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6В07201 - Өндеу өндiрiстерiнiң технологиясы (салалар бойынша) 

6В07201 - Технология перерабатывающих производств (по отраслям) 

6В07201 – Technology of processing industries (for sectors) 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational 

disciplines– 5 кредит/ кредитов/credit 

«Астық өңдеу және сақтау технологиясы », «Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерін 

өндіру технологиясы», «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы»  траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Технология 

хранения и переработки зерна», «Технологические машины и оборудование», 

«Технология молока и молочного производства» 

General educational disciplines for educational trajectories: «Технология хранения и 

переработки зерна», «Технологические машины и оборудование», «Technology milk and 

milk products industry» 

1.  

EKN – 2101 

OEP-2101 

BEE-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN-2101 

OBZh-2101 

LSB-2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

OOT-2101 

Sam-2101 

SK-2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –не менее 65 

кредит/кредитов/credit 

«Астық өңдеу және сақтау технологиясы », «Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерін 

өндіру технологиясы», «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы»траекториялары 

бойынша  базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Технология хранения и 

переработки зерна»,  «Технология хлебобулочного и кондитерского производства», 

«Технология молока и молочного производства» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Technology of storage and processing of grain», 

«Тechnology of bakery and confectionery production industry», «Technology milk and milk 

products industry» 

2.  

 

 GА -1202 

 GA -1202 

 

Геометрия және алгебра 

Геометрия и алгебра 
5 
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 GA -1202 Geometry and Algebra 

Mat-1202 

Ma t-1202 

Mat -1202 

Математика 

Математика 

Mathematics 

3.  

Fiz -1203  

Fiz  -1203 

Fiz -1203 

Физика 

Физика 

Physics 
5 

SKF  -1203 

FZhK  -1203 

PLC -1203 

Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 

Physics of Liquid Crystals 

4.  

Meh  -1204  

Meh  -1204 

Meh  -1204 

Механика 

Механика 

Mechanics 
7 

Him  -1204 

Him -1204 

Chem -1204 

Химия 

Химия 

Chemistry  

5.  

TKM - 1205 

TPM-1205 

TAM - 1205 

Теориялық және қолданбалы механика 

Теоретическая и прикладная механика 

Theoretical and Applied Mechanics 
5 

ETN  -1205 

TOE - 1205 

TFEE - 1205 

Электротехниканың теоретикалық негізі 

Теоретические основы электротехники 

Theoretical Foundations of Electrical Engineering 

6.  

TOVA-3206 

POPP - 3206 

PEFT-3206 

Тамақ өндірісінің үрдістері мен аппараттары  

Процессы и аппараты пищевых производств  

Processes and equipment for food industries  

5 OOPA - 3206 

РАРР - 3206 

PEPI - 3206 

Өңдеу өндірістерінің процестері мен аппараттары  

Процессы и аппараты перерабатывающих 

производств  

Processes and equipment of processing  industries 

7.  

IG  -3207 

IG  -3207 

IG - 3207 

Инженерлік графика  

Инженерная графика  

Engineering graphics   
8 

SG – 3207 

NG -3207 

DG -3207 

Сызба геометриясы  

Начертательная геометрия  

Descriptive geometry 

8.  

OOZhT - 3208 

OTPP  - 3208 

OTPI  - 3208 

Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы  

Общая технология перерабатывающих 

производств  

General technique of processing industries  
5 

OOAT – 3208 

STPP -3208 

 

STPP -3208 

Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы  

Специальные технологии перерабатывающих 

производств  

Special technologies of processing industries 

9.  

TMKZh – 3209 

KPTM -3209 

 CDTM - 3209 

Tехнологиялық машиндерді компьютерде жобалау  

Компьютерное проектирование технологических 

машин  

Computer-aided design technology machines  

5 
MM-3209 

MM-3209 

MM-3209 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Din -3209 

Rel -3209 

RS - 3209 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 
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10.  

KSZhP-3210 

MOS-3210 

MPC -3210 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  
5 

SM – 3210 

SM – 3210 

SM -3210 

Стандартизация және метрология  

Стандартизация и метрология  

Standardization and Metrology 

11.  

KN – 3211 

OP – 3211 

BL - 3211  

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law  

5 

MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

KKSZh -3211 

POPDA -3211 

LBPAA -3211 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности 

и антикоррупционной культуры  

Legal basics of professional activity and anti-

corruptional culture 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Астық өңдеу және сақтау технологиясы »,« Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерін 

өндіру технологиясы», «Сүт және сүт өнімдерінің технологиясы» траекториялары 

бойынша  кәсіптік пәндері 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Технология хранения и 

переработки зерна», « Технология хлебобулочного и кондитерского производства», 

«Технология молока и молочного производства» 

Profile coursesfor educational trajectories: «Technology of storage and processing of grain», « 

Тechnology of bakery and confectionery production industry», «Technology milk and milk 

products industry» 

12.  

TUA -4312 

ATP -4312 

ATP -4312 

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру  

Автоматизация технологических процессов  

Automation of technological processes  
5 

ETeh -4312 

ETeh  – 4312 

EE -4312 

Электротехника  

Электротехника  

Electrical engineering 

13.  

PZON -4313 

OPII -4313 

 FPRI -4313 

Патенттік зерттеу және өнертапқыштық негіздері  

Основы патентных исследований и изобретений  

Fundamentals of patent research and inventions  

6 GZUZh -4313 

OPNI -4313 

OPSR -4313 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау  

Организация и планирование научных 

исследований  

Organization and planning of scientific research 

14.  

KOT - 4314 

TPK - 4314 

TAFP -4314 

Құрама жем өндірісінің технологиясы 

Технология производства комбикормов 

Technology of animal feed production 

5 

SOT - 4314 

TM - 4314 

MT -4314 

Сүт өндіру технологиясы 

Технология молока 

Milk Technology 

NTTHB -4314 

TKHI -4314 

TCCBP -4314 

Нан-тоқашөндірісін техно-химиялық бақылау 

Технохимический контроль хлебобулочных 

изделий 

Techno-chemical checking of bakery products 

15.  

ZhAK- 4315 

VAU -4315 

VES -4315 

Желдеткіш және аспирациялық құрылғылар 

Вентиляционные и аспирационные установки 
5 
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Ventilation and extractor systems 

SOT- 4315 

TMP- 4315 

MPT -4315 

Сүт өнімдерінің технологиясы 

Технология молочных продуктов 

Milk production Technology 

KOT-4315 

TKP 4315 

TCP -4315 

Кондитерлік өндіріс технологиясы 

Технология кондитерского производства 

Technology of confectionery production 

16.  

ZhT - 4316 

TK -4316 

TC - 4316 

Жарма технологиясы 

Технология крупы 

Technology of cereals 

5 

SOKSh 4316 

HSMP 4316 

CRMD 4316 

Сүт өндірісін өндіруге қажетті шикізат 

сипаттамасы 

Характеристика сырья для молочного производства 

Characteristics of raw materials for dairy production 

NNTT -4316  

THHP -4316  

TBBP -4316 

Нан және нан-тоқашөнімдерінің технологиясы 

Технология хлеба и хлебобулочного производства 

Technology of bread and bakery production 

17.  

OOAZhZh 4317 

PPOS 4317 

DPIFS -4317 

Өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау 

жүйелері негіздерімен жобалау 

Проектирование перерабатывающих производств c 

основами САПР 

Design of processing industries with fundamentals of 

SAP 

5 STHB 4317 

TKM 4317 

TCM -4317 

Сүтті техно-химиялық бақылау 

Технохимический контроль молока 

Technochemical control of milk 

KOKShS -4317 

 ITHKP -4317 

ITBCP -4317 

Кондитерлік өнімдеріне қажетті шикізат 

сипаттамасы 

Инновационные технологии хлебобулочного и 

кондитерского производства 

Innovative technologies of bakery and confectionery 

production 

18.  

MOT – 4318 

TMP - 4318 

MPT -4318 

Макарон өңдеу технологиясы 

Технология макаронного производства 

Macaroni production technology 

 

 

 

 

 

5 

SSOOS - 4318 

TOHMM-4318 

TPSMM -4318 

Сүт және сүт өнімдерін өндіру және сақтау 

технологиясы 

Технология обработки и хранения молока и 

молочного призводства 

Technology of processing and storage of milk and milk 

production 

NNTOK 4318 

HSHP 4318 

CRMBP -4318 

Нан және нан-тоқаш өнімдеріне қажетті шикізат 

сипаттамасы 

Характеристика сырья для хлебобулочного 

производства 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Characteristics of raw materials for bakery production 
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Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Экология және тұрақты дамуы, Саясаттану-Әлеуметтану 

Экология и устойчивое развитие, Политология-Социология 

 Ecology and steady development, Political science-Sociology 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  
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Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Саясаттану-Әлеуметтану, Психология 

Политология-Социология, Психология 

Political science-Sociology, Psychology 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 



10 

 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 
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The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

ecology and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with 

the concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 
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Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

 «Психология», «педагогика» 

«Психология», «Педагогика» 

«Psychology», «pedagogy» 

 

 

Geometry and Algebra 

"Геометрия ж»не алгебра" пәні педагогикалық және жалпы университеттік білім 

беру траекториялары бойынша білім алушылармен оқытылады. Пәнді оқытудың мақсаты 

болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-

өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық білім мен практикалық дағдылар 

жүйесін қалыптастыру болып табылады. Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 

өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; кәсіби өзін-өзі танудың 

Геометрия және алгербра 

Геометрия и алгебра 
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негізгі механизмдері мен шарттарын және педагогтың табысты өзін-өзі дамытуын білуді 

көрсету;  

2)өзін-өзі көрсетуге және өзінің әлеуетін зерттеуге қабілетін көрсету;  

3) кәсіптік өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау 

және жүзеге асыру;  

4)кәсіптік құзыреттілікті жүйелі түрде арттыру; 

 5) Педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Геометрия» является педагогической и изучается обучающимися по 

общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2)проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4)систематически повышать профессиональную компетентность; 

5)применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline "Geometry and algebra" is pedagogical and is studied by students on 

University educational trajectories. The purpose of the discipline is the formation of future 

teachers of the system of theoretical knowledge and practical skills of personal and professional 

self-development, pedagogical support of self-knowledge and self-development. The content of 

the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-knowledge and self-

development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the basic laws of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher;  

2) show the ability to self-reflection and study their own potential;  

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development;  

4) systematically improve professional competence;  

5) apply a creative approach to solving pedagogica 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

 

 

Mathematics 

Математика Физика 

Математика Физика 

Mathematics Physics 

 

Математика 

Математика 
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"Математика" пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша білім алушылармен оқытылады.  

Пәнді оқу мақсаты тиімді шешімдерді іздеу және осы шешімдерді қолданудың 

оңтайлы әдістерін таңдау жолымен процестер мен математикалық құбылыстарды талдау, 

эскиздеу үшін қажетті негізгі математикалық әдістерді зерттеуге, математикалық білімді 

жетілдіруге бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; кәсіби өзін-өзі танудың 

негізгі механизмдері мен шарттарын және педагогтың табысты өзін-өзі дамытуын білуді 

көрсету; 

 2).өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

 3) кәсіптік өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау 

және жүзеге асыру; 

 4)кәсіптік құзыреттілікті жүйелі түрде арттыру; 

 5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Математика» является педагогической и изучается обучающимися по 

общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является подготовка всесторонне образованных, 

высококвалифицированных специалистов, владеющих фундаментальными знаниями и 

практическими навыками математики и преподавания математики в рамках обновления 

содержания образования, способного творчески решать научно-педагогические, 

производственно-технологические задачи и проблемы.Содержание курса включает 

разделы: основы самопознания, профессиональное самопознание и саморазвитие 

педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1).демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2).проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4)систематически повышать профессиональную компетентность; 

5)обладать базовыми знаниями в области математических дисциплин (наук), 

способствующих формированию личности с широким кругозором и культурой 

мышления 

 

The discipline "Mathematics" is pedagogical and is studied by students on University 

educational trajectories. The purpose of the discipline is aimed at studying the basic 

mathematical methods necessary for the analysis, sketch processes and mathematical 

phenomena by finding effective solutions and choosing the best methods of applying these 

solutions, improving mathematical knowledge. The content of the course includes sections: 

basics of self-knowledge, professional self-knowledge and self-development of the teacher. 

 As a result of studying the discipline the student will:  

1). demonstrate knowledge of the basic laws of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 2).show the ability to self-reflection and study their own potential;  

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

 4) systematically improve professional competence;  

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Этика, Педагогика, Психология 

Этика, Педагогика, Психология 
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 Ethics, Pedagogy, Psychology 

 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Physics, Mechanics 

Физика, механика 

Физика, механика 

 

 

"Физика" пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік білім 

беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты-Физика және оның дамуының тарихи аспектісінде 

ғылыми таным әдістері туралы түсініктерді қалыптастыруға және көрнекті ғалымдардың 

өмірбаяндарының мысалында өзінің шығармашылық қызметінің өмірлік стратегиясын 

анықтауға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

   1). берілген Шығыс мәліметтері бойынша талап етілетін мақсаттарды көрсету 

олардың арасында логикалық негіздемесі бар оңтайлы нұсқаны таңдау; неғұрлым 

қолайлы материалды таңдау және оларды тиімді пайдалану; графикалық және мәтіндік 

конструкторлық құжаттарды ресімдеу; 

2). кәсіби қызметте жалпы және теориялық физиканың іргелі бөлімдерінің білімін 

кәсіби есептерді, соның ішінде стандартты емес есептерді шешу үшін пайдалану; 

3). кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4). жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5).физиканы оқыту процесінде физиканың тарихын басқаратын негізгі әдістерді 

қолдану (алғашқы көздерді зерттеу, құжаттарды зерттеу, сұхбат және т.б.) және олардың 

тарихи дамуы аясында физикалық теорияларды құрудың негізгі принциптері. 

 

Дисциплина «Физика» является педагогической и изучается обучающимися по 

общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплина направлена на формирование представления о физике 

и методах научного познания в историческом аспекте ее развития и на примере 

биографий выдающихся ученых определить жизненную стратегию своей творческой 

деятельности. 

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога, математика.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

   1). демонстрировать требуемого назначения по заданным выходным данным 

среди них выбирать оптимальный вариант с логическим обоснованием; выбирать 

наиболее подходящий материал и рационально их использовать; оформлять графическую 

и текстовую конструкторскую документацию; 

2). использовать в профессиональной деятельности знания фундаментальных 

разделов общей и теоретической физики для решения профессиональных задач, в том 

числе, нестандартных; 

3). проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4). систематически повышать профессиональную компетентность; 

5).применять  основных методов, которыми оперирует история физики (изучение 

первоисточников, изучение документов, интервью и др.) в процессе обучения физики и 

основными принципами построения физических теорий в свете их исторического 

развития. 

Физика 

Физика 

Physics 
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The discipline "Physics" is pedagogical and is studied by students on University-wide 

educational trajectories.  

The purpose of the discipline is aimed at the formation of ideas about physics and 

methods of scientific knowledge in the historical aspect of its development and on the example 

of biographies of outstanding scientists to determine the life strategy of their creative activity. 

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1). demonstrate the desired destination for a given output data among them to choose the 

best option with a rationale; choose the most appropriate material and use them rationally; draw 

up graphic and textual design documentation; 

2). to use in professional activity knowledge of fundamental sections of General and 

theoretical physics for solving professional problems, including non-standard ones; 

3). design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4). systematically improve professional competence; 

5).apply the basic methods that operate the history of physics (study of primary sources, 

study of documents, interviews, etc.) in the process of teaching physics and the basic principles 

of construction of physical theories in the light of their historical development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Геометрия және алгебра, Педагогика, Психология 

Гелметрия и алгебра, Педагогика, Психология 

Geometry and Algebra,  Ethics, Pedagogy, Psychology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

 

 

Physics of Liquid Crystals 
"Сұйық кристалдар физикасы"пәні педагогикалық болып табылады және жалпы 

университеттік білім беру траекториялары бойынша білім алушылармен оқытылады.  

Пәннің мақсаты-полимерлер ерітінділеріндегі фазалық өткелдердің негізгі түрлерін 

және олардың ерекшеліктерін, фазалық күй типтерін, сұйық кристалдардың жіктелуін, 

олардың текстураларын, полимерлік жүйелердің магниттік және механикалық өрістерде 

фазалық және құрылымдық өзгеруін, сондай-ақ сұйық кристалды жүйелерді қолданудың 

кейбір аспектілерін оқып үйрену. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту, физика.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1). Ұйымдастырушылық-басқарушылық сауаттылықты, ұйымдастырушылық, 

коммуникативтік, рефлексивті құзыреттілікті көрсету 

2). Оқу-тәрбие үрдісіне инновацияны енгізу нәтижелерін талдау 

3). Физикалық процестерді моделдеуді жүзеге асыру 

4).кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

 5). жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

 

 

Дисциплина «Физика жидких кристаллов» является педагогической и изучается 

обучающимися по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Механика, Сұйық кристаллдар физикасы 

Механика, Физика жидких кристаллов 

Mechanics,  Physics of Liquid Crystals 

 

 

               Physics, Mechanics 
Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 
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Целью изучения дисциплина рассматривает изучение основных видов фазовых 

переходов в растворах полимеров и их особенностями, с типами фазовых состояний, 

классификацией жидких кристаллов, их текстурами, с фазовыми и структурными 

превращениями полимерных систем в магнитном и механическом полях, а также с 

некоторыми аспектами применения жидкокристаллических систем. 

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога, физика.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 1) демонстрировать организационно-управленческую грамотность, 

организаторские, коммуникативные, рефлексивные компетенции 

2). анализировать результаты внедрения инноваций в учебно-воспитательный 

процесс 

3). осуществлять моделирование физических процессов 

4).проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

 5). систематически повышать профессиональную компетентность; 

 

The discipline "physics of liquid crystals" is pedagogical and is studied by students on 

University-wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is to study the main types of phase transitions in polymer 

solutions and their features, the types of phase States, the classification of liquid crystals, their 

textures, phase and structural transformations of polymer systems in magnetic and mechanical 

fields, as well as some aspects of the application of liquid crystal systems. 

The course content includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher, physics.  

As a result of studying the discipline the student will: 

 1). Demonstrate organizational and managerial literacy, organizational, communicative, 

reflexive competence 

2). Analyze the results of innovation in the educational process 

3). To carry out modeling of physical processes 

4).design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

 5). systematically improve professional competence; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

"Механика" пәні жалпы техникалық және арнайы техникалық пәндер болып 

табылады.  

Пәннің мақсаты-механиканың негізгі түсініктерін, заңдары мен модельдерін, 

кинематиканы, динамиканы, энергияның механикалық жұмысқа түрленуін оқып білуге, 

механиканың негізгі түсініктері мен заңдарын және осы заңдардан туындайтын тепе-

теңдікті, материалдық нүктенің, қатты дененің және механикалық жүйенің қозғалысын 

оқып білуге, осы курста қаралатын механиканың әдістерін түсінуге, алынған білімдерді 

механика есептерін шешуге қолдана білуге, зертханалық аспаптармен және 

әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істей алуға мүмкіндік береді. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: механика негіздері, механика 

Механика, Жылу техникасы 

Механика, Теплотехники 

Mechanics,  Thermal engineering 

 
Механика 

Механика 

Mechanics 
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бөлшектері және инженердің өзін-өзі дамуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) материалдардың бөлшектерін қолдану жөнінде шешім қабылдау;  

2) машиналар мен механизмдердің бөлшектерін жасау және қолдану бойынша 

технологиялық процесті ұйымдастыру;  

3) Заманауи аспаптар мен әдістерді пайдалану; 

4) құрылыстардың сенімділігінің, қауіпсіздігінің, үнемділігі мен тиімділігінің талап 

етілетін көрсеткіштерін қамтамасыз ететін құрылыс материалдарын дұрыс таңдау; 

5). берілген қасиеттері бар машиналар мен жабдықтарды жөндеу үшін 

композициялар құру 

 

Дисциплина «Механика» является общетехническим и специальных технических 

дисциплинам.  

Целью изучения дисциплина направлена на изучение основных понятий, законов и 

моделей механики, кинематики, динамики, преобразования энергии в механическую 

работу, позволяет узнать основные понятия и законы механики и вытекающие из этих 

законов методы изучения равновесия, движение материальной точки, твёрдого тела и 

механической системы, понимать те методы механики, которые рассматриваются в 

данном курсе, уметь применять полученные знания к решению задач механики, иметь 

навыки самостоятельной работы с лабораторными приборами и литературой. 

Содержание курса включает разделы: основы механики, детали механики и 

саморазвитие инженра.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) принимать решение по применению детали материалов;  

2) организовать технологический процесс по изготовлению и применению детали 

машин и механизмов;  

3) использовать современные приборы и методики; 

4) правильно выбирать строительные материалы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений;  

5). составлять композиции для получения ремонтов машин и оборудовани с 

заданными свойствами 

 

Discipline "Mechanics" is a General technical and special technical disciplines.  

The purpose of the discipline is aimed at studying the basic concepts, laws and models of 

mechanics, kinematics, dynamics, energy conversion into mechanical work, allows you to learn 

the basic concepts and laws of mechanics and the resulting methods of studying these laws of 

equilibrium, the movement of a material point, a solid body and a mechanical system, to 

understand the methods of mechanics, which are considered in this course, be able to apply the 

knowledge to solving problems of mechanics, have the skills of independent work with 

laboratory instruments and literature. 

The course content includes sections: basics of mechanics, details of mechanics and self-

development of the engineer.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) make a decision on the application of the materials details;  

2) organize the technological process for the manufacture and use of parts of machines 

and mechanisms;  

3) use modern devices and techniques; 

4) choose the right building materials that provide the required indicators of reliability, 

safety, efficiency and effectiveness of structures;  

5). make compositions for repairs of machinery and equipment with the desired properties 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика 

Физика, математика 

Physics, mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  
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Тамақ өндірісінің үрдістері мен аппараттары , Теориялық және қолданбалы 

механика 

Процессы и аппараты пищевых производств , Теоретическая и прикладная 

механика 

Processes and equipment for food industries ,  Theoretical and Applied Mechanics 

 

"Химия" пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік білім 

беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты-студенттерді Менделеев элементтерінің қасиеттерімен, 

Периодтық заңды қолдана отырып, теориялық тұрғыдан химиялық реакциялардың өту 

жағдайларымен, атомдардың құрылымы мен мөлшері туралы мәліметтермен, Химиялық 

кинетика заңдарымен, термодинамика элементтерімен, ерітінділер теориясымен, химия 

теориясының заңдылықтарымен таныстыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Химия негіздері, Органикалық 

химия және бейорганикалық химия.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). химиялық элементтерді қолдану бойынша шешім қабылдау;  

 2). жүйелерді, құбылыстар мен процестерді сипаттау, талдау, зерттеу үшін 

заманауи әдістерді қолдану;  

 3).есептік талдау қызметінің тиімділігін арттыру үшін қолда бар білімді 

интеграциялау қабілеті 

 4). заманауи аспаптар мен әдістерді қолдану; 

 5). аналитикалық және физколлоидтық химияның есептік және эксперименттік 

әдістерін жүргізу дағдыларын көрсету. 

 

Дисциплина «Химия» является педагогической и изучается обучающимися по 

общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплина является ознакомление обучающихся со свойствами 

элементов Менделеева, условиями прохождения химических реакций с теоретической 

точки зрения, применяя периодический закон, сведениями о строении и размерах атомов, 

законами химической кинетики, элементами термодинамики, теорией растворов; 

закономерностями теории химии. 

Содержание курса включает разделы: основы химии, органическая химия и 

неорганическая химия.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). принимать решение по применению химических элементов;  

2). использовать современные методы для описания, анализа, исследования систем, 

явлений и процессов;  

3).способность интегрировать имеющиеся знания для повышения эффективности 

расчетноаналитической деятельности 

4). использовать современные приборы и методики; 

5). демонстрировать навыки проведения расчетных и экспериментальных методов 

аналитической и физколлоидной химии. 

 

 

The discipline "Chemistry" is pedagogical and is studied by students on University 

educational trajectories.  

The purpose of the discipline is to familiarize students with the properties of Mendeleev 

elements, the conditions of chemical reactions from a theoretical point of view, using the 

periodic law, information about the structure and size of atoms, the laws of chemical kinetics, 

elements of thermodynamics, the theory of solutions; laws of the theory of chemistry. 

The content of the course includes sections: basics of chemistry, organic chemistry and 

inorganic chemistry.  

Химия 

Химия 

Chemistry  
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As a result of studying the discipline the student will: 

Theoretical and Applied Mechanics 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Биохимия, Органикалық химия 

Биохимия, Органическая химия 

Biochemistry, Organic chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Метрология, стандарттау және сертификаттау. 

Метрология, стандартизация и сертификация. 

Metrology, standardization and certification 

 

 

Theoretical and Applied Mechanics 

"Теориялық және қолданбалы механика" пәні Жалпыинженерлік болып табылады 

және жалпы университеттік білім беру траекториялары бойынша білім алушылармен 

оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты-теориялық механика туралы ғылым ретінде білім жүйесін 

қалыптастыру, онда механикалық қозғалыс және материалдық денелердің өзара 

әрекеттесуінің жалпы заңдары қарастырылады, теориялық механиканы оқыту абстрактілі 

ойлаудың дамуына, болашақ маманға зерттелетін құбылыстар мен процестердің 

логикалық негізделген моделін құруға мүмкіндік беретін іргелі білім жүйесін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: материалдар механикасының 

негіздерін және конструкция элементтерін, конструкция элементтерін есептеудің жалпы 

принциптерін, жұмысқа қабілеттіліктің негізгі өлшемдері бойынша оқып үйрену, 

механикалық қозғалыс және қатты денелердің тепе-теңдігін талдау әдістерін меңгеру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби және қоғамдық қызметке өзінің жеке қажеттіліктерін жүзеге асыруға;;  

2) Машина бөлшектерінің іс-әрекетін бағалау;  

3) теориялық механиканы; қолданбалы механиканы және өзектерге, пластиналарға, 

арқалықтарға және т. б. арналған күштерді, кернеулерді және деформацияларды анықтау 

тәсілдерін түсіну.; 

4). әртүрлі деформациялар - созылу және сығылу, көлденең иілу және күрделі 

кедергі, динамикалық жүктеме және айналдыру кезінде өзекшелердің есептерін талдау. 

5).көз қарас дүниетанымдық, кәсіби, коммуникативтік құзыреттіліктерді 

қалыптастыру. 

 

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» является общеинженерной и 

изучается обучающимися по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплина является формирование системы знаний о 

теоретической механике как науке, в которой рассматриваются общие законы 

механического движения и взаимодействия материальных тел,изучение теоретической 

механики способствует развитию абстрактного мышления, формированию системы 

фундаментальных знаний, позволяющих будущему специалисту строить логически 

обоснованные модели изучаемых явлений и процессов. 

1). make a decision on the use of chemical elements;  

2). to use modern methods for description, analysis, research of systems, phenomena and 

processes;  

3).ability to integrate existing knowledge to improve the efficiency of computational and 

analytical activities 

4). the use of modern equipment and methods; 

5). demonstrate skills of computational and experimental methods of analytical and 

physcolloid chemistry.Теориялық және қолданбалы механика 

Теоретическая и прикладная механика 

Теориялық және қолданбалы механика 

Теоретическая и прикладная механика 
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Содержание курса включает следующие разделы: изучение основ механики 

материалов и элементов конструкций, общих принципов расчета элементов конструкций 

по главным критериям работоспособности, освоение методов анализа механического 

движения и равновесия твердых тел. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) осуществлять свои личностные потребности в профессиональной и 

общественной деятельности;  

2) оценить поведение деталей машин;  

3) пнримать теоретическую механику; прикладную механику и способы 

определения усилий, напряжений и деформаций для стержней, пластин, балок и т.д.; 

4). анализировать расчёты стержней при различных деформаций -  растяжении и 

сжатии, поперечном изгибе и сложном сопротивлении,  при динамических нагрузках и 

кручении. 

5).формировать у обущающихся мировоззренческой, профессиональной, 

коммуникативной  компетенций. 

 

Discipline "Theoretical and applied mechanics" is a General engineering and is studied 

by students on University educational trajectories.  

The purpose of the discipline is to form a system of knowledge about theoretical 

mechanics as a science, which deals with the General laws of mechanical motion and interaction 

of material bodies,the study of theoretical mechanics contributes to the development of abstract 

thinking, the formation of a system of fundamental knowledge, allowing future professionals to 

build a logically sound model of the phenomena and processes. 

The content of the course includes the following sections: the study of the basics of 

mechanics of materials and structural elements, the General principles of calculation of 

structural elements according to the main performance criteria, the development of methods of 

analysis of mechanical motion and equilibrium of solids. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to fulfill their personal needs in professional and social activities;  

2) evaluate the behavior of machine parts;  

3) pnrimat theoretical mechanics; applied mechanics and methods for determining the 

forces, stresses and strains for rods, plates, beams, etc.; 

4). analyze calculations of rods under various strains - tension and compression, 

transverse bending and complex resistance, dynamic loads and torsion. 

5).to form ideological, professional and communicative competences of the students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-Requisites 

Физика, математика. 

Физика, математика. 

Physics,mathematics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requistites 

Өңдеу өндірістерінің процестері мен аппараттары, өңдеу өндірістерінің 

технологиялық машиналары мен жабдықтары, желдеткіш және аспирациялық 

құрылғылар. 

Процессы и аппараты перерабатывающих производств, технологические машины и 

оборудование перерабатывающих производств, вентиляционные и аспирационные 

установки перерабатывающих производств. 

Processes and  equipments reworking productions, technological machines and 

equipment reworking productions, ventilation and aspiration  equipments reworking 

productions. 

 

 

Theoretical Foundations of Electrical Engineering 

"Электротехниканың теориялық негіздері" пәні техникалық пәндерге жатады. 

Пәнді оқу барысында студенттер Электр тізбектерінің негізгі заңдарын, сұлбаларын оқып 

Электротехниканың теоретикалық негізі 

Теоретические основы электротехники 
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үйренеді. 

 Пәннің мақсаты электр және магнит тізбектері үшін Электротехниканың негізгі 

заңдарымен, электр және магнит шамаларын өлшеу әдістерімен, негізгі электр 

машиналарының жұмыс принциптерімен, олардың жұмыс және іске қосу 

сипаттамаларымен танысу болып табылады. 

 Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: электр тізбектері және оның 

элементтері. Электр тізбегінің сұлбасы. ОМ және Кирхгоф заңдары. Тұрақты токтың 

электр тізбектерін талдау. Айнымалы токтың электр тізбектерін талдау. Үшфазалы 

тізбектерді талдау.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). Электр тізбектерінің негізгі заңдарын көрсету; тұрақты және синусоидалды 

токтың электр тізбектерін есептеу әдістері; үшфазалы электр тізбектерін есептеу әдістері;  

2).тұрақты және синусоидалды токтың қарапайым тізбектерін проректациялау және 

есептеу;  

3). үшфазалы электр тізбектерінің жұмыс режимдерін есептеу;  

4). Электр тізбектерінің параметрлерін өлшеу үшін электр өлшеу аспаптарын 

қолдану;   

5) Электр тізбектерін талдау үшін ДК қолдану. 

 

Дисциплина «Теоретические основы электротехники» относится к техническим 

дисциплинам. В процессе изучение курса студенты изучают основные законы, схемы 

электрических цепей. 

 Целью изучения дисциплина является  ознакомление с основными законами 

электротехники для электрических и магнитных цепей, с методами измерения 

электрических и магнитных величин, принципами работы основных электрических 

машин, их рабочие и пусковые характеристики. 

 Содержание курса включает разделы: электрическая цепь и ее элементы. Схема 

электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Анализ электрических цепей постоянного 

тока. Анализ электрических цепей переменного тока. Анализ трехфазных цепей.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). демонстрировать основные законы электрических цепей; методы расчета 

электрических цепей постоянного и синусоидального тока; методы расчета трехфазных 

электрических цепей;  

2).проректировать и рассчитать простейшие цепи постоянного и синусоидального 

тока;  

3). рассчитать характерные режимы работы трехфазных электрическиз цепей;  

4). применять электроизмерительных приборов, для измерения параметров 

электрических цепей;   

5) использования ПК для анализа электрических цепей.  

 

Discipline "Theoretical foundations of electrical engineering" refers to technical 

disciplines. In the process of studying the course, students learn the basic laws, circuits. 

 The purpose of the discipline is to familiarize with the basic laws of electrical 

engineering for electrical and magnetic circuits, methods of measurement of electrical and 

magnetic quantities, the principles of operation of the main electrical machines, their operating 

and starting characteristics. 

 The course content includes the following sections: the electric circuit and its elements. 

Diagram of an electrical circuit. The laws of Ohm and Kirchhoff. Analysis of DC electrical 

circuits. Analysis of AC electrical circuits. Analysis of three-phase circuits.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1). to demonstrate the basic laws of electric circuits; methods of calculation of electric 

circuits of direct and sinusoidal current; methods of calculation of three-phase electric circuits;  

2).design and calculate the simplest circuit of direct and sinusoidal current;  

3). calculate the characteristic modes of three-phase electrical circuits;  

4). use electrical measuring devices to measure the parameters of electrical circuits;   

5) use a PC to analyze electrical circuits. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Физика, математика. 

Физика, математика. 

Physics, mathematics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары, технологиялық 

үрдістерді автоматтандыру 

Технологические машины и оборудование перерабатывающих производств, 

автоматизация технологических процессов. 

Technological machines and equipment processing, and process automation. 

 

 

Тамақ өндірісінің үрдістері мен аппараттары  

Процессы и аппараты пищевых производств  

Processes and equipment for food industries  

"Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары" пәні техникалық пәндерге жатады.  

 Пәннің мақсаты-технологиялық үрдістерді аппаратуралық-техникалық ресімдеудің 

ғылыми принциптерін түсінетін, жабдықтардың негізгі техникалық-экономикалық 

сипаттамаларын бағалай алатын мамандарды дайындау, процестердің қарқындылығы мен 

үнемділігін арттыру резервтерін анықтау, Өнімнің шығын нормалары мен өзіндік құнын 

төмендету.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: барлық технологиялық процестердің 

ішкі заңдылықтарын тану мақсатында жалпы принциптерін оқу, сонымен қатар 

процестер мен аппараттарды есептеудің ғылыми негізделген әдістерін меңгеру. Курс 

дәрістерден, практикалық және зертханалық сабақтардан, студенттердің өзіндік 

жұмыстарынан тұрады. Дәрістер курсы келесі бөлімдерден тұрады: жалпы мәліметтер, 

процестер мен аппараттарды өңдеу принциптері және классификациясы; гидравлика 

негіздері; Гидромеханикалық процестер; механикалық процестер; жылу процестері; 

массаалмасу процестері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). жалпы инженерлік және іргелі білім негіздерін демострификациялау; 

2). тағамдық өнімдер мен шикізатты сипаттайтын негізгі қасиеттерін пайдалану; 

3). негізгі процестердің кинетикалық заңдылықтарын құру; 

4). процестерді аппаратуралық-технологиялық ресімдеудің ғылыми принциптерін 

қолдану; 

5) аппараттарды есептеудің жалпы принциптері және оларға қойылатын талаптар, 

процестерді моделдеу; 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств » относится к 

техническим дисциплинам.  

 Целью изучения дисциплина является  подготовку специалистов понимающих 

научные принципы аппаратурно-технического оформления процессов, умеющих оценить 

основные технико-экономические характеристики оборудования, выявить резервы 

повышения интенсивности и экономичности процессов, снижения расходных норм и 

себестоимости продукции.  

Содержание курса включает разделы: изучение общих принципов всех 

технологических процессов с целью познания их внутренних закономерностей, а также 

освоение научно обоснованных методов расчета процессов и аппаратов. Курс состоит из 

лекций, практических и, лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов. Курс 

лекций состоит из разделов: общие сведения, классификация и принципы разработки 

процессов и аппаратов;  основы гидравлики;  гидромеханические процессы;  

механические процессы; тепловые процессы; массообменные процессы.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). демострировать основы общеинженерных и фундаментальных знаний; 

2). использовать основные свойства, характеризующие пищевые продукты и сырьё; 
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3). составлять кинетические закономерности протекания основных процессов; 

4). применять научные принципы аппаратурно-технологического оформления 

процессов; 

5) рассичтаь общие принципы расчёта аппаратов и требований, предъявляемых к 

ним, моделирование процессов; 

 

Discipline "Processes and apparatus of food production" refers to technical disciplines.  

 The purpose of the discipline is to train specialists who understand the scientific 

principles of hardware and technical design processes, able to assess the basic technical and 

economic characteristics of the equipment, to identify reserves to increase the intensity and 

efficiency of processes, reduce consumption rates and production costs.  

The content of the course includes sections: the study of the General principles of all 

technological processes in order to learn their internal laws, as well as the development of 

science-based methods of calculation of processes and devices. The course consists of lectures, 

practical and laboratory classes, independent work of students. The course of lectures consists 

of sections: General information, classification and principles of development of processes and 

devices; basics of hydraulics; hydromechanical processes; mechanical processes; thermal 

processes; mass transfer processes.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1). to demonstrate the basics of General engineering and fundamental knowledge; 

2). use the basic properties characterizing food products and raw materials; 

3). to make kinetic regularities of the main processes; 

4). apply scientific principles of hardware and technological design of processes; 

5) resistal General principles of calculation of the equipment and demands made on them, 

process modeling; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-Requisites 

Бейорганикалық химия, физика, математика. 

Неоганическая химия, физика, математика. 

Inorganic chemistry, physics,mathematics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requistites 

Өңдеу өндірістерінің технологиясы, өңдеу өндірістерінің технологиялық 

машиналары мен жабдықтары. 

Технология перерабатывающих производств, технологические машины и 

оборудование перерабатывающих производств. 

Technology of  reworking  productions, technological machines and eqipment reworkong  

productions. 

 

Өңдеу өндірістерінің процестері мен аппараттары  

Процессы и аппараты перерабатывающих производств  

Processes and equipment of processing industries 

«Өңдеу өндірістерінің процестері мен аппараттары» пәні техникалық пәндерге 

жатады. 

Пәннің мақсаты-технологиялық үрдістерді аппаратуралық-техникалық 

ресімдеудің ғылыми принциптерін түсінетін, жабдықтардың негізгі техникалық-

экономикалық сипаттамаларын бағалай алатын мамандарды дайындау, процестердің 

қарқындылығы мен үнемділігін арттыру резервтерін анықтау, Өнімнің шығын нормалары 

мен өзіндік құнын төмендету.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: барлық технологиялық 

процестердің ішкі заңдылықтарын тану мақсатында жалпы принциптерін оқу, сонымен 

қатар процестер мен аппараттарды есептеудің ғылыми негізделген әдістерін меңгеру. 

Курс дәрістерден, практикалық және зертханалық сабақтардан, студенттердің өзіндік 

жұмыстарынан тұрады. Дәрістер курсы келесі бөлімдерден тұрады: жалпы мәліметтер, 

процестер мен аппараттарды өңдеу принциптері және классификациясы; гидравлика 

негіздері; Гидромеханикалық процестер; механикалық процестер; жылу процестері; 

массаалмасу процестері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1). жалпы инженерлік және іргелі білім негіздерін демострификациялау; 

2). тағамдық өнімдер мен шикізатты сипаттайтын негізгі қасиеттерін пайдалану; 

3). негізгі процестердің кинетикалық заңдылықтарын құру; 

4). процестерді аппаратуралық-технологиялық ресімдеудің ғылыми 

принциптерін қолдану; 

5) аппараттарды есептеудің жалпы принциптері және оларға қойылатын 

талаптар, процестерді моделдеу; 

 

Дисциплина «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» относится 

к техническим дисциплинам.  

 Целью изучения дисциплина является  подготовка специалистов с широким 

инженерным кругозором, понимающих научные принципы аппаратурно-технического 

оформления процессов, умеющих оценить основные технико-экономические 

характеристики оборудования и выбрать оптимальные, выявить резервы повышения 

интенсивности и экономичности процессов, снижения расходных норм и себестоимости 

продукции. 

Содержание курса включает разделы: изучение общих принципов всех 

технологических процессов с целью познания их внутренних закономерностей, а также 

освоение научно обоснованных методов расчета процессов и аппаратов. Курс состоит из 

лекций, практических и, лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов. Курс 

лекций состоит из разделов: общие сведения, классификация и принципы разработки 

процессов и аппаратов;  основы гидравлики;  гидромеханические процессы;  

механические процессы; тепловые процессы; массообменные процессы.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). демострировать основы общеинженерных и фундаментальных знаний; 

2). использовать основные свойства, характеризующие пищевые продукты и 

сырьё; 

3). составлять кинетические закономерности протекания основных процессов; 

4). применять научные принципы аппаратурно-технологического оформления 

процессов; 

5) рассчитать общие принципы расчёта аппаратов и требований, предъявляемых 

к ним, моделирование процессов; 

 

The discipline "Processes and apparatuses of processing industries" refers to technical 

disciplines. 

The purpose of the discipline is to train specialists who understand the scientific 

principles of hardware and technical design processes, able to assess the basic technical and 

economic characteristics of the equipment, to identify reserves to increase the intensity and 

efficiency of processes, reduce consumption rates and production costs.  

The content of the course includes sections: the study of the General principles of all 

technological processes in order to learn their internal laws, as well as the development of 

science-based methods of calculation of processes and devices. The course consists of lectures, 

practical and laboratory classes, independent work of students. The course of lectures consists 

of sections: General information, classification and principles of development of processes and 

devices; basics of hydraulics; hydromechanical processes; mechanical processes; thermal 

processes; mass transfer processes.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1). to demonstrate the basics of General engineering and fundamental knowledge; 

2). use the basic properties characterizing food products and raw materials; 

3). to make kinetic regularities of the main processes; 

4). apply scientific principles of hardware and technological design of processes; 

5) resistal General principles of calculation of the equipment and demands made on 

them, process modeling; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-Requisites 

Бейорганикалық химия, физика, математика. 

Неоганическая химия, физика, математика. 



26 

 

Inorganic chemistry, physics, mathematics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requistites 

Өңдеу өндірістерінің технологиясы, өңдеу өндірістерінің технологиялық 

машиналары мен жабдықтары. 

Технология перерабатывающих производств, технологические машины и 

оборудование перерабатывающих производств. 

Technology of  reworking  productions, technological machines and eqipment 

reworkong  productions. 

 

 

Инженерлікграфика  

Инженернаяграфика  

Engineering graphics  

"Инженерлік графика" пәні жалпы инженерлік және техникалық пәндерге, сонымен 

қатар келесі технологиялық және инженерлік қызметке жатады.  

 Пәннің мақсаты-машина жасау және құрылыс сызбаларында бейнелерді 

құрастырудың теориялық негіздерімен танысу және сызбаларды орындау үшін қажетті 

білімдер мен практикалық дағдыларды алу, бөлшектер эскиздерін түсіру және оларды 

өлшеу. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: геометриялық үлгілеу есептері; 

сызбадағы геометриялық үлгіні бейнелеу; проекциялау аппараты, кешенді сызба; нүкте, 

түзу, жазықтық, сызық, бет, олардың қиылысуы, өрістету; проекциялар жазықтығын 

ауыстыру тәсілдері; метрикалық есептер; позициялық есептер; аксонометриялық 

проекциялар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1).  Сызбаларды және мәтіндік құжаттарды орындау және ресімдеу бойынша ЕСКД 

және ГГД Стандарттарының негізгі ережелерін және сызбаны құрудың негізгі 

принциптерін қолдану; 

2). техникалық сызбаларды, сондай-ақ оларға мәтіндік құжаттаманы өз бетінше 

орындау; 

3). графикалық құжаттаманы орындау дағдысын қолдану;  

4). Анықтамалық әдебиетті пайдалану дағдыларын талдау. 

5). жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. 

 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к общеинженерным и техническим 

дисциплинам, а также в последующей технологической и инженерной деятельности.  

 Целью изучения дисциплина является  ознакомление с теоретическими основами 

построения изображений на машиностроительных и строительных чертежах и на 

получения знании и практических навыков, необходимых для выполнения чертежей, 

съемки эскизов деталей и их измерений. 

Содержание курса включает разделы: задачи  геометрического  моделирования;  

отображения  геометрической  модели  в  чертеже; аппарат проецирования, комплексный 

чертеж; точка, прямая, плоскость, линия, поверхность,  их  пересечение,  развертки;  

способы  замены   плоскостей  проекций;  метрические задачи; позиционные задачи; 

аксонометрические проекции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1).  Применять основные принципы построения чертежа и основные положения 

стандартов ЕСКД и ГГД по выполнению и оформлению чертежей и текстовых 

документов; 

2). самостоятельно выполнять технические чертежи, а также текстовую 

документацию к ним; 

3). использовать навыки выполнения графической документации;  

4). Анализировать навыки пользования справочной литературой. 

5). формировать общекультурные и профессиональные компетенции.  

 

Discipline "engineering graphics" refers to General engineering and technical disciplines, 
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as well as in the subsequent technological and engineering activities.  

 The purpose of the discipline is to familiarize with the theoretical foundations of building 

images on engineering and construction drawings and to obtain knowledge and practical skills 

necessary to perform drawings, shooting sketches of parts and their measurements. 

The content of the course includes sections: problems of geometric modeling; display a 

geometric model in the drawing; projection apparatus, complex drawing; point, line, plane, line, 

surface, their intersection, sweep; methods of replacing the planes of projections; metric 

problems; positional problems; axonometric projections. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1).  Apply the basic principles of construction of the drawing and the basic provisions of 

the ESKD and GGD standards for the implementation and design of drawings and text 

documents; 

2). independently perform technical drawings and text documentation to them; 

3). to use the skills of the graphic documentation;  

4). Analyze the skills of using reference literature. 

5). formation of General cultural and professional competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сызу 

Черчение 

Drawing  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, өңдеу өндірістерін 

автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау 

Технология муки, технология элеваторной промышленности, проектирование 

перерабатывающих производств c основами САПР. 

Technology flour, grain elevator industry technology, design processing industries c 

basics of CAD. 

 

 

Сызба геометриясы  

Начертательная геометрия  

Descriptive geometry 

"Сызба-механика" пәні жалпы инженерлік және техникалық пәндерге, сондай-ақ 

келесі технологиялық және инженерлік қызметке жатады.  

 Пәнді оқытудың мақсаты-машина жасау және құрылыс сызбаларында бейнелерді 

құрудың теориялық негіздерін, сызбаларда кеңістіктік объектілердің бейнелерін құру 

әдістерін, проекциялау тәсілдерін, компьютерлік графика әдістерін, стандарттау 

негіздерін, разъемдік және ажырамайтын қосылыстардың стандарттары мен типтерін, 

кестелер мен диаграммаларды құру ережелерін, нормативтік-техникалық құжаттарды, 

оны әзірлеу және пайдалану принциптерін оқып үйрену.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: координаталардың аксонометриялық 

жүйесі. Бұрмалау коэффициенттері. Нүктенің, түзу жазықтықтың сызбалары. Тура 

бұрыштың проекциясы туралы Теорема. Екі түзудің перпендикулярлығы. Сызбаны 

түрлендіру. Қисық сызықтар. Айналу беті. Беттерді өрістетуді құру әдістері. 

Өрістетілетін және тексерілмейтін беттердің қанат жаюын құру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1).  Сызбаларды және мәтіндік құжаттарды орындау және ресімдеу бойынша ЕСКД 

және ГГД Стандарттарының негізгі ережелерін және сызбаны құрудың негізгі 

принциптерін қолдану; 

2). техникалық сызбаларды, сондай-ақ оларға мәтіндік құжаттаманы өз бетінше 

орындау; 

3). графикалық құжаттаманы орындау дағдысын қолдану;  

4). Анықтамалық әдебиетті пайдалану дағдыларын талдау. 

5). жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.  

6) сызбаларда кеңістіктік объектілердің бейнелерін құру әдістерін, проекциялау 

тәсілдерін, компьютерлік графика әдістерін, стандарттау негіздерін, стандарттар 
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құрылымын, алмалы-салмалы және ажырамайтын қосылыстардың типтерін, кестелер мен 

диаграммаларды құру ережелерін көрсету,  

7). Нормативтік-техникалық құжаттаманы, оны әзірлеу және пайдалану 

қағидаттарын әзірлеу; 

8). құрастыру, жалпы түрдегі сызбалар мен эскиздерді пайдалану, стандарттарды 

өндірістік және жобалық қызметте пайдалану; 

9). техникалық бұйымдар мен схемалардың бейнелерін құру саласындағы 

зерттеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша есептерді ресімдеу және тұжырымдар 

жасау, спецификациялар жасау. 

10). коммуникативтік және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.  

 

Дисциплина «Начертательнаягеометрия» относится к общеинженерным и 

техническим дисциплинам, а также в последующей технологической и инженерной 

деятельности.  

 Целью изучения дисциплина является изучение теоретических основ построения 

изображений на машиностроительных и строительных чертежах, методов построения 

изображений пространственных объектов на чертежах, способов проецирования, методов 

компьютерной графики, основ стандартизации, структур стандартов и типов разъемных и 

неразъемных соединений, правил построения таблиц и диаграмм, нормативно-

технической документации, принципов ее разработки и использования.  

Содержание курса включает разделы: аксономитрическая система координат. 

Коэффициенты искажений. Чертежи точки, прямой плоскости. Теорема о проекции 

прямого угла. Перпендикулярность двух прямых. Преобразование чертежа. Кривые 

линии. Поверхности вращения. Методы построения развертки поверхностей. Построение 

разверток развертываемых и неразвертываемых поверхностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. Применять основные принципы построения чертежа и основные положения 

стандартов ЕСКД и ГГД по выполнению и оформлению чертежей и текстовых 

документов; 

2. самостоятельно выполнить технические чертежи, а также текстовую 

документацию к ним; 

3. использовать навыки выполнения графической документации;  

4. Анализировать навыки пользования справочной литературой. 

5. формировать общекультурной и профессиональной компетенций.  

6. Показывать методы построения изображений пространственных объектов на 

чертежах, способы проецирования, методы компьютерной графики, основы 

стандартизации, структуру стандартов, типы разъемных и неразъемных соединений, 

правила построения таблиц и диаграмм,  

7. Разрабатывать нормативно-техническую документацию, принципы ее 

разработки и использования; 

8. использовать сборочные, чертежи общего вида и эскизы, использовать 

стандарты в производственной и проектной деятельности; 

9. оформлять отчеты и формулировать выводы по результатам исследований и 

расчетов в области  построения изображений технических изделий и схем, составления 

спецификаций. 

10. формировать коммуникативной и профессиональной компетенций.  

 

The discipline "descriptive Geometry" refers to General engineering and technical 

disciplines, as well as in subsequent technological and engineering activities.  

 The purpose of the discipline is to study the theoretical foundations of imaging in 

engineering and construction drawings, methods of imaging features in drawings, projection 

methods, methods of computer graphics, the basics of standardization, standards structures and 

types of detachable and non-detachable joints, rules of construction of tables and diagrams, 

normative and technical documentation, the principles of its development and use.  

The course content includes the following sections: ekonometrichesky coordinate system. 

The coefficients of distortion. The drawings of a point, line plane. The theorem on the 
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projection of a right angle. The perpendicularity of two lines. Convert a drawing. Curved line. 

Surface of revolution. Methods of construction of sweep surfaces. Construction of scans of 

deployable and non-deployable surfaces. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1).  Apply the basic principles of construction of the drawing and the basic provisions of 

the ESKD and GGD standards for the implementation and design of drawings and text 

documents; 

2). independently perform technical drawings and text documentation to them; 

3). to use the skills of the graphic documentation;  

4). Analyze the skills of using reference literature. 

5). formation of General cultural and professional competences.  

6) Show the methods of constructing images of features in drawings, projection methods, 

methods of computer graphics, the basics of standardization, the structure of standards, types of 

detachable and permanent connections, the rules of construction of tables and diagrams,  

7). Develop regulatory and technical documentation, principles of its development and 

use; 

8). to use Assembly, General arrangement drawings and sketches, the use of standards in 

manufacturing and project activities; 

9). prepare reports and formulate conclusions on the results of research and calculations 

in the field of imaging of technical products and schemes, drawing up specifications. 

10). to form communicative and professional competences.  

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сызу 

Черчение 

drawing  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, өңдеу өндірістерін 

автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау 

Технология муки, технология элеваторной промышленности, проектирование 

перерабатывающих производств c основами САПР. 

Technology flour, grain elevator industry technology, design processing industries c 

basics of CAD.  

 

 

Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы  

Общая технология перерабатывающих производств  

General technique of processing industries  

"Қайта өңдеу өндірісінің жалпы технологиясы" пәні арнайы пәндерге жатады және 

студенттерді қайта өңдеу өндірісінің технологияларының теориялық және практикалық 

негіздерін меңгеруге дайындауға бағытталған. 

 Пәнді оқытудың мақсаты-қайта өңдеу өндірісінің технологияларының теориялық 

және практикалық негіздерін меңгеруге, қайта өңдеу өндірісінің технологияларының 

дамуының негізгі ғылыми-техникалық мәселелерін және қазіргі жағдайын шешуге 

дайындау болып табылады. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: астық нарығын дамытудың негізгі 

басымдықтары және Қазақстан Республикасының Қайта өңдеу өндірісінің шикізат 

базасы. Өнімнің экологиялық тазалығын қамтамасыз ету. Мемлекеттік саясат өнімді 

алмастыру туралы импорт. Тамақтану туралы ғылым негіздері. Адам ағзасы үшін 

тағамның жеке компоненттерінің физиологиялық маңызы. Астық массаларын өңдеу, 

сақтау режимдерінің жалпы сипаттамасы. Астықтың пісуі мен сақталуы кезіндегі 

физиологиялық процестер. Астықты ұнға, жармаға, құрама жемге қайта өңдеу негіздері. 

Бидай және қара бидай ұнының, жарманың, құрама жемнің сапасына қойылатын 

талаптар. Мия өндірісі. Уыт сапасына қойылатын талаптар. Мия және ферментті 

препараттардың сипаттамасы. Тағамдық майлар мен майларды, сүт өнімдерін өндіру 

негіздері. Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді өндіру үшін олардың сапасына 

қойылатын талаптар. Қамырдың қопсытқыштары. Престелген ашытқылар өндірісі.   
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Құрғақ ашытқылардың, ашытқы сүтінің, химиялық қопсытқыштардың сипаттамасы.          

Қант, крахмал және сірне. Химиялық құрамы. Түрлері. Тамақ өнеркәсібіне арналған 

қосымша шикізаттың басқа түрлері. Картоп: құрылысы және химиялық құрамы. 

Жүзімнің сипаттамасы. Құлмақ: құлмақ мақсатты заттардың химиялық құрамы. Олардың 

сапасына қойылатын стандарттардың сипаттамасы мен талаптары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

       1). тамақ және қайта өңдеу өндірістері технологиясының негіздерін, шикізат 

пен дайын өнім сапасын демострификациялау. 

       2). қайта өңдеу өндірісі өнімдерінің сапасына кешенді бағалау жүргізу. 

       3). тамақ өнімдерін сақтау және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

практикалық шарттарын көрсету. 

       4).дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыру. 

       5). зерттелген материалды астықты сақтау мен өңдеудің қазіргі заманғы 

технологияларын басқаруда қолдану 

 

Дисциплина «Общая технология перерабатывающих производств » относится к 

специальным дисциплинам и направлена на подготовку студентов к овладению 

теоретическими и практическими основами технологий перерабатывающих производств. 

 Целью изучения дисциплина является подготовку к владению теоретическими и 

практическими основами технологий перерабатывающих производств, на решение 

основных научно-технических проблем развития и современного состояния технологий 

перерабатывающих производств, который позволяет проводить комплексную оценку на 

качества продуктов перерабатывающих производств, а также разработки технологии 

производств. 

Содержание курса включает разделы: основные приоритеты развития рынка зерна 

и сырьевой базы  перерабатывающих  производств  Республики Казахстан. Обеспечение 

экологической  чистоты продукции. Государственная политика импорт о замещения  

продукции. Основы науки о питании. Физиологическое значение отдельных компонентов 

пищи для организма человека. Общая характеристика режимов обработки, хранения 

зерновых масс. Физиологические процессы, происходящие при созревании и хранении 

зерна. Основы переработки зерна в муку, крупу, комбикорма. Требования, 

предъявляемые к качеству пшеничной и ржаной муки, крупы, комбикормов. 

Промышленное производство солода. Требования, предъявляемые к качеству солода. 

Характеристика солодовых и ферментных препаратов. Основы производства пищевых 

жиров и масел, молочных продуктов. Требования к их качеству для производства  

хлебобулочных и кондитерских изделий. Разрыхлители теста. Производство  

прессованных дрожжей.   Характеристика сухих дрожжей, дрожжевого молока, 

химических разрыхлителей.          Сахар, крахмал и патока. Химический состав. Виды. 

Прочие виды дополнительного сырья для пищевой промышленности. Картофель: 

строение и химический состав. Характеристика винограда. Хмель: химический состав 

целевых веществ хмеля. Характеристика и требования стандартов к их качеству. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

       1). демострировать основы технологии пищевых и перерабатывающих 

производств, качество сырья и готовой продукции. 

       2). проводить комплексную оценку на качества продуктов перерабатывающих 

производств. 

       3). показать практические условия хранения и обеспечения пищевой 

безопасности продуктов питания. 

       4).формировать мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

       5). использовать изученный материал в управлении современными 

технологиями хранения и переработки зерна 

 

The discipline "General technology of processing industries" refers to special disciplines 

and is aimed at preparing students to master the theoretical and practical foundations of 
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processing technologies. 

 The purpose of the discipline is to prepare for the possession of theoretical and practical 

foundations of processing technologies, to solve the main scientific and technical problems of 

development and the current state of processing technologies, which allows for a comprehensive 

assessment of the quality of products of processing industries, as well as the development of 

production technology. 

The content of the course includes sections: the main priorities of the grain market and 

raw material base of processing industries of the Republic of Kazakhstan. Ensuring 

environmental cleanliness of products. State policy on import substitution products. Basics of 

nutrition science. Physiological significance of individual food components for the human body. 

General characteristics of processing modes, storage of grain masses. Physiological processes 

occurring during the ripening and storage of grain. Basics of processing grain into flour, 

cereals,feed. Requirements for the quality of wheat and rye flour, cereals, feed. Industrial 

production of malt. Requirements for the quality of malt. Characteristics of malt and enzyme 

preparations. Basics of production of edible fats and oils, dairy products. Requirements for their 

quality for the production of bakery and confectionery products. The leavening agents of the 

dough. Production of compressed yeast.   Characteristics of dry yeast, yeast milk, chemical 

leavening agents.          Sugar, starch and molasses. Chemical composition. Views. Other types 

of additional raw materials for the food industry. Potatoes: structure and chemical composition. 

The characteristics of the grapes. Hops: chemical composition of hops target substances. 

Characteristics and requirements of standards for their quality. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1). to demonstrate the basics of technology of food and processing industries, the quality 

of raw materials and finished products. 

2). conduct a comprehensive assessment of the quality of products of processing 

industries. 

3). show the practical conditions of storage and food safety. 

4).to form ideological, communicative, professional and research competences. 

5). to use the studied material in the management of modern technologies of grain storage 

and processing 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Pre-requisites 

Микробиология, биохимия, өңдеуөндірістерініңпроцестеріменаппараттары, 

өсімдікшаруашылығыныңөнімдерінөңдеужәнесақтау. 

Микробиология, биохимия, процессы и аппараты пищевых производств,  обработка 

и хранение продукции растениеводства.  

Microbiology, biochemistry, polish of productions processes and devices, products plant-

growing polish and keep. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы, ұн технологиясы, жарма технологиясы, 

элеватор өнеркәсібінің технологиясы, құрама жем өндірісінің технологиясы, макарон 

өңдеу технологиясы. 

Специальные технологии перерабатывающих производств,  технология муки, 

технология крупы, технология элеваторной промышленности, технология производства 

комбикормов, технология макаронного производства.  

Polish the special technology productions, technology the torment, technology the fold, 

the technology elevator industry, the technology production mixed food, the macaroni polish 

technology. 

 

 

Өңдеу өндірістерінің арнайы технологиясы  

Специальные технологии перерабатывающих производств  

Special technologies of processing industries 

"Қайта өңдеу өндірісінің арнайы технологиялары" пәні арнайы пәндерге жатады 

және қайта өңдеу өндірісінің технологияларының студенттерін дайындауға бағытталған. 

 Мақсаты зерттеу пәні зерттеу болып табылады теориялық негіздерін құру 

суреттерді ппроизводств және зерттеу болып табылады қазіргі заманғы жай-күйін және 
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даму перспективалары технологияларды өңдеу өндірістерін зерделеу; ғылыми 

қамтамасыз ету және инновациялық қызмет өңдеуші өндірістерде. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Технологиялық процестің 

қысқартылған және дамыған схемасымен бидайдың сорттық ұнтақтары. Тары; қарақұмық 

жармасы; күріш және сұлы жармасы технологиясының ерекше ерекшеліктері. Құрама 

жем өндірісі туралы жалпы мәліметтер. Шикізатты дайындаудың технологиялық 

желілері, мөлшерлеу және араластыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). Қайта өңдеу өндірісі кәсіпорындарының қазіргі жағдайын және олардың 

келешектегі даму жолдарын көрсету; 

2). Қайта өңдеу саласының техникасы мен технологиясын ауыстыру; 

3) шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің шығыс нормаларын 

есептеуді өз бетінше түсіну. 

4) өндіріс технологияларын ресімдеу және әзірлеу; 

5) технологиялық процестерді жетілдіру және өндірістің тиімділігін арттыру 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу; 

 

Дисциплина «Специальные технологии перерабатывающих производств» 

относится к специальным дисциплинам и направлена для подготовки студентов 

технологий перерабатывающих производств. 

 Целью изучения дисциплина является изучение теоретических основ построения 

изображений на ппроизводств и является изучение современного состояния и 

перспективы развития технологий перерабатывающих производств; изучение научного 

обеспечения и инновационной деятельности в перерабатывающих производствах. 

Содержание курса включает разделы: классификация помолов. Сортовые помолы 

пшеницы с сокращенной и развитой схемой технологического процесса. Отличительные 

особенности технологии пшена; гречневой крупы; рисовой и овсяной крупы. Общие 

сведения о производстве комбикормов. Технологические линии подготовки сырья, 

дозирование и смешивание. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). Демонстрировать современное состояние предприятий перерабатывающих 

производств и пути их развития на перспективу; 

2). Прменять технику и технологию перерабатывающей отрасли; 

3) самостоятельно понимать расчёт норм расхода сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

4) оформить и разрабатывать технологии производств; 

5) разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов 

и повышению эффективности производства; 

. 

The discipline "Special technologies of processing industries" refers to special disciplines 

and is aimed at training students of processing technologies. 

 The purpose of the discipline is to study the theoretical foundations of building images 

on the production and is the study of the current state and prospects of development of 

technologies of processing industries; the study of scientific support and innovation in 

processing industries. 

The content of the course includes sections: classification of grinding. Varietal grinding 

of wheat with a reduced and developed scheme of the technological process. Distinctive features 

of millet technology; buckwheat; rice and oatmeal. General information about the production of 

feed. Technological lines of preparation of raw materials, dosing and mixing. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1). To demonstrate the current state of enterprises of processing industries and ways of 

their development in the future; 

2). To change the equipment and technology of the processing industry; 

3) independently understand the calculation of consumption rates of raw materials, semi-

finished products and finished products. 

4) design and develop production technologies; 
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5) develop measures to improve technological processes and increase production 

efficiency; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Өсімдік шаруашылығының өнімдерін өңдеу және сақтау, өңдеу өндірісінің 

технологиясының теориялық негіздері, өңдеу өндірістерінің технологиясы, өңдеу 

өндірістерінің процестері мен аппараттары. 

Обработка и хранение продукции растениеводства, теоретические основы 

перерабатывающих производств, технология перерабатывающих производств, процессы 

и аппараты перерабатывающих производств. 

Handling and storage of crop production, the theoretical foundations of the processing 

industries, technology production processes and devices processing industries.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, жарма технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, 

құрама жем өндірісінің технологиясы, азық концентратты және макарон өңдеу 

технологиясы. 

Технология муки, технология крупы, технология элеваторной промышленности, 

технология производства комбикормов, технология макаронного производства. 

Technology flour, groats technology, technology elevator industry, the technology pasta 

production. 

 

Tехнологиялық машиндерді компьютерде жобалау  

Компьютерное проектирование технологических машин  

Сomputer-aided design technology machines  

Технологиялық машиналарды Компьютерлік жобалау" пәні компьютерлік, 

инженерлік пәндерге жатады. 

 Пәнді оқытудың мақсаты-студенттердің технологиялық үрдістерді математикалық 

үлгілеудің негізгі әдістері мен модельдерді есептеу үшін қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін қолдану мүмкіндіктері туралы білім мен түсініктерді алуы болып табылады. 

Теориялық мәліметтер мен практикалық дағдылар практикалық есептердің оңтайлы 

шешімдерін іздеу үшін негіз болуы тиіс. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сызықтық программалау; желілік 

жоспарлау; динамикалық бағдарламалау; матрицалық ойындар; Имитациялық модельдеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). Өңдеу өндірісі саласындағы физикалық және математикалық модельдеу 

әдістерін көрсету; 

2). өндірістік және экономикалық міндеттерді талдау және сауатты қою; 

3). қажетті әдістер мен оның шешімдерін таңдау; 

4).  есептеуіш техниканың көмегімен тапсырмаларды шешу; 

5). әртүрлі өнім түрлерін өндіруде технологиялық процестерді талдау үшін 

тәжірибелік деректерді өңдеудің статистикалық әдістерін қолдану. 

 

Дисциплина «Компьютерное проектирование технологических машин» относится 

относится к компьютеным, инженерным дисциплинам. 

 Целью изучения дисциплина является приобретении студентами знаний и 

представлений об основных методах математического моделирования технологических 

процессов и возможностях использования пакетов прикладных программ для расчетов 

моделей. Теоретические сведения и практические навыки должны послужить основой 

для поиска оптимальных решений практических задач. 

Содержание курса включает разделы: линейное программирование; сетевое 

планирование; динамическое программирование; матричные игры; имитационное 

моделирование. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). Демонстрировать методы физического и математического моделирования в 

области перерабатывающих производств; 

2). анализимровать и грамотно поставить производственные и экономические 

задачи; 
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3). подбирать необходимые методы и её решения; 

4).  решать задачи с помощью вычислительной техники; 

5). использовать статистические методы обработки экспериментальных данных для 

анализа технологических процессов при  производстве различных видов продукции. 

Discipline "Computer - aided design of technological machines" refers to the computer, 

engineering disciplines. 

 The purpose of studying the discipline is to acquire students ' knowledge and 

understanding of the basic methods of mathematical modeling of technological processes and 

the possibilities of using application software packages for model calculations. Theoretical 

knowledge and practical skills should serve as a basis for finding optimal solutions to practical 

problems. 

The course content includes the following sections: linear programming; network 

planning; dynamic programming; matrix games; simulation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1). Demonstrate methods of physical and mathematical modeling in the field of 

processing industries; 

2). analyze and competently set production and economic objectives; 

3). choose the necessary methods and solutions; 

 4).  solve problems with the help of computer technology; 

 5). use statistical methods of experimental data processing to analyze technological 

processes in the production of various types of products. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты//Prerequisites 

Информатика, математика. 

Информатика, математика. 

Informatics, mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 
Өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау, 

ұн технологиясы, жарма технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы. 

Проектирование перерабатывающих производств с основами САПР, технология 

муки, технология крупы, технология элеваторной промышленности. 

Designing processing industries with the basics of CAD technology flour, groats 

technology. 

 

 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны: дінтанудың пәні мен құрылымы, дінтанудың діндік-теологиялық 

анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 
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7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 
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Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Курстың мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны: Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің Жолдауы; 

Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; Қазақстандағы саяси 

жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан халқының рухани дамуының 

мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі құндылығы ретінде; "Атамекен" 

бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және ғылым; жалпыұлттық рәміздер 

(символдар), "Қазақстанның киелі орындары" бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс 

Қазақстан аумағының киелі нысандары: семантикалық талдау; "Рухани Қазына" 

бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель курса: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 
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5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 
Саясаттану-Әлеуметтану, Психология, Философия 

Политология-Социология, Психология, Философия 

Political science-Sociology, Psychology, Philosophy 
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Стандартизация және метрология  

Стандартизация и метрология  

Standardization and Metrology 

"Стандарттау және метрология" пәні студенттерді Стандарттау, метрология және 

сертификаттаудың жалпы принциптері мен механизмдеріне оқытуға бағытталған.  

Пәнді оқыту мақсаты: студенттердің дүниетанымын кеңейту және стандарттау, 

метрология, сертификаттау теориялық, заңнамалық және қолданбалы негіздерін 

әдіснамалық бірлікте меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе; Метрология; стандарттау; сертификаттау; 

физикалық өлшеу және олардың өлшем бірліктері. Өлшеу аспаптары. Метрология 

жүйесіндегі халықаралық қатынас. Стандарттаудың нормативтік құжаттары. 

Мемлекетаралық және мемлекеттік стандарттау жүйелері.  Сертификаттау қызметтері 

мен жұмыстарының ерекшеліктері. Сапа және сертификаттау жүйесін енгізу. 

Аккредиттеу.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

1). "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңын; 

"Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын пайдалану»;  

2). Ғылым мен өндірісте Метрологияның рөлін көрсету; стандарттау принциптері 

мен әдістері, стандарттау бойынша нормативтік құжаттарды әзірлеу және ережелері мен 

ережелері;  

3). сертификаттау принциптері мен мақсаттарын, сондай-ақ өнімді сертификаттау 

тәртібін таңдауды негіздеу; бақылау және өлшеу аспаптары мен әдістері. 

4). нормативтік құжаттар мен стандарттарды жүзеге асыру және пайдалану; өлшеу 

нәтижелерін өңдеуді жүргізу, Өлшеу қателіктерін есептеу. 

5). өзінің кәсіби қызметінде нормативтік-техникалық құжаттарды қолдану. 

 

Дисциплина «Стандартизация и метрология » направлена на обучение студентов 

общим принципам и механизмам стандартизации, метрологии и сертификации, которые 

способствуют формированию у них знаний, умений и навыков способствующих  

эффективно выполнять профессиональные и функциональные обязанности в условиях 

современного рынка.  

Цели изучения дисциплины: является расширение мировоззрения студентов и 

освоение в методологическом единстве теоретических, законодательных и прикладных 

основ стандартизации, метрологии, сертификации. 

Краткое содержание дисциплины:  Введение; Метрология; Стандартизация; 

Сертификация; Физические измерения и их единицы измерения. Приборы измерения. 

Международное отношение в системе метрологии. Нормативные документы 

стандартизации. Межгосударственные и государственные системы стандартизации.  

Особенности услуг и работ сертификации. Введение системы качества и сертификации. 

Аккредитация.  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1). использовать  Закон Республики Казахстан  «Об обеспечении единства 

измерений»; Закон Республики Казахстан о «Техническом регулировании»;  

2). показывать роль метрологии в науке и производстве; принципы и методы 

стандартизации, правила и правила и разработку нормативных документов по 

стандартизации;  

3). обосновывать выбор принципы и цели сертификации, а также порядок 

сертификации продукции; приборы и методы наблюдений и измерений. 

4). осуществлять и пользоваться нормативными документами и стандартами; 

производить обработку результатов измерений, рассчитывать погрешности измерений. 

5). применять нормативно-технической документации в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Discipline "Standardization and Metrology" is aimed at teaching students the General 

principles and mechanisms of standardization, Metrology and certification, which contribute to 
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the formation of their knowledge and skills to effectively perform professional and functional 

duties in the modern market.  

Objectives of the discipline: is to expand the Outlook of students and the development of 

methodological unity in the theoretical, legislative and applied foundations of standardization, 

Metrology, certification. 

Discipline summary: Introduction; Metrology; Standardization; Certification; Physical 

measurements and their units. Measuring instruments. International relations in the Metrology 

system. Normative documents of standardization. The interstate and the state system of 

standardization.  Features of services and works of certification. Introduction of quality system 

and certification. Accreditation.  

As a result of studying the discipline the student must: 

1). Use the Law of the Republic of Kazakhstan "on ensuring the unity of measurements"; 

the Law of the Republic of Kazakhstan on " Technical regulation»;  

2). To show the role of Metrology in science and industry; principles and methods of 

standardization, rules and regulations and development of normative documents on 

standardization;  

3). justify the choice of principles and objectives of certification, as well as the procedure 

for certification of products; instruments and methods of observation and measurement. 

4). to carry out and use normative documents and standards; to process measurement 

results, to calculate measurement errors. 

5). apply normative and technical documentation in their professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика. 

Физика, математика. 

Physics, mathematics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау, 

ұн технологиясы, жарма технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, құрама жем 

өндірісінің технологиясы, макарон өңдеу технологиясы. 

Проектирование перерабатывающих производств с основами САПР, технология 

муки, технология крупы, технология элеваторной промышленности, технология 

производства комбикормов, технология макаронного производства. 

Designing processing industries with the basics of CAD technology flour, groats 

technology, the technology of the elevator industry, technology pasta production. 

 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law  

"Құқық негіздері" пәні заң циклінің пәніне жатады, бірақ басқа мамандықтардың 

студенттері оқиды. 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттердің білімін кеңейту және тереңдету, білім 

алушылардың әлеуметтік-құқықтық бейімделуі мен дүниетанымын қалыптастыру, 

олардың құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасын арттыру, құқық саласын білу және 

құқық нормаларын практикада қолдана білу.  

Пәннің мазмұны:мемлекеттік құқық және құқық теориясының негіздері, Қазақстан 

Республикасының конституциялық құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының отбасылық құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының Қаржы құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу және азаматтық іс жүргізу құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының Салық құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының экологиялық 

және жер құқығы, Халықаралық құқық негіздері.  

Пәнді оқу аяқталғаннан кейін студенттер: 

1). Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін талдау;   

2). Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерін 
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көрсету, олардың кеңістікте қолданылуын дұрыс түсіну; 

3) құқық саласын, әр құқық саласының негізгі түсініктері мен санаттарын білу және 

ажырату;  

4). Заң жауапкершілігінің негізгі мәселелерін олардың түрлеріне сәйкес пайдалану.  

5). нормативтік құқықтық актілерді, қоғамның, мемлекеттік билік субъектілерінің 

мемлекеттік-құқықтық құрылымын және оны жүзеге асыру тетігін талдау. 

 

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но 

изучается студентами других специальностей. 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  

формирование социально-правовой адаптации и мировоззрений обучающихся,  

повышение их правовой культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь 

применять  нормы  права на практике.  

Содержание дисциплины:Основы теории госудрства и права, Основы 

Конституционного права Республики Казахстан, Основы административного права 

Республики Казахстан, Основы трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного 

права Республики Казахстан, Основы уголовного права Республики Казахстан, Основы 

гражданского права Республики Казахстан,  Основы финансового права Республики 

Казахстан, Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального 

права Республики Казахстан,  Основы налового права Республики Казахстан, Основы 

экологического и земельного права  Республики Казахстан, Основы международного 

права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

1). Анализировать права и свободы, обязанности человека и гражданина;   

2). Показать действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их  применение в пространстве; 

3) знать и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли 

права;  

4). Использовать основные вопросы юридической ответственности в соответствии с 

их видами.  

5). анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую 

структуру общества, субъектов государственной власти и механизм его осуществления.  

.  

The discipline "Fundamentals of law" refers to the disciplines of the legal cycle, but is 

studied by students of other specialties. 

The purpose of the discipline - the expansion and deepening of students ' knowledge, the 

formation of social and legal adaptation and worldviews of students, improving their legal 

culture and legal awareness, to know the branch of law and be able to apply the law in practice.  

Course contents:fundamentals of the theory of state and law, Basics of constitutional law 

of the Republic of Kazakhstan, the Basics of administrative law of the Republic of Kazakhstan, 

the basics of labor law of the Republic of Kazakhstan, the Basics of family law of the Republic 

of Kazakhstan, the foundations of criminal law of the Republic of Kazakhstan, fundamentals of 

civil law of the Republic of Kazakhstan, the Basics of financial law of the Republic of 

Kazakhstan, the basics of criminal procedure and grajdanskogo procedural law of the Republic 

of Kazakhstan, the Basics nulevogo law of the Republic of Kazakhstan, fundamentals of 

environmental and land law of the Republic of Kazakhstan, Fundamentals of international law.  

At the end of the discipline students should: 

1). Analyze the rights and freedoms, duties of man and citizen;   

2). To show the existing legal acts of the Republic of Kazakhstan, to understand their 

application in the space; 

3) to know and distinguish branches of law, the basic concepts and categories of each 

branch of law;  

4). Use the main issues of legal liability in accordance with their types.  

5). to analyze normative legal acts, the state-legal structure of society, subjects of state 

power and the mechanism of its implementation. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстан тарихы, Саясаттану, Экономикалық теория, Дүние жүзі тарихы. 

История Казахстана, Политология, Экономическая теория, Всеобщая история. 

History of Kazakhstan, political Science, Economic theory, Universal history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

 Философия, Мәдениеттану. 

 Философия, Культурология. 

Philosophy, Культурология. 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры  

Legal basics of professional activity and anti-corruptional culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 
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Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Саясаттану, Әлеуметтану 

Политология, Социология 

Political science, sociology 

 

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру  

Автоматизация технологических процессов  

Automation of technological processes  

Электр энергиясын өндіру, беру және пайдалану, заңдылықтармен танысуға 

бағытталған пән «Технологиялық үрдістерді автоматтандыру» негізгі технологиялық 

схемаларына электр тізбектеріндегі жеке құбылыстарды олардың жұмыс, электрондық 

аспаптар мен құрылғылар, аппараттар, машиналар мен қолданылу принциптері 

студенттерді оқыту ерекшеліктері бар. 

Курс мақсаты болып өңдеу өндірістері кәсіпорындарын технологиялық 

үрдістермен басқару және автоматтандырылуы жайлы оқыту. 

Мазмұны бағамының мынадай бөлімдерді қамтиды: Негізгі ұғымдар мен 

анықтамалар жақсарады. Автоматты реттегішті құрылымы, тарихы. Автоматты басқару 

принциптері. Бақылау-өлшеу құралдарының сыныптамасы. Графикалық кескіндер 

аспаптар. Әріптік және сандық индекстеу. Температурасын анықтау, сыныптау 

термометрлерді. Сұйықтық шыны термометрлер. Термоэлектриялық термометрлер. 

Потенциометры. Башмақтар уровнемеры. Уровнемеры - дифманометры. 

Пьезометрические уровнемеры. Деңгейін өлшеу үшін аспаптар сусымалы материалдар. 

Қашықтықтан басқару айқындау. Пневматикалық аппаратура. Гидравликалық 

аппаратура. Электр аппаратура. Электр аппараттары мен сыныптау айқындау. Магнитті 

қосқыштар. Контроллерлер және командоконтроллеры. Тежеу қондырғылары. Құрылғы 

реле. Ететін релелік сыныптамасы болжанады. Әртүрлі түрлер реле. Бейтарап 

электромагниттік реле. Электромагниттік реле поляризациялаған. Рекет ету реле. 

Құрылғы герконов. Герконов қолдану. Сездіргі, сыныптау айқындау. Сездіргі түрлері. 

Өлшеуіш айқындау ережелерін қолдануы. Құрылғы рекет ету. Герконов датчиктері. 

Дискретті Индуктивті датчик. Жылдамдықты датчиктері. 

Зерделеу нәтижесінде студент тиіс: 

1). Электр және магниттік тізбектер үшін Электротехниканың негізгі заңдарын 

көрсету; 

2). Электрлік және магниттік шамаларды өлшеу әдістерін қолдану; 

 3). Негізгі электр машиналарының жұмыс принциптерін, олардың жұмыс және іске 

қосу сипаттамаларын пайдалану; 
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4) өндірістік процестерді автоматтандыру міндеттері мен мақсаттарын талдау;  

5). Технологиялық процестерді автоматтандыру сатыларын көрсету, АБЖ және 

АБЖ мәні 

 

Дисциплина «Автоматизация технологических процессов»направлена на  

ознакомление с основными технологическими схемами, закономерностями производства, 

передачи и использования электрической энергии, с физическими явлениями в 

электрических цепях, в машинах и аппаратах, с особенностями их работы, обучение 

студентов принципам действия электронных приборов и устройств. 

Целью курса является изучение автоматизации и управления технологическими 

процессами предприятий перерабатывающих производств. 

Содержание курса включает следующие разделы: Основные понятия и определения 

дисциплины. Структура автоматического регулятора, классификация. Принципы 

автоматического управления. Классификация контрольно-измерительных приборов. 

Графические изображения приборов. Буквенная и цифровая индексация. Определение 

температуры, классификация термометров. Жидкостные стеклянные термометры. 

Манометрические термометры. Термоэлектрические термометры. Потенциометры. 

Поплавковые уровнемеры. Уровнемеры – дифманометры. Пьезометрические 

уровнемеры.  Приборы для измерения уровня сыпучих материалов.  Определение 

дистанционного управления. Пневматическая аппаратура. Гидравлическая аппаратура. 

Электрическая аппаратура. Определение и классификация электрических аппаратов. 

Контакторы. Магнитные пускатели. Контроллеры и командоконтроллеры. Тормозные 

устройства. Устройство реле. Классификация релейных устройств. Разные типы реле. 

Нейтральное электромагнитное реле. Поляризованное электромагнитное реле. Принцип 

действия реле. Устройство герконов. Применение герконов. Определение, классификация 

датчиков. Типы датчиков. Определение датчика положения, применение. Устройство, 

принцип действия. Герконовые датчики. Дискретный индуктивный датчик. Датчики 

скорости. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1). Показывать основные законы электротехники для электрических и магнитных 

цепей; 

2). Применять методы измерения электрических и магнитных величин; 

3). Использовать принципы работы основных электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

4)  анализировать задачи и цели автоматизации производственных процессов;  

5). Демонстриовать ступени автоматизации технологических процессов, сущность 

АСУ ТП и САУ, 

 

The discipline "automation of technological processes" is aimed at familiarization with 

the basic technological schemes, laws of production, transmission and use of electric energy, 

with physical phenomena in electrical circuits, machines and apparatus, with the peculiarities of 

their work, teaching students the principles of operation of electronic devices and devices. 

The aim of the course is to study the automation and control of technological processes of 

enterprises of processing industries. 

The content of the course includes the following sections: Basic concepts and definitions 

of the discipline. The structure of the automatic controller, classification. Principles of 

automatic control. Classification of control and measuring devices. Graphical images of the 

devices. Alphabetic and digital indexing. The determination of the temperature classification of 

thermometers. Liquid-in-glass thermometers. Manometric thermometers. Thermoelectric 

thermometers. Potentiometers. Float level gauges. Level gauges – the differential pressure gage. 

Piezometric level gauges.  Devices for measuring the level of bulk materials.  Definition of 

remote control. Pneumatic equipment. Hydraulic equipment. Electrical equipment. Definition 

and classification of electrical apparatus. Contactors. Magnetic starter. Controllers and 

command controllers. Braking device. Relay device. Classification of relay devices. Different 

types of relays. Neutral electromagnetic relay. Polarized electromagnetic relay. The principle of 

operation of the relay. Device reed switches. Application of reed switches. Definition, 
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classification of sensors. Sensor type. Determination of the position sensor, application. Device, 

principle of operation. Reed sensors. Discrete inductive sensor. Speed sensor. 

As a result of studying the course the student will: 

1). Show basic laws of electrical engineering for electrical and magnetic circuits; 

2). Apply methods for measuring electrical and magnetic quantities; 

3). To use the principles of operation of the main electric machines, their working and 

starting characteristics; 

4) analyze the tasks and goals of automation of production processes;  

5). Demonstrate the stages of automation of technological processes, the essence of ACS 

and ACS 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Pre-requisites 
Физика, математика, электротехника. 

Физика, математика, электротехника. 

Physicist, mathematician, electrical engineer. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Ұн технологиясы, жарма технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, 

құрама жем өндірісінің технологиясы, азық концентратты және макарон өңдеу 

технологиясы. 

Технология муки, технология крупы, технология элеваторной промышленности, 

технология производства комбикормов, технология макаронного производства. 

Technology the torment, technology the fold, the technology industry elevator, the 

technology production mixed food, the macaroni polish technology 

 

Электротехника  

Электротехника  

Electrical engineering 

Пән «Электротехника» техникалық пәндер жатады. Электромагнитті зерделейді, 

оларды зерделеу процесінде бағамының электроподачи элетротехниканы 

электротехнологияны, студенттер, өзгерту және автоматиканы. 

Пәнді оқыту мақсаттары: электротехника негіздерін, үш фазалы тізбек, 

тармақталған және тармақталмаған электр тізбектерін  оқу болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Күрмеу теориясының негізгі түсініктері. Энергич 

көзінің шындығы. Электрлі күрмеудің негізгі заңдары. Электр күрмеуінің баламалы 

өзгерістері. Кирхгоф заңының әдісі. Әлеуетті диаграмма. Қабаттасу әдісі. Өзара әдісі. 

Зерделеу нәтижесінде студент тиіс: 

1). электр және магниттік тізбектер үшін Электротехниканың негізгі заңдарын 

көрсету; 

2). Электрлік және магниттік шамаларды өлшеу әдістерін көрсету; 

3). Негізгі электр машиналарының жұмыс принциптерін, олардың жұмыс және іске 

қосу сипаттамаларын қолдану; 

4). Өндірістік процестерді автоматтандырудың міндеттері мен мақсаттарын әзірлеу;  

 5). автоматтандырудың функционалдық сұлбаларының мазмұны мен 

элементтердің белгіленуін талдау. 

 

Дисциплина «Электротехника» относится к техническим дисциплинам. В процессе 

изучение курса студенты изучают электромагнитные изменение и их электроподачи, 

элетротехнику, электротехнологию, автоматику. 

Цели изучения дисциплины: является изучение основ электротехники, трехфазные 

цепи, разветвленные и не разветвленные электрические цепи. 

Краткое содержание дисциплины:  Основные понятия теории цепей. Идеализация 

источников энергии. Основные законы электрических цепей. Эквивалентные 

преобразования электрических цепей. Метод законов Кирхгофа. Потенциальная 

диаграмма. Метод наложения. Метод взаимности. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1). демонстрировать основные законы электротехники для электрических и 

магнитных цепей; 
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2). Покаывзать  методы измерения электрических и магнитных величин; 

3). Применять принципы работы основных электрических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

4). Разрабатывать задачи и цели автоматизации производственных процессов;  

5). анализировать обозначение элементов и содержание функциональных схем 

автоматизации. 

 

The discipline of «Electrical engineering» belongs to technical disciplines. In process 

studying of a course students study electromagnetic change and their electrogiving, to an 

eletrotekhnik, electrotechnology, automatic equipment. 

Purposes of studies of discipline: The aim of the course is to study the fundamentals of 

electrical engineering.  

Course Description: Basic concepts of the theory of chains. Idealization of power sources. 

Fundamental laws of electric chains. Equivalent transformations of electric chains. Method of 

laws of Kirchhoff. Potential chart. Imposing method. Reciprocity method. 

As a result of studying the student has to: 

Nobility: 

1). demonstrate the basic laws of electrical engineering for electrical and magnetic 

circuits; 

2). Show methods for measuring electrical and magnetic quantities; 

3). Apply the principles of operation of the main electrical machines, their operating and 

starting characteristics; 

4). Develop tasks and goals of automation of production processes;  

 5). analyze the designation of elements and the content of functional automation 

schemes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Физика, математика. 

Физика, математика. 

Physics, mathematics.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің технологиялық машиналары мен жабдықтары, технологиялық 

үрдістерді автоматтандыру 

Технологические машины и оборудование перерабатывающих производств, 

автоматизация технологических процессов. 

Technological machines and equipment processing, and process automation. 

 

Патенттік зерттеу және өнертапқыштық негіздері  

Основы патентных исследований и изобретений  

Fundamentals of patent research and inventions  

" Патенттік зерттеу және өнертапқыштық негіздері " пәні патенттанудың теориялық 

негіздерін зерттеуге, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысында Патенттану саласындағы 

практикалық білімді қолдануға бағытталған. 

Пәнді оқытудың мақсаты: ҚР Патенттік Заңымен, өнертабыстың патенттік қабілеті 

шарттарымен, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге, шетелдік патенттеуге, авторлық 

құқықтарға өтінім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Маманға патенттік білім не үшін? Өнеркәсіптік 

меншік объектілері және олардың өнім мен қызмет сапасын басқарудағы рөлі. Ашу. 

Өнертабыс. Өнеркәсіптік үлгілер. Пайдалы модельдер. Тауар таңбалары, қызмет көрсету 

таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары. Рационализаторлық ұсыныстар. 

Авторлық құқық және сабақтас құқықтар. Техникалық және патенттік ақпарат. Патенттік 

зерттеулер. Халықаралық патенттік жіктеме бойынша өнертабыстың жіктеме индексін 

анықтау алгоритмі (ХПК). ХПК бойынша өнертабыстың сыныптау индексін анықтау 

бойынша жеке тапсырма бойынша жұмыс. Құрылғыға, тәсілге, затқа өнертабыс 

формуласын құру алгоритмі. Құрылғыға, әдісіне, затқа жеке тапсырма бойынша шектеу 

және ерекшелік белгілерін анықтау. Құрылғы тәсіліне, затқа жеке тапсырма бойынша 

өнертабыс формуласын жасау. Өнеркәсіптік үлгілер мен пайдалы модельдердің 
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халықаралық сыныптамасымен жұмыс істеу; 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

1) ғылыми зерттеулерді жоспарлау; тәжірибе жүргізу; ғылыми-зерттеу, 

өнертапқыштық, инновациялық қызмет туралы білімді меңгеру  

2) эксперименттерді өз бетінше қою қабілетін көрсету; есептерді ресімдеу; зерттеу 

нәтижелерін талдау, қорытындылар мен қорытынды жасау; 

3) тәжірибе қою дағдыларын меңгеру; 

4) ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтау; 

5) зерттеу және жобалау қызметін ұйымдастыру; 

6) қажетті экспериментті дербес жоспарлау дағдыларын көрсету, барабар модель 

алу және оны зерттеу, орындалған жұмыс нәтижелері бойынша презентациялар, ғылыми-

техникалық есептер дайындау, зерттеу нәтижелерін мақалалар мен баяндамалар түрінде 

ресімдеу. 

 

Дисциплина «Основы патентных исследований» направлена на изучение 

теоретических основ патентоведения, применение практических знаний в области 

патентоведения в научно-исследовательской работе студента. 

Цели изучения дисциплины: является знакомство с патентным законом РК,  

условиями патентно способности изобретения, продецурной подачи заявки на 

предпологаемое изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарубежное 

патентование, авторские права. 

Краткое содержание дисциплины:   Введение. Для чего специалисту патентные 

знания. Объекты промышленной собственности и их роль в управлении качеством 

продукции и услуг. Открытие. Изобретение. Промышленные образцы. Полезные модели. 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. 

Рационализаторские предложения. Авторское право и смежные права. Техническая и 

патентная информация. Патентные исследования. Алгоритм определения 

классификационного индекса изобретения по Международной патентной классификации 

(МПК). Работа по индивидуальному заданию по определению классификационного 

индекса изобретения по МПК. Алгоритм составления формулы изобретения на 

устройство, способ, вещество. Выявление ограничительных и отличительных признаков 

по индивидуальному заданию на устройство, способ, вещество. Составление формулы 

изобретения по индивидуальному заданию на устройство способ, вещество. Работа с 

международной классификацией промышленных образцов (МКПО) и полезных моделей; 

      В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Обладать знаниями планирования научных исследований; проведения опыта; 

научно-исследовательской, изобретательской, инновационной деятельности  

2) Проявлять способность самостоятельно ставить эксперименты; оформлять 

отчеты;  анализировать результаты исследований, делать выводы и заключения; 

3) Приобретать навыки постановки опыта; 

4) Обобщать научно-техническую информацию; 

5) Организовывать  исследовательскую и проектную деятельность; 

6)  Демонстрировать навыки самостоятельного планирования необходимого 

эксперимента, получать адекватную модель и исследовать её, готовить презентации, 

научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять результаты 

исследований в виде статей и докладов. 

 

The discipline "Fundamentals of patent research" is aimed at studying the theoretical 

foundations of patenting, the application of practical knowledge in the field of patenting in the 

research work of the student. 

The purpose of the discipline: is familiarity with the patent law of the Republic of 

Kazakhstan, the conditions of the patent of the invention, prodetsurnoy filing an application for 

the alleged invention, utility model, industrial design, foreign patenting, copyright. 

Course summary: Introduction. Why does a specialist need patent knowledge? Objects of 

industrial property and their role in quality management of products and services. Opening. 

Invention. Industrial design. Utility model. The trademarks, service marks and appellations of 
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origin of goods. Rationalization proposal. Copyright and related rights. Technical and patent 

information. Patent research. Algorithm for determining the classification index of the invention 

according to the International patent classification (IPC). Work on an individual task to 

determine the classification index of the invention according to the IPC. The algorithm for 

compiling the claims on the device, method, substance. Identification of restrictive and 

distinctive features of the individual task on the device, method, substance. Preparation of the 

claims on the individual task for the device method, substance. Work with the international 

classification of industrial designs (ICPO) and utility models; 

As a result of studying the discipline the student must:  

1) to Have knowledge of planning of scientific researches; carrying out experience; 

research, inventive, innovative activity  

2) Demonstrate the ability to independently set experiments; draw up reports; analyze the 

results of research, draw conclusions and conclusions; 

3) Acquire the skills of setting experience; 

4) Summarize scientific and technical information; 

5) Organize research and project activities; 

6) Demonstrate skills of independent planning of the necessary experiment, obtain an 

adequate model and explore it, prepare presentations, scientific and technical reports on the 

results of the work performed, draw up the results of research in the form of articles and reports. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Физика, математика, метрология, стандарттау және сертификаттау. 

Физика, математика, метрология, стандартизация и сертификация. 

Physics, mathematics, metrology, standardization and certification.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, жарма технологиясы, ллеватор өнеркәсібінің технологиясы, 

құрама жем өндірісінің технологиясы, азық концентратты және макарон өңдеу 

технологиясы 

Технология муки, технология крупы, технология элеваторной промышленности, 

технология производства комбикормов, технология макаронного производства. 

Technology flour, groats technology, technology elevator industry, the technology pasta 

production. 

 

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау  

Организация и планирование научных исследований  

Organization and planning of scientific research 

"Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау " пәні патенттанудың теориялық 

негіздерін зерттеуге, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысында Патенттану саласында 

практикалық білімді қолдануға бағытталған. 

Пәнді оқытудың мақсаты: ҚР Патенттік Заңымен, өнертабыстың патенттік қабілеті 

шарттарымен, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге, шетелдік патенттеуге, авторлық 

құқықтарға өтінім беру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Маманға патенттік білім не үшін? Өнеркәсіптік 

меншік объектілері және олардың өнім мен қызмет сапасын басқарудағы рөлі. Ашу. 

Өнертабыс. Өнеркәсіптік үлгілер. Пайдалы модельдер. Тауар таңбалары, қызмет көрсету 

таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары. Рационализаторлық ұсыныстар. 

Авторлық құқық және сабақтас құқықтар. Техникалық және патенттік ақпарат. Патенттік 

зерттеулер. Халықаралық патенттік жіктеме бойынша өнертабыстың жіктеме индексін 

анықтау алгоритмі (ХПК). ХПК бойынша өнертабыстың сыныптау индексін анықтау 

бойынша жеке тапсырма бойынша жұмыс. Құрылғыға, тәсілге, затқа өнертабыс 

формуласын құру алгоритмі. Құрылғыға, әдісіне, затқа жеке тапсырма бойынша шектеу 

және ерекшелік белгілерін анықтау. Құрылғы тәсіліне, затқа жеке тапсырма бойынша 

өнертабыс формуласын жасау. Өнеркәсіптік үлгілер мен пайдалы модельдердің 

халықаралық сыныптамасымен жұмыс істеу; 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

1) ғылыми зерттеулер мен өнертабыстарды жоспарлау; тәжірибе жүргізу; ғылыми-

зерттеу, өнертапқыштық, инновациялық қызмет туралы білімді меңгеру  
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2) эксперименттерді өз бетінше қою қабілетін көрсету; есептерді ресімдеу; зерттеу 

нәтижелерін талдау, қорытындылар мен қорытынды жасау; 

3) тәжірибе қою дағдыларын меңгеру; 

4) ғылыми-техникалық ақпаратты жинақтау; 

5) зерттеу және жобалау қызметін ұйымдастыру; 

 

Дисциплина «Организация и планирование научных исследований » направлена на 

изучение теоретических основ патентоведения, применение практических знаний в 

области патентоведения в научно-исследовательской работе студента. 

Цели изучения дисциплины: является знакомство с патентным законом РК,  

условиями патентно способности изобретения, продецурной подачи заявки на 

предпологаемое изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарубежное 

патентование, авторские права. 

Краткое содержание дисциплины:   Введение. Для чего специалисту патентные 

знания. Объекты промышленной собственности и их роль в управлении качеством 

продукции и услуг. Открытие. Изобретение. Промышленные образцы. Полезные модели. 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. 

Рационализаторские предложения. Авторское право и смежные права. Техническая и 

патентная информация. Патентные исследования. Алгоритм определения 

классификационного индекса изобретения по Международной патентной классификации 

(МПК). Работа по индивидуальному заданию по определению классификационного 

индекса изобретения по МПК. Алгоритм составления формулы изобретения на 

устройство, способ, вещество. Выявление ограничительных и отличительных признаков 

по индивидуальному заданию на устройство, способ, вещество. Составление формулы 

изобретения по индивидуальному заданию на устройство способ, вещество. Работа с 

международной классификацией промышленных образцов (МКПО) и полезных моделей; 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) Обладать знаниями планирования научных исследований и изобретений; 

проведения опыта; научно-исследовательской, изобретательской, инновационной 

деятельности  

2) Проявлять способность самостоятельно ставить эксперименты; оформлять 

отчеты;  анализировать результаты исследований, делать выводы и заключения; 

3) Приобретать навыки постановки опыта; 

4) Обобщать научно-техническую информацию; 

5) Организовывать  исследовательскую и проектную деятельность; 

 

The discipline "Fundamentals of patent research and inventions" is aimed at studying the 

theoretical foundations of patenting, the application of practical knowledge in the field of 

patenting in the research work of the student. 

The purpose of the discipline: is familiarity with the patent law of the Republic of 

Kazakhstan, the conditions of the patent of the invention, prodetsurnoy filing an application for 

the alleged invention, utility model, industrial design, foreign patenting, copyright. 

Course summary: Introduction. Why does a specialist need patent knowledge? Objects of 

industrial property and their role in quality management of products and services. Opening. 

Invention. Industrial design. Utility model. The trademarks, service marks and appellations of 

origin of goods. Rationalization proposal. Copyright and related rights. Technical and patent 

information. Patent research. Algorithm for determining the classification index of the invention 

according to the International patent classification (IPC). Work on an individual task to 

determine the classification index of the invention according to the IPC. The algorithm for 

compiling the claims on the device, method, substance. Identification of restrictive and 

distinctive features of the individual task on the device, method, substance. Preparation of the 

claims on the individual task for the device method, substance. Work with the international 

classification of industrial designs (ICPO) and utility models; 

As a result of studying the discipline the student must:  

1) Possess knowledge of planning of scientific researches and inventions; carrying out 

experience; research, inventive, innovative activity  
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2) Demonstrate the ability to independently set experiments; draw up reports; analyze the 

results of research, draw conclusions and conclusions; 

3) Acquire the skills of setting experience; 

4) Summarize scientific and technical information; 

5) Organize research and project activities; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Физика, математика, метрология, стандарттау және сертификаттау. 

Физика, математика, метрология, стандартизация и сертификация. 

Physics, mathematics, metrology, standardization and certification.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, жарма технологиясы, ллеватор өнеркәсібінің технологиясы, 

құрама жем өндірісінің технологиясы, азық концентратты және макарон өңдеу 

технологиясы 

Технология муки, технология крупы, технология элеваторной промышленности, 

технология производства комбикормов, технология макаронного производства. 

Technology flour, groats technology, technology elevator industry, the technology pasta 

production. 

 

Құрама жем өндірісінің технологиясы 

Технология производства комбикормов 

Technology of animal feed production 

" Құрама жем өндірісінің технологиясы " пәні техникалық пәндерге жатады. Бұл 

пәннің курсы азық өндіру технологиясын, технологиялық сұлбаларды құру принциптерін 

және құрама жем сапасын анықтау әдістерін зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқыту мақсаты: мал азығы қоспаларының ингредиенттерін өндіру және 

технологиялық сұлбаларының ерекшеліктерін оқу, белгіленген уақытта дайын өнімді 

барынша шығару үшін негізгі технологиялық жабдықтарды тиімді жүктеуді қамтамасыз 

ете отырып, технологиялық процесті басқаруды үйрену; өз мемлекетінің және шет 

елдердегі құрама жем зауыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: құрама жем өнеркәсібінің өнімдері. Шикізат және 

құрама жем түрлері. Құрама жемнің қоректік құндылығы және қорытылуы. Шикізат пен 

дайын өнімге нормативтік-техникалық құжаттама. Технологиялық үдерістің нормативтік-

техникалық құжаттамасы. Құрама жем өндірісінің негізгі технологиялық процестері. 

Бастапқы Шикізатты тазалау. Ұнтақтау. Дозалау-құрама жем компоненттерін араластыру. 

Құрама жем өндірісінің өнімдерін престеу. Құрама жемді өндірудің технологиялық 

процесін құру. Ақуыз-витаминді қоспаларды өндіру. БВД және БВД негізіндегі құрама 

жем рецептілері. Карбамид концентратын өндіру құрамы және рецептурасы. Премикс 

өндірісі. Премикстердің түрлері мен құрамы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

1) элеватор және құрама жем өнеркәсібі дағдыларын, Жем базасының құрамы мен 

қасиеттерін көрсетеді 

2) Элеватор өнеркәсібі кәсіпорнының негізгі құрылыстары мен цехтарын жинақтау 

әдістерін, жобаланатын және қайта жаңартылған астық қоймаларының техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін қолданады 

3) ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие 

4) элеватордағы астық қозғалысының жұмыс сызбасын жобалауда заманауи 

технологияларды қолданады, элеватордың өндірістік мүмкіндіктерін зерттейді 

5) принципті схемаларды оқып, оларды нақты технологиялық міндеттерді әзірлеу 

кезінде қолдана алады 

 

Дисциплина «Технология производства комбикормов» относится к техническим 

дисциплинам. Курс данной дисциплины направлен на изучение технологии производства 

кормов, принципов построения технологических схем и методов определения качества 

комбикормов.  

Цели изучения дисциплины: изучение особенностей технологических схем и 
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выработки ингредиентов кормовых смесей, научиться управлять технологическим 

процессом, обеспечивая оптимальную загрузку основного технологического 

оборудования для максимального выпуска готовой продукции в установленное время; 

ознакомить с комбикормовыми заводами своего государства  и за рубежом. 

Краткое содержание дисциплины: Продукция комбикормовой промышленности. 

Сырье  и виды комбикормов. Питательная ценность и перевариваемость  комбикормов. 

Нормативно-техническая документация на сырье и готовую продукцию. Нормативно-

техническая документация на технологический процесс. Основные технологические 

процессы производства комбикормов. Очистка исходного сырья. Измельчение. 

Дозирование-смешивание компонентов комбикормов. Прессование продуктов 

комбикормового производства. Построение технологического процесса производства 

комбинированных кормов. Производство белково-витаминных добавок. Рецепты БВД и 

комбикормов  на основе БВД. Производство карбамидного концентрата Состав и 

рецептура. Производство премиксов. Виды и состав премиксов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Демонстрировать навыки элеваторной и комбикормовой промышленности, 

состав и свойства кормовой базы 

2) Использовать методы компоновки основных сооружений и цехов 

предприятия элеваторной промышленности, технико-экономические показатели 

проектируемых и реконструированных зернохранилищ 

3) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач 

4) Использовать современные технологии в проектировании рабочей схемы 

движения зерна на элеваторе, исследовать производственные возможности элеватора 

5) читать принципиальные схемы и применять их при разработке конкретных 

технологических задач 

 

The discipline "Technology of production of feed" refers to the technical disciplines. The 

course of this discipline is aimed at studying the technology of feed production, the principles of 

construction of technological schemes and methods for determining the quality of feed.  

The objectives of the discipline: to study the features of technological schemes and the 

development of feed mixtures ingredients, to learn how to manage the process, ensuring optimal 

loading of the main technological equipment for maximum output of finished products at a set 

time; to familiarize with feed mills of the state and abroad. 

Summary of discipline: products of feed industry. Raw materials and types of feed. 

Nutritional value and digestibility of feed. Normative and technical documentation for raw 

materials and finished products. Normative and technical documentation for the technological 

process. The main technological processes of feed production. Purification of raw materials. 

Grinding. Dosing-mixing of feed components. Pressing of products of compound feed 

production. Construction of the technological process of production of combined feed. 

Production of protein and vitamin supplements. Recipes of BVD and feed on the basis of the 

BVD. Production of urea concentrate Composition and formulation. Production of premixes. 

Types and composition of premixes. 

As a result of studying the discipline student  

1) Demonstrates the skills of the Elevator and feed industry, the composition and 

properties of the feed base 

2) Uses the methods of layout of the main structures and workshops of the Elevator 

industry, technical and economic indicators of the designed and reconstructed granaries 

3) Has the skills of creative application of knowledge in practice to solve scientific and 

industrial problems 

4) Use modern technology in the design of the working scheme of grain movement in the 

Elevator, explore the production capabilities of the Elevator 

5) Able to read circuit diagrams and apply them to the development of specific 

technological tasks 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары, өсімдік шаруашылығы өнімдерін 
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өңдеу және сақтау, қайта өңдеу өндірісінің технологиялық машиналары мен жабдықтары, 

желдету және аспирациялық қондырғылар, қайта өңдеу өндірісінің арнайы 

технологиялары, қайта өңдеу өндірісінің теориялық негіздері, қайта өңдеу өндірісінің 

жалпы технологиясы, метрология, стандарттау және сертификаттау, қайта өңдеу 

өндірісінің технологиялық-химиялық бақылауы, сапа менеджменті негіздерімен. 

Процессы и аппараты пищевых производств, обработка и хранение продукции 

растениеводства, технологические машины и оборудование перерабатывающих 

производств, вентиляционные и аспирационные установки, специальные технологии 

перерабатывающих производств, теоретические основы перерабатывающих производств, 

общая технология перерабатывающих производств, метрология, стандартизация и 

сертификация, технохимический контроль перерабатывающих производств с основами 

менеджмента качества. 

Processes and equipment for food production, processing and storage of crop production, 

processing machinery processing facilities, ventilation and suction plant, special technology 

processing, and theoretical foundations of processing industries, the overall technology of 

processing industries.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау,  

сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі технохимиялық бақылау. 

Проектирование перерабатывающих производств c основами САПР, 

технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента 

качества. 

Designing processing industries c fundamentals CAD technochemical control processing 

industries with the fundamentals of quality management. 

 

Сүт өндіру технологиясы 

Технология молока 

Milk Technology 

"Сүт технологиясы" пәні арнайы пәндерге жатады және студенттерді қайта өңдеу 

өндірісінің технологияларын дайындауға бағытталған. 

 Пәнді оқытудың мақсаты-сүт өндіру және қайта өңдеу технологиялық процестерін 

басқару бойынша теориялық және практикалық білімді меңгеру, сүт алу және оны қайта 

өңдеу технологиялық мәдениетінің дағдыларын меңгеру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сүттің жіктелуі. Сүт және сүт 

өнімдерін класификациялау. Сүт өндіру технологиясы. Сүт өндірудің технологиялық 

желісі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). Технологиялық процестің негізгі сатыларын көрсету. Сүт өндірісінің ағынды-

механикаландырылған желілері. 

2). Показать қазіргі жағдайы кәсіпорындардың қайта өңдеу өндірістерінің жолдары 

және оның даму перспективасы; 

3). Қайта өңдеу саласының техникасы мен технологиясын ауыстыру; 

4) шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің шығыс нормаларын 

есептеуді өз бетінше түсіну. 

5) өндіріс технологияларын ресімдеу және әзірлеу; 

 

Дисциплина «Технология молока» относится к специальным дисциплинам и 

направлена для подготовки студентов технологий перерабатывающих производств. 

 Целью изучения дисциплина является изучение изучение теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков по управлению технологическими 

процессами производства и переработки молока, навыков технологической культуры 

получения молока и его переработки 

Содержание курса включает разделы: классификация молока. Класификация 

молока и молочных продуктов. Технология производства молока. Технологическая линия 

производства молока. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1). Демонстрировать основных стадий технологического процесса. Поточно-

механизированные линии   производства  молока. 

2). Показывать  современное состояние предприятий перерабатывающих 

производств и пути их развития на перспективу; 

3). Прменять технику и технологию перерабатывающей отрасли; 

4) самостоятельно понимать расчёт норм расхода сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

5) оформировать и разрабатывать технологии производств; 

 

The discipline "milk Technology" refers to special disciplines and is aimed at training 

students of processing technologies. 

 The purpose of the discipline is to study the study of theoretical and practical knowledge, 

acquisition of skills and abilities to manage technological processes of production and 

processing of milk, skills of technological culture of milk production and processing 

The content of the course includes sections: classification of milk. Classification of milk 

and dairy products. Technology of milk production. Technological line of milk production. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1). Demonstrate the main stages of the process. Thread-mechanized lines for the 

production of milk. 

2). To show the current state of enterprises of processing industries and ways of their 

development in the future; 

3). To change the equipment and technology of the processing industry; 

4) independently understand the calculation of consumption rates of raw materials, semi-

finished products and finished products. 

5) design and develop production technologies; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сүт өнімдерінің технологиясы, сүт өндіруге арналған шикізаттың сипаттамасы 

Технология молочных продуктов, Характиристика сырья для молочных 

производств 

Technology of dairy products, Characteristics of raw materials for dairy production 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Қайта өңдеу өндірістерінің арнайы 

технологиялары 

Общая технология перерабатывающих производств, Специальные технологий 

перерабатывающих производств 

General technology of processing industries, Special technologies of processing 

industries 

 

Нан-тоқашөндірісін техно-химиялық бақылау 

Технохимический контроль хлебобулочных изделий 

Techno-chemical checking of bakery products 

"Нан-тоқаш өнімдерін технохимиялық бақылау" пәні арнайы пәндерге жатады және 

студенттерді қайта өңдеу өндірісінің технологияларын дайындауға бағытталған. 

 Пәнді оқытудың мақсаты-нан пісіру кәсіпорындарында технохимиялық бақылау 

жүргізу кезінде қолданылатын практикалық дағдыларды игеру, шикізаттың, жартылай 

фабрикаттардың, Дайын бұйымдардың сапасын бақылау бойынша өлшеу құралдарымен 

жұмыс істеу және олардың кәсіби және зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыратын 

нормативтік құжаттармен қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: нан классификациясы. Нан және 

нан-тоқаш өнімдерін класификациялау. Нан өндіру технологиясы. Нан өндірудің 

технологиялық желісі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). Технологиялық процестің негізгі сатыларын көрсету. Нан өндірісінің ағынды-

механикаландырылған желілері.  

2). Показать қазіргі жағдайы кәсіпорындардың қайта өңдеу өндірістерінің жолдары 

және оның даму перспективасы; 
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3). Қайта өңдеу саласының техникасы мен технологиясын ауыстыру; 

4) шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің шығыс нормаларын 

есептеуді өз бетінше түсіну. 

5) өндіріс технологияларын ресімдеу және әзірлеу; 

 

Дисциплина «Технохимический контроль хлебобулочных изделий» относится к 

специальным дисциплинам и направлена для подготовки студентов технологий 

перерабатывающих производств. 

 Целью изучения дисциплина является освоение подходов, методов и приобретение 

практических навыков, которые используются при проведении технохимического 

контроля на хлебопекарных предприятиях, работ с измерительными приборами по 

контролю за качеством сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и установлению их 

соответствия требованиям, предъявляемым нормативными документами, которые 

формируют профессиональные и исследовательские компетенции. 

Содержание курса включает разделы: классификация хлеба. Класификация хлеба и 

хлебобулочных продуктов. Технология производства хлеба. Технологическая линия 

производства хлеба. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). Демонстрировать основных стадий технологического процесса. Поточно-

механизированные линии   производства  хлеба.  

2). Показывать  современное состояние предприятий перерабатывающих 

производств и пути их развития на перспективу; 

3). Прменять технику и технологию перерабатывающей отрасли; 

4) самостоятельно понимать расчёт норм расхода сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

5) оформлять и разрабатывать технологии производств; 

 

The discipline "Technochemical control of bakery products" refers to special disciplines 

and is aimed at training students of processing technologies. 

 The purpose of studying the discipline is the development of approaches, methods and 

acquisition of practical skills that are used in the conduct of technochemical control at bakery 

enterprises, work with measuring devices to control the quality of raw materials, semi-finished 

products, finished products and establish their compliance with the requirements of regulatory 

documents that form professional and research competence. 

The content of the course includes sections: classification of bread. Classification of 

bread and bakery products. Technology of bread production. Technological line of production 

of bread. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1). Demonstrate the main stages of the process. Thread-mechanized lines for the 

production of bread.  

2). To show the current state of enterprises of processing industries and ways of their 

development in the future; 

3). To change the equipment and technology of the processing industry; 

4) independently understand the calculation of consumption rates of raw materials, semi-

finished products and finished products. 

5) design and develop production technologies; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Кондитерлік өндіріс технологиясы, Нан және нан-тоқашөнімдерінің технологиясы 

Технология кондитерского производства, Технология хлеба и хлебобулочного 

производства 

Technology of confectionery production, Technology of bread and bakery production 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі технохимиялық бақылау  

Технохимический контроль перерабатывающих производств с основами 

менеджмента качества  

Technical-chemical control of processing industries and the fundamentals of quality 
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management 

 

Желдеткіш және аспирациялық құрылғылар 

Вентиляционные и аспирационные установки 

Ventilation and extractor systems 

"Желдету және аспирациялық қондырғылар" пәні техникалық пәндерге жатады. 

Бұл курс желдету қондырғыларын жобалаумен, есептеумен және пайдаланумен 

байланысты сұрақтармен, олардың арнайы ерекшеліктерімен және техникалық 

жабдықтарымен танысуға мүмкіндік береді. 

Пәнді оқыту мақсаты: желдету қондырғыларын жобалаумен, құрастырумен және 

пайдаланумен байланысты мәселелермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс желдету қондырғыларын жобалаумен, 

есептеумен және пайдаланумен байланысты сұрақтармен танысуға мүмкіндік береді. 

Барлық жабдықтарды аспирациялауды қарастыру, барлық жабдықтардың барынша 

герметикалығын қамтамасыз ету, бұл жұмыс үй-жайларында технологиялық климат 

құруды және қолдауды қамтамасыз етеді. Ауа алмасуын есептеу және жобаланатын 

желілердің типтерін таңдауын қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін етіп негіздеу: 

олар жоғары тиімді, пайдалану-сенімді, жарылысқа қауіпсіз және үнемді болуы тиіс. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

1) қайта өңдеу өндірісінің технологиялық жабдықтарының құрылымы мен жұмыс 

істеу принципі, оның жіктелуі, нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді өңдеу және сақтау 

технологиясы бойынша пайдалану ерекшеліктері туралы білімдерін көрсетеді. 

2) Астықты сақтау және қайта өңдеу жөніндегі ұйымдардың аспирациялық және 

пневмокөлік қондырғыларының тиісті режимін реттейді және қолдайды  

3) желдету желілерін дұрыс есептеу және құрастыру, шаң бөлгіштерді және 

желдеткіштерді таңдау қабілетін көрсетеді.  

4) алынған білімді ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие. 

5) желдету қондырғылары саласындағы ғылыми терминологияны қолданады 

 

Дисциплина «Вентиляционные и аспирационные установки» относится к 

техническим дисциплинам. Данный курс позволяет ознакомиться с вопросами, 

связанными с проектированием, расчетом и эксплуатацией вентиляционных установок их 

специфическими особенностями и техническим оснащением. 

Цели изучения дисциплины: является ознакомление с вопросами, связанными с 

проектированием, конструированием и эксплуатацией вентиляционных установок их  

специфическими особенностями и техническим оснащением. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс позволяет ознакомиться с 

вопросами, связанными с проектированием, расчетом и эксплуатацией вентиляционных 

установок их специфическими особенностями и техническим оснащением. Рассмотреть 

аспирацию всего оборудования, обеспечить максимальную герметичность всего 

оборудования, что обеспечит создание и поддержание технологического климата в 

рабочих помещениях. Рассчитать воздухообмен и обосновать выбор типов 

проектируемых сетей таким образом, чтобы они соответствовали современным 

требованиям: они должны быть высокоэффективными, эксплуатационно-надежными, 

взрывобезопасными и экономичными. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Демонстрировать знания устройства и принцип работы технологического 

оборудования перерабатывающих производств, его классификацию, особенности 

эксплуатации по технологии обработки и хранения хлебобулочных и кондитерских 

изделий. 

2) Регулировать и поддерживатьт надлежащий режим аспирационных и 

пневмотранспортных установок организаций по хранению и переработке зерна  

3) Проявлять способность в правильном расчёте и компоновке вентиляционных 

сетей,  подбор пылеотделителей и вентиляторов.  

4) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 
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для решения научных и производственных задач. 

5) Применять научную терминологию в области вентиляционных установок 

 

Discipline "Ventilation and aspiration systems" refers to the technical disciplines. This 

course allows you to get acquainted with the issues related to the design, calculation and 

operation of ventilation systems, their specific features and technical equipment. 

Objectives of the discipline: is to familiarize with the issues related to the design, 

construction and operation of ventilation systems, their specific features and technical 

equipment. 

Summary of discipline: This course allows you to get acquainted with the issues related 

to the design, calculation and operation of ventilation systems, their specific features and 

technical equipment. To consider aspiration of all equipment, to provide the maximum tightness 

of all equipment that will provide creation and maintenance of technological climate in working 

rooms. Calculate the air exchange and justify the choice of types of designed networks so that 

they meet modern requirements: they must be highly efficient, operationally reliable, explosion-

proof and economical. 

As a result of studying the discipline student  

1) Demonstrates the knowledge of the device and the principle of operation of 

technological equipment of processing industries, its classification, features of operation on the 

technology of processing and storage of bakery and confectionery products. 

2) Regulates and maintains the proper regime of aspiration and pneumatic transport 

installations of organizations for the storage and processing of grain  

3) Shows ability in the correct calculation and arrangement of ventilation networks, 

selection of dust collectors and fans.  

4) Has the skills of creative application of knowledge in practice to solve scientific and 

industrial problems. 

5) Applies scientific terminology in the field of ventilation installations 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика, математика, теориялық және қолданбалы механика, өңдеу өндірістерінің 

технологиялық машиналары мен жабдықтары,. ЭЕМ есептеудегі математикалық 

модельдер. 

Физика, математика, теоретическая и прикладная механика, технологические 

машины и оборудование перерабатывающих производств, математическое 

моделирование и расчёт на ЭВМ. 

Physics, mathematics, theoretical and applied mechanics, manufacturing machinery and 

equipment processing, and mathematical modeling and calculation on a computer.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Ұн технологиясы, жарма технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, 

құрама жем өндірісінің технологиясы, макарон өңдеу технологиясы. 

Технология муки, технология крупы, технология элеваторной промышленности, 

технология производства комбикормов, технология макаронного производства. 

Technology flour, groats technology, technology elevator industry, the technology pasta 

 

Сүт өнімдерінің технологиясы 

Технология молочных продуктов 

MilkproductionTechnology 

"Сүт өнімдерінің технологиясы" пәні арнайы пәндерге жатады және қайта өңдеу 

өндірісінің технологиясы студенттерін дайындауға бағытталған. 

 Пәнді оқытудың мақсаты-сүт және сүт өнімдерін өндіру және қайта өңдеу 

технологиялық процестерін басқару бойынша теориялық және практикалық білімді 

меңгеру, сүт және оны қайта өңдеу өнімдерін алудың технологиялық мәдениетінің 

дағдыларын меңгеру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сүт өнімдерінің жіктелуі. Сүт және 

сүт өнімдерін класификациялау. Сүт, айран, йогрут, ірімшік өндіру технологиясы. Сүт 

және оны қайта өңдеу өнімдерін өндірудің технологиялық желісі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1). Технологиялық процестің негізгі сатыларын көрсету. Айран мен простокваши 

өндірісінің ағынды-механикаландырылған желілері. 

2). Показать қазіргі жағдайы кәсіпорындардың қайта өңдеу өндірістерінің жолдары 

және оның даму перспективасы; 

3). Қайта өңдеу саласының техникасы мен технологиясын ауыстыру; 

4) шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің шығыс нормаларын 

есептеуді өз бетінше түсіну. 

5) өндіріс технологияларын ресімдеу және әзірлеу; 

 

Дисциплина «Технология молочных продуктов» относится к специальным 

дисциплинам и направлена для подготовки студентов технологий перерабатывающих 

производств. 

 Целью изучения дисциплина является изучение теоретических и практических 

знаний, приобретение умений и навыков по управлению технологическими процессами 

производства и переработки молока и молочных продуктов, навыков технологической 

культуры получения молока и продуктов его переработки 

Содержание курса включает разделы: классификация молочных продуктов. 

Класификация молока и молочных продуктов. Технология производства молока, кефира, 

йогрута, сыр. Технологическая линия производства молока и продуктов его переработки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). Демонстрировать основных стадий технологического процесса. Поточно-

механизированные линии   производства  кефира и простокваши. 

2). Показывать  современное состояние предприятий перерабатывающих 

производств и пути их развития на перспективу; 

3). Прменять технику и технологию перерабатывающей отрасли; 

4) самостоятельно понимать расчёт норм расхода сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

5) оформлять и разрабатывать технологии производств; 

 

The discipline "technology of dairy products" refers to special disciplines and is aimed at 

training students of processing technologies 

 The purpose of the discipline is to study the study of theoretical and practical knowledge, 

acquisition of skills and abilities to manage the technological processes of production and 

processing of milk and dairy products, skills of technological culture of milk and its products 

The content of the course includes sections: classification of dairy products. 

Classification of milk and dairy products. Technology of production of milk, kefir, yogurt, 

cheese. Technological line of production of milk and products of its processing. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1). Demonstrate the main stages of the process. Thread-mechanized lines for the 

production of yogurt and sour milk. 

2). To show the current state of enterprises of processing industries and ways of their 

development in the future; 

3). To change the equipment and technology of the processing industry; 

4) independently understand the calculation of consumption rates of raw materials, semi-

finished products and finished products. 

5) design and develop production technologies; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сүт өндіру технологиясы, Сүтті техно-химиялық бақылау 

Технология молока, Технохимический контроль молока 

Milk Technology Technochemical control of milk 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Қайта өңдеу өндірістерінің арнайы 

технологиялары 

Общая технология перерабатывающих производств, Специальные технологий 

перерабатывающих производств 

General technology of processing industries, Special technologies of processing 
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industries 

 

Кондитерлік өндіріс технологиясы 

Технология кондитерского производства 

Technology of confectionery production 

" Кондитерлік өндіріс технологиясы " пәні қайта өңдеу өндірісінің технологиясы 

саласында арнайы пәндерді тиімді меңгеруге ықпал ететін базалық пәндердің бірі болып 

табылады. 

Кондитерлік өнімдердің сапасын бақылауды дамытудың жағдайы мен негізгі 

бағыттары. Кондитерлік өндірісті технохимиялық бақылауды ұйымдастыру. Негізгі және 

қосымша шикізаттың сапасын бақылау. Жартылай фабрикаттардың сапасын бақылау. 

Дайын өнімнің, ыдыстың және материалдардың сапасын бақылау. Кондитерлік 

өндірістегі Шикізат шығынын нормалау және есептеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

1) өндірістік зертханаларда жұмысты ұйымдастыру бойынша дағдыларды; өнімнің 

сапасын бақылауды ұйымдастырудың негізгі принциптері мен теориялық негіздерін 

көрсетеді. 

2) Шикізат пен дайын өнім сапасын бақылаудың жаңа технологияларын қолданады 

3) алынған білімді практикада қолдану құзыретін дамытады; кондитерлік 

бұйымдарды бақылау саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді 

генерациялайды  

4) нормативтік және анықтамалық құжаттармен жұмыс істей білу; зертханалық 

құралдармен және жабдықтармен жұмыс істей білу. 

5) ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие 

 

Дисциплина «Технология кондитерского производства» является одной из базовых 

дисциплин, способствующих эффективному освоению специальных дисциплин в области 

технологии перерабатывающих производств. 

Состояние и основные направления развития контроля качества кондитерской 

продукции. Организация технохимического контроля кондитерского производства. 

Контроль качества основного и дополнительного сырья. Контроль качества 

полуфабрикатов. Контроль качества готовой продукции, тары и материалов. 

Нормирование и учет расхода сырья в кондитерском производстве. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) Демонстрировать навыки по организации работы в производственных 

лабораториях; основные принципы и теоретические основы организации контроля 

качества продукции. 

2) Применять новые технологии контроля качества сырья и готовой продукции 

3) Развивать компетенции применять полученные знания на практике; 

генерировать новые идеи и методические решения в области контроля кондитерских 

изделий  

4) Обладать умением  работать с нормативной и справочной документацией;  

работать с лабораторными приборами и оборудованием. 

5) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач 

 

The discipline "Technochemical control of confectionery products" is one of the basic 

disciplines that contribute to the effective development of special disciplines in the field of 

processing technology. 

The state and main directions of development of quality control of confectionery 

products. Organization of technical-chemical control of confectionery production. Quality 

control of the main and additional raw materials. Quality control of semi-finished products. 

Quality control of finished products, containers and materials. Rationing and accounting of raw 

materials consumption in confectionery production. 

As a result of studying the discipline student  



58 

 

1) Demonstrates skills in the organization of work in production laboratories; the basic 

principles and theoretical foundations of the organization of product quality control. 

2) Applies new technologies of quality control of raw materials and finished products 

3) Develops the competence to apply the knowledge in practice; generate new ideas and 

methodological solutions in the field of control of confectionery products  

4) Has the ability to work with normative and reference documentation; work with 

laboratory instruments and equipment. 

5) Has the skills of creative application of knowledge in practice to solve scientific and 

industrial problems 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Өсімдікшаруашылығыныңөнімдерінөңдеужәнесақтау,өңдеу өндірістерінің арнайы 

технологиясы, кондитерлік өндіріс технологиясы, нан-тоқаш өнімдерінің шикізат 

сипаттамасы,  

Обработка и хранение продукции растениеводства, специальные технологии 

перерабатывающих производств, технология кондитерского производства, 

характеристика сырья для хлебобулочного производства. 

Processing and storage of crop production, special technologies of processing industries, 

technology of confectionery production, characteristics of raw materials for bakery production. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Дипломдық жобаны жазу 

Написание дипломного проекта 

Writing a diploma project 

 

Жарма технологиясы 

Технология крупы 

Technology of cereals 

Пән «Жарма технологиясы» техникалық пәндер жатады. Осы тәртіпті теориялық 

негіздерін жарма, тамақ өнімдерін өндіруді ұйымдастыруда практикалық білімді игеруге 

бағытталған технологиялар сатып алу бағамы дәнді. 

Пәнді оқыту мақсаттары: астықты әртүрлі қуатты астық өңдеу кәсіпорнында 

жармаға және жарма өніміне өңдеудің технологиялық процессін, сонымен қатар астық 

өнімінің технологиялық процессінің тиімділін жоғарылатуға бағыттау мақсатында 

студенттерді өндірістік техникалық қызметке даярлауға оқыту табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жарма шикізаттар мінездеме. Сауырлар 

ассортименті. Түсетін шикізаттар сапалар көрсеткіштері. Дайын өнімдер сапалар 

анықтаулары әдістеріСауырға дәндер өңдеулері технологиялық процесстің схемалар. 

Сауырлар сапалары стандартизациялар және жоғарылатулары рөлі. Жарма зауытта 

техникалық процесстердің ортақ мінездеме. Сауырлардың биохимиялық қасиеттері. 

Сауырлар өндірістері дербес технологиялары. Дәндердің  гидротермиялық өңделуі. 

Сепаратырлау астық дақыл қоспалар теориялық негіздері. 

Дәндер беттері өңдеуі. Жарма өндірістер технологиялық процесстің теориялық 

негіздер. Жарма беттерініңң қабыршақтануы. Қабыршақтануларға технологиялық әсерге 

ықпал ететін факторлары. Өнім қабыршақтанулар іріктеу. Жарма бөлуі. Сауырларды 

қайрау және жылтырату. 

Пән студент міндетті түрде даму нәтижесінде: 

1). диірмендердің дайындық және ұнтақтау бөлімдерінің технологиялық 

схемаларын әзірлеу; 

2). әр түрлі үдерістер мен операциялардың тиімділігін бағалау, оларды жетілдіру 

жолдарын анықтау; 

3). Жоғары тағамдық құндылығы бар тез дайындалатын жарма өнімдерінің жаңа 

түрлерін өндірудің технологиялық процестерін көрсету. 

4) жүйелік тәсіл негізінде өндірістің технологиялық процестерін қолдану және 

жобалау. 

5). дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеу құзыреттіліктерін 

қалыптастыру. 
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Дисциплина «Технология крупы» относится к техническим дисциплинам. Курс 

данной дисциплины направлен на освоение теоретических основ технологии крупы, 

приобретений практических знаний в организации производства зерномучных продуктов 

питания. 

Цели изучения дисциплины: является изучение технологических процессов 

переработки зерна в крупу и крупяные продукты на зерноперерабатывающих 

предприятиях различной мощности и форм собственности, а также подготовка студентов 

к производственно-технической деятельности, направленной на повышение 

эффективности технологических процессов производства крупы. 

Краткое содержание дисциплины:  Характеристика крупяного сырья. Ассортимент 

крупы. Показатели качества поступающего сырья. Методы определения качества готовой 

продукции. Схемы технологического процесса переработки зерна в крупу. Роль 

стандартизации  и повышения качества крупы. Общая характеристика технических 

процессов на крупяном заводе. Биохимические свойства крупы. Частные технологии 

производства крупы. Гидротермическая обработка зерна. Теоретические основы 

сепарирования зерновой смеси. Обработка поверхности зерна. Теоретические основы 

технологического процесса крупяного производства. Шелушение крупяных культур. 

Факторы, влияющие на технологический эффект шелушения. Сортирование продуктов 

шелушения. Крупоотделение. Шлифование и полирование крупы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1). разрабатывать технологические схемы подготовительного и размольных 

отделений мельниц; 

2). оценивать эффективность различных процессов и операций, определением 

путей их совершенствования; 

3). Показывать  технологические процессы производства новых видов крупяных 

продуктов быстрого приготовления с повышенной пищевой ценностью. 

4) применять и проектировать технологические процессы производств на базе 

системного подхода. 

5). формировать мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

 

The discipline «Technology of cereals» belongs to technical disciplines. The course of 

this discipline is directed on development of theoretical bases of technology of grain, 

acquisitions of practical knowledge in the organizations of production the food. 

Purposes of studies of discipline: The aim of the course is to study the processes of 

processing of grain in cereals and cereal products on the grain processing plants of various 

capacities and ownership, as well as to prepare students for technical and production activities 

aimed at improving the efficiency of manufacturing processes cereals.  

Course Description: Characteristic of cereals raw materials. Range of grain. Indicators of 

quality of the arriving raw materials. Methods of determination of quality of finished goods. 

Schemes of technological process of processing of grain in grain. Role of standardization and 

improvement of quality of grain. A general characteristic of technical processes at cereals plant. 

Biochemical properties of grain. Private production technologies of grain. Hydroheat treatment 

of grain. Theoretical bases of separation of grain mix 

Processing of a surface of grain. Theoretical bases of technological process of cereals 

production. The factors influencing technological effect of a peeling. Sorting of products of a 

peeling Grinding and polishing of grain. 

As a result of the development of discipline a student must: 

1). to develop technological schemes of preparation and grinding departments of mills; 

2). evaluate the effectiveness of various processes and operations, identify ways to 

improve them; 

3). To show technological processes of production of new types of cereal products of fast 

preparation with the increased food value. 

4) to apply and design technological processes of productions on the basis of the system 

approach. 

5). formation of ideological, communicative, professional, research competencies. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары, өсімдік шаруашылығы өнімдерін 

өңдеу және сақтау, қайта өңдеу өндірісінің технологиялық машиналары мен жабдықтары, 

желдету және аспирациялық қондырғылар, қайта өңдеу өндірісінің арнайы 

технологиялары, қайта өңдеу өндірісінің теориялық негіздері, қайта өңдеу өндірісінің 

жалпы технологиясы, метрология, стандарттау және сертификаттау, қайта өңдеу 

өндірісінің технологиялық-химиялық бақылауы, сапа менеджменті негіздерімен. 

Процессы и аппараты пищевых производств,  обработка и хранение продукции 

растениеводства, технологические машины и оборудование перерабатывающих 

производств, вентиляционные и аспирационные установки, специальные технологии 

перерабатывающих производств, теоретические основы перерабатывающих производств, 

общая технология перерабатывающих производств, метрология, стандартизация и 

сертификация, технохимический контроль перерабатывающих производств с основами 

менеджмента качества. 

Processes and equipment for food production, processing and storage of crop production, 

processing machinery processing facilities, ventilation and suction plant, special technology 

processing, and theoretical foundations of processing industries, general technology processing 

facilities, metrology, standardization and certification, technical-chemical control processing 

industries with fundamentals of quality management.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен жобалау,  

сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі технохимиялық бақылау. 

Проектирование перерабатывающих производств c основами САПР, 

технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента 

качества. 

Designing processing industries c fundamentals CAD technochemical control processing 

industries with the fundamentals of quality management.  

 

 

Сүт өндірісін өндіруге қажетті шикізат сипаттамасы 

Характеристика сырья для молочного производства 

Characteristics of raw materials for dairy production 

Дисциплина «Характеристика сырья для молочного производства» относится к 

специальным дисциплинам и направлена для подготовки студентов технологий 

перерабатывающих производств. 

 Целью изучения дисциплина является изучение технологию и научные основы 

производства молока, молочных изделий, раскрывает процессы, происходящие при 

технологической обработке сырья и полуфабрикатов, от которых зависит формирование 

потребительских качеств изделий, сущность химических, биохимических, 

микробиологических, коллоидных и других процессов, протекающих при хранении и 

переработке сырья, требования к ведению технологического процесса и контроля над 

качеством продукции. 

Содержание курса включает разделы: основы тхнологи молочных продуктов. 

Класификация молока и молочных продуктов. Технология производства молока, кефира, 

йогрута, сыр. Технологическая линия производства молока и продуктов его переработки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). Демонстрировать основных стадий технологического процесса. Поточно-

механизированные линии   производства  кефира и простокваши. 

2). Показывать  современное состояние предприятий перерабатывающих 

производств и пути их развития на перспективу; 

3). Прменять технику и технологию перерабатывающей отрасли; 

4) самостоятельно понимать расчёт норм расхода сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

5) оформлять и разрабатывать технологии производств; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сүт өндіру технологиясы, Сүтті техно-химиялық бақылау 
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Технология молока, Технохимический контроль молока 

Milk Technology Technochemical control of milk 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Қайта өңдеу өндірістерінің арнайы 

технологиялары 

Общая технология перерабатывающих производств, Специальные технологий 

перерабатывающих производств 

General technology of processing industries, Special technologies of processing 

industries 

 

 

Нан және нан-тоқашөнімдерінің технологиясы 

Технология хлеба и хлебобулочного производства 

Technology of bread and bakery production 

"Нан-тоқаш өнімдерін өндіру технологиясы "пәні бидай және қара бидай ұны 

сапасының негізгі көрсеткіштерін көрсетеді. Нан дайындаудың технологиялық схемасы. 

Шикізатты өндіріске дайындау. Қамырды дайындау. Қамырдың температурасын 

төмендету тәсілдері. Қамырды бөлу. Қамыр дайындамаларын мұздату. Нан жаю және 

пісіру. Шығу бақылауы 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

1) Қоршаған ортаға шығарылатын зиянды заттардың болмауымен, ауаны және суды 

зиянды қоспалардан тазартудың жақсартылған жүйесімен, қоршаған ортаның жай-күйін 

автоматты бақылау құралдарын пайдаланумен сипатталатын технологиялық процестерді 

әзірлеу дағдыларын көрсетеді. 

2) нан және нан-тоқаш өнімдерін пісірудің оңтайлы және ұтымды технологиялық 

режимдерін, жұмыс істеп тұрған, жобаланатын және қайта жаңғыртылатын 

кәсіпорынның перспективалық технологиялық шешімдерін әзірлеу мақсатында 

шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің қасиеттерін талдау әдістерін 

қолданады. 

3) алынған білімді практикада қолдану құзыретін дамытады; нан пісіру өндірісі 

саласында жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді генерациялайды 

4) нормативтік және анықтамалық құжаттармен жұмыс істей білуі; зертханалық 

құралдармен және жабдықтармен жұмыс істей білуі, шикізатты сақтау және қайта өңдеу 

кезінде өтетін химиялық, биохимиялық, микробиологиялық, коллоидтық және басқа да 

процестердің мәнін түсінуі. 

5) ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие 

 

Дисциплина "Технология производства хлебобулочных изделий "освещает 

Основные показатели качества муки пшеничной и ржаной. Технологическая схема 

приготовления хлеба. Подготовка сырья к производству. Приготовление теста. Способы 

понижения температуры теста. Разделка теста. Замораживание тестовых заготовок. 

Расстойка и выпечка хлеба. Выходной контроль 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

1) Демонстрировать навыки разрабатывать технологические процессы, 

характеризующиеся отсутствием вредных веществ, выбрасываемых в окружающую 

среду, улучшенной системой очистки воздуха и воды от вредных примесей, 

использованием средств автоматического контроля над состоянием окружающей среды. 

2) Применять оптимальные и рациональные технологические режимы выпечки 

хлеба и хлебобулочных изделий, методы анализа свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции с целью разработки перспективных технологических решений 

действующего, проектируемого и реконструируемого предприятия 

3) Развивать компетенции применять полученные знания на практике; 

генерировать новые идеи и методические решения в области хлебопекарного 

производства 

4) Обладать умением  работать с нормативной и справочной документацией;  
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работать с лабораторными приборами и оборудованием, разбираться в сущности 

химических, биохимических, микробиологических, коллоидных и других процессов, 

протекающих при хранении и переработке сырья. 

5) Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач 

 

Discipline "technology of bakery products" highlights the Main indicators of the quality 

of wheat and rye flour. The technological scheme of preparation of bread. Preparation of raw 

materials for production. Preparation of the dough. Methods of lowering the temperature of the 

test. Cutting the dough. The freezing of dough pieces. Proofing and baking bread. Final 

inspection 

As a result of studying the discipline student  

1) Demonstrates the skills to develop technological processes characterized by the 

absence of harmful substances emitted into the environment, improved air and water 

purification system from harmful impurities, the use of automatic control over the environment. 

2) Applies optimal and rational technological modes of baking bread and bakery 

products, methods of analyzing the properties of raw materials, semi-finished products and 

finished products in order to develop promising technological solutions of the existing, 

projected and reconstructed enterprise 

3) Develops the competence to apply the acquired knowledge in practice; generate new 

ideas and methodological solutions in the field of bakery production 

4) Has the ability to work with normative and reference documentation; to work with 

laboratory instruments and equipment, to understand the essence of chemical, biochemical, 

microbiological, colloidal and other processes occurring during storage and processing of raw 

materials. 

5) Has the skills of creative application of knowledge in practice to solve scientific and 

industrial problems 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 

Өңдеу өндірісінің арнайы технологиясы, Кондитерлі өндіріс технологиясы, Өңдеу 

өндірістерінің технологиясы, Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі 

технохимиялық бақылау. 

          Специальные технологии перерабатывающих производств, Технология 

кондитерского производства, Технология перерабатывающих производств, 

Технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента 

качества.  

          Special technology of processing industries, Technology of confectionery, Technology of 

processing industries, Technical-chemical control of processing industries and the fundamentals 

of quality management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Нан және нан-тоқаш, кондитерлікөнімдерін өндірудізаманауи ұйымдастыру, 

Кондитерлік өнімдеріне қажетті шикізат сипаттамасы, Нан және кондитерлік өнімдерді 

сақтау және өңдеу технологиясы. 

           Организация хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий на современном этапе, 

Характеристика сырья для кондитерского производства, Технология обработки и 

хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. 

           Organization of bread and bakery, confectionery products at modern stage, 

Characteristics of raw materials for confectionery production, Technology of processing and 

storage of bakery and confectionery products.  

 

Өңдеу өндірістерін автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерімен 

жобалау 

Проектирование перерабатывающих производств c основами САПР 

Design of processing industries with fundamentals of SAP 

"АЖЖ негіздерімен қайта өңдеу өндірісін жобалау" пәні техникалық пәндерге 

жатады. Бұл пәннің курсы студенттерді автоматтандырылған жобалаудың қазіргі заманғы 

жүйелерін (АЖЖ) дамытудың жалпы принциптері мен үрдістерін оқытуға, ұн тарту, 
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жарма өндірісінің өндірістік процестерін жетілдірумен байланысты нақты мәселелерді 

шешуде өз бетінше жұмыс істеуге және теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға 

үйретуге бағытталған. 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттердің дүниетанымын кеңейту және қайта өңдеу 

кәсіпорындарын жобалау бойынша конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

автоматтандыруға қажетті жалпы қағидалар мен құралдарды игеру болып табылады. 

АЖЖ-ны зерттеу өндірістік және қосалқы құрылыстардың жабдықтарын және бас 

жоспарларды құрастырудың ең жақсы нұсқаларын көрсетуге және оларды неғұрлым 

ұтымды шешу үшін өзара салыстыруға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жобалаудың жалпы сұрақтары.  Жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесі. Жобаланатын кәсіпорындардың техникалық-экономикалық 

тиімділігі. Бас жоспарды жобалау. Технологиялық операцияларды жобалау, 

технологиялық жабдықты есептеу және таңдау. Жабдықтарды құрастыру және өндірістік 

ғимараттың өлшемдерін анықтау. Зауытішілік Көлік және азық-түлік коммуникациясын 

әзірлеу. Дайын өнім цехын, қосалқы объектілер мен қызметтерді жобалау. Жобаның 

энергетикалық бөлігін есептеу. Қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және 

қоршаған ортаны қорғау. Жобалаудағы САПР мәні, САПР құрылымдық моделі, САПР 

техникалық және бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). Қайта өңдеу саласының қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын көрсету; 

2). Заманауи объектілер мен жүйелерді жобалау әдіснамасын көрсету; 

 3). Технологиялық машиналар мен жабдықтарды пайдаланумен байланысты 

жұмыстарды тиімді және қауіпсіз жүргізу бойынша негізгі талаптарды қолдану. 

4). қайта өңдеу кәсіпорындарын технологиялық жобалау нормаларын қолдану. 

5). жобаның техникалық-экономикалық бөлігін сауатты негіздеуді қалыптастыру; 

 

Дисциплина «Проектирование перерабатывающих производств c основами САПР» 

относится к техническим дисциплинам. Курс данной дисциплины направлен на обучение 

студентов общим принципам и тенденциям развития  современных систем 

автоматизированного проектирования (САПР), научить самостоятельно работать и 

практически применять теоретические знания при решении конкретных вопросов, 

связанных с совершенствованием производственных процессов мукомольных, крупяных 

производств. 

Цели изучения дисциплины: является расширение мировоззрения студентов и 

освоение общих принципов и средств, необходимых для автоматизации конструкторских 

и научно-исследовательских работ по проектированию перерабатывающих предприятий. 

Изучение САПР позволяет показать лучшие варианты компоновки оборудования 

производственных и подсобных сооружений и генеральных планов и сравнивать их 

между собой для наиболее рационального решения. 

Краткое содержание дисциплины:    Общие вопросы проектирования.  Технико-

экономическое обоснование проекта. Технико-экономическая эффективность 

проектируемых предприятий. Проектирование генерального плана. Проектирование 

технологических операций, расчет и подбор технологического оборудования. 

Компоновка оборудования и определение размеров производственного здания. 

Разработка внутризаводского транспорта и коммуникаций продуктов. Проектирование 

цеха готовой продукции, вспомогательных объектов и служб. Расчет энергетической 

части проекта. Техника безопасности, производственная санитария и охрана окружающей 

среды. Значение САПР в проектировании, структурная модель САПР, техническое и 

программное обеспечение САПР. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1). Демонстрировать современное состояние и перспективы развития 

перерабатывающей отрасли; 

2). Показывать методологию проектирования современных объектов и систем; 

3). Применять основные требования по рациональному и безопасному ведению 

работ, связанных с использованием технологических машин и оборудования. 

4). использовать нормы технологического проектирования перерабатывающих 
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предприятий. 

5). формировать грамотно обосновывать технико-экомическую часть проекта; 

 

The discipline "design of processing plants C basics of CAD" refers to technical 

disciplines. The course of this discipline is aimed at teaching students the General principles and 

trends in the development of modern computer-aided design (CAD), to teach to work 

independently and practically apply theoretical knowledge in solving specific issues related to 

the improvement of production processes of milling, cereal production. 

Objectives of the discipline: is to expand the worldview of students and the development 

of General principles and tools necessary for the automation of design and research work on the 

design of processing enterprises. The study of CAD allows you to show the best options for the 

layout of equipment of production and utility facilities and master plans and compare them with 

each other for the most rational solution. 

Summary of the discipline: General design issues.  Feasibility study of the project. 

Technical and economic efficiency of the designed enterprises. Design of the master plan. 

Design of technological operations, calculation and selection of technological equipment. 

Equipment layout and sizing of the production building. Development of in-plant transport and 

communication products. Design of the shop of finished products, auxiliary facilities and 

services. Calculation of the energy part of the project. Safety, industrial sanitation and 

environmental protection. The value of CAD in design, structural model of CAD, technical and 

software CAD. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1). Demonstrate the current state and prospects of development of the processing 

industry; 

2). To show the methodology of designing modern objects and systems; 

 3). Apply the basic requirements for the rational and safe conduct of work related to the 

use of technological machines and equipment. 

4). use the norms of technological design of processing enterprises. 

5). competently justify the technical and ecological part of the project; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 

Технологиялық үрдістерді автоматтандыру  

Автоматизация технологических процессов  

Automation of technological processes 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Жылутехникасы, Инженерлік графика 

Теплотехника, Инженерная графика 

Heat engineering, engineering graphics 
 

Сүтті техно-химиялық бақылау 

Технохимический контроль молока 

Technochemical control of milk 

"Сүттің технохимиялық бақылауы" пәні арнайы пәндерге жатады және қайта өңдеу 

өндірісінің технологиясы студенттерін дайындауға бағытталған. 

 Пәннің мақсаты-кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру, шикізаттың, 

жартылай фабрикаттардың, Дайын бұйымдардың сапасын бақылау бойынша өлшеу 

құралдарымен жұмыс істеу және олардың нормативтік құжаттармен қойылатын 

талаптарға сәйкестігін анықтау. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сүт және сүт өнімдерін техно – 

химиялық бақылау. Сүт, айран, йогрут, ірімшік сапасын анықтау. Сүт және оны қайта 

өңдеу өнімдерін өндірудің технологиялық желісі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). Технологиялық-химиялық бақылаудың негізгі сатыларын көрсету.  

2).Показать қазіргі жағдайы кәсіпорындардың қайта өңдеу өндірістерінің жолдары 

және оның даму перспективасы; 

3). Өңдеу саласының технологиясы мен әдістерін ауыстыру; 
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4) шикізаттың, жартылай фабрикаттардың және дайын өнімнің шығыс нормаларын 

есептеуді өз бетінше түсіну. 

5) өндіріс технологияларын ресімдеу және әзірлеу; 

 

Дисциплина «Технохимический контроль молока» относится к специальным 

дисциплинам и направлена для подготовки студентов технологий перерабатывающих 

производств. 

 Целью изучения дисциплина является формирование профессиональной и 

исследовательской компетенции, работы с измерительными приборами по контролю за 

качеством сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и установлению их соответствия 

требованиям, предъявляемым нормативными документами. 

Содержание курса включает разделы: техно – химический контроль молока и 

молочных продуктов. Определение качества молока, кефира, йогрута, сыр. 

Технологическая линия производства молока и продуктов его переработки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1). Демонстрировать основных стадий техно – химической контролья.  

2).Показывать  современное состояние предприятий перерабатывающих 

производств и пути их развития на перспективу; 

3). Прменять методы и технологию перерабатывающей отрасли; 

4) самостоятельно понимать расчёт норм расхода сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

5) оформлять и разрабатывать технологии производств; 

 

The discipline "Technochemical control of milk" refers to special disciplines and is aimed 

at training students of processing technologies. 

 The purpose of studying the discipline is the formation of professional and research 

competence, work with measuring devices to control the quality of raw materials, semi-finished 

products, finished products and establish their compliance with the requirements of regulatory 

documents. 

The content of the course includes sections: techno-chemical control of milk and dairy 

products. Determination of quality of milk, kefir, yogurt, cheese. Technological line of 

production of milk and products of its processing. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1). Demonstrate the main stages of techno-chemical control.  

2).To show the current state of enterprises of processing industries and ways of their 

development in the future; 

3). To change the methods and technology of the processing industry; 

4) independently understand the calculation of consumption rates of raw materials, semi-

finished products and finished products. 

5) design and develop production technologies; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сүт өндіру технологиясы 

Технология молока  

Milk Technology  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Қайта өңдеу өндірістерінің арнайы 

технологиялары 

Общая технология перерабатывающих производств, Специальные технологий 

перерабатывающих производств 

General technology of processing industries, Special technologies of processing 

industries 
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Нан-тоқаш және кондитерлік өндірістің инновациялық технологиялары 

Инновационные технологии хлебобулочного и кондитерского производства 

Innovative technologies of bakery and confectionery production 

" Кондитерлік өнімдеріне қажетті шикізат сипаттамасы " пәні өңдеу өндірісінің 

технологиясы саласында арнайы пәндерді тиімді меңгеруге ықпал ететін базалық 

пәндердің бірі болып табылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты нан сақтауды дұрыс ұйымдастыру, сондай-ақ нан 

өнімдері сапасының сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: нан-тоқаш өнімдерін өңдеу технологиясы; кондитерлік 

өнімдерді өңдеу технологиясы; шикізатты сақтау; нан-тоқаш өнімдерін сақтау; 

кондитерлік өнімдерді сақтау; өнімдерді сату. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

1) Нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді өңдеу және сақтау технологиясы 

бойынша білімдерін көрсетеді. 

2) нан-тоқаш және кондитерлік өнімдерді сақтаудың тиісті режимін реттейді және 

қолдайды 

3) нанды дұрыс ұйымдастыру және сақтау, сондай-ақ нан өнімдері сапасының 

сақталуын қамтамасыз ету қабілетін көрсетеді.  

4) алынған білімді ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие. 

5) нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер, шикізаттың жаңа түрлері саласындағы 

ғылыми терминологияны қолданады. 

 

Дисциплина «Инновационные технологии хлебобулочного и кондитерского 

производства» является одной из базовых дисциплин, способствующих эффективному 

освоению специальных дисциплин в области технологии перерабатывающих 

производств. 

Цели изучения дисциплины является правильное организованность хранение хлеба, 

а также обеспечение сохранность качества хлебных продуктов.  

Краткое содержание дисциплины: технология обработки хлебобулочных изделий; 

технология обработки кондитерских изделий; хранения сырья; хранения хлебобулочных 

изделий; хранения кондитерских изделий; реализация продукции. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1). Демонстрировать знания по технологии обработки и хранения хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

2). Регулировать и поддерживает надлежащий режим хранения хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

3). Проявлять способность в правильной организованноси хранения хлеба, а также 

обеспечение сохранности качества хлебных продуктов.  

4). Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач. 

5). Применять научную терминологию в области хлебобулочных и кондитерских 

изделий, новых видов сырья. 

 

The discipline "technology of processing and storage of bakery and confectionery 

products" is one of the basic disciplines that contribute to the effective development of special 

disciplines in the field of processing technology. 

The purpose of the discipline is the correct organization of the storage of bread, as well as 

ensuring the safety of the quality of bread products.  

Short content of the discipline: technology of processing of bakery products; processing 

of confectionery products; raw material storage; storage of bakery products; the confectionery; 

sales. 

As a result of studying the discipline student  

1) Demonstrates knowledge of the technology of processing and storage of bakery and 

confectionery products. 
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2) Regulates and maintains proper storage of bakery and confectionery products 

3) Shows ability to in correct organizovannosi storage bread, and also ensuring 

preservation quality bread products.  

4) Has the skills of creative application of knowledge in practice to solve scientific and 

industrial problems. 

5) Applies scientific terminology in the field of bakery and confectionery products, new 

types of raw materials. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 

Өңдеу өндірісінің арнайы технологиясы, Кондитерлі өндіріс технологиясы, Өңдеу 

өндірістерінің технологиясы, Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі 

технохимиялық бақылау. 

               Специальные технологии перерабатывающих производств, Технология 

кондитерского производства, Технология перерабатывающих производств, 

Технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента 

качества.  

               Special technology of processing industries, Technology of confectionery, Technology 

of processing industries, Technical-chemical control of processing industries and the 

fundamentals of quality management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Дипломдық жобаны жазу 

Написание дипломного проекта 

Writing a diploma project 

 

 

Макарон өңдеу технологиясы 

Технология макаронного производства 

Macaroni production technology 

"Макарон өндірісінің технологиясы" пәні өңдеу өндірісінің технологиясы 

саласында арнайы пәндерді тиімді меңгеруге ықпал ететін базалық пәндердің бірі болып 

табылады. 

Пәннің мақсаты-макарон өнімдерін өндірудің барлық сатысындағы технологиялық 

үрдісті, шикізаттың кәсіпорынға түсуінен бастап және дайын өнімді сауда желісіне 

жіберумен аяқталатын, Шикізат сапасын, технологиялық үрдісті және соңғы өнімге 

қойылатын талаптарды талдаудың жүйелік тәсілдемесі негізінде әрекет ететін 

технологиялық үрдістерді жетілдіру және оңтайландыру, осы үрдістердің даму 

тенденциялары деректер банкін пайдалану негізінде технологиялық үрдістерге талдау 

жүргізу. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Марон өнімдерін өндіру 

технологиясы, макарон өнімдерін жіктеу 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

   1). Қоршаған ортаға шығарылатын зиянды заттардың болмауымен, ауаны және 

суды зиянды қоспалардан тазартудың жақсартылған жүйесімен, қоршаған ортаның жай-

күйін автоматты бақылау құралдарын пайдаланумен сипатталатын технологиялық 

процестерді әзірлеу дағдыларын көрсетеді. 

2). Қолданыстағы, жобаланатын және қайта жаңартылатын кәсіпорынның 

перспективалық технологиялық шешімдерін әзірлеу мақсатында шикізаттың, жартылай 

фабрикаттардың және дайын өнімнің қасиеттерін талдау әдістерін қолданады 

3). Алынған білімді тәжірибеде қолдану құзыреттілігін дамытады; макарон өндірісі 

саласында жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді генерациялау 

4). Нормативтік және анықтамалық құжаттармен жұмыс істей білуі; зертханалық 

құралдармен және жабдықтармен жұмыс істей білуі, шикізатты сақтау және қайта өңдеу 

кезінде өтетін химиялық, биохимиялық, микробиологиялық, коллоидтық және басқа да 

процестердің мәнін түсінуі. 

5). Ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие 
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Дисциплина «Технология макаронного производства» является одной из базовых 

дисциплин, способствующих эффективному освоению специальных дисциплин в области 

технологии перерабатывающих производств. 

Целью изучения дисциплина является изучение технологического процесса на всех 

стадиях производства макаронных изделий, начиная с поступления сырья на предприятие 

и заканчивая отправкой готовой продукции в торговую сеть, совершенствовании и 

оптимизации действующих технологических процессов на базе системного подхода к 

анализу качества сырья, технологического процесса и требованиям к конечной 

продукции, проведения анализа технологических процессов на базе использования банка 

данных тенденции развития этих процессов. 

Содержание курса включает следующие разделы: технология производства 

маронных изделий, классификация макаронных издели 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

   1). Демонстрировать навыки разрабатывать технологические процессы, 

характеризующиеся отсутствием вредных веществ, выбрасываемых в окружающую 

среду, улучшенной системой очистки воздуха и воды от вредных примесей, 

использованием средств автоматического контроля над состоянием окружающей среды. 

2). Применять оптимальные и рациональные технологические режимы 

произвлджства маронных ихделий методы анализа свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции с целью разработки перспективных технологических решений 

действующего, проектируемого и реконструируемого предприятия 

3). Развивать компетенции применять полученные знания на практике; 

генерировать новые идеи и методические решения в области макаронного производства 

4). Обладатьт умением  работать с нормативной и справочной документацией;  

работать с лабораторными приборами и оборудованием, разбираться в сущности 

химических, биохимических, микробиологических, коллоидных и других процессов, 

протекающих при хранении и переработке сырья. 

5). Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач 

 

The discipline "technology of pasta production" is one of the basic disciplines that 

contribute to the effective development of special disciplines in the field of processing 

technology. 

The purpose of the discipline is to study the technological process at all stages of 

production of pasta, starting with the receipt of raw materials to the enterprise and ending with 

the shipment of finished products to the retail network, improving and optimizing existing 

processes on the basis of a systematic approach to the analysis of the quality of raw materials, 

technological process and requirements for the final product, analysis of technological processes 

based on the use of a data Bank trends in these processes. 

The content of the course includes the following sections: technology of production of 

Maroons, classification of pasta 

As a result of studying the discipline student  

   1). Demonstrates the skills to develop technological processes characterized by the 

absence of harmful substances emitted into the environment, improved air and water 

purification system from harmful impurities, the use of automatic control over the state of the 

environment. 

2). Applies optimal and rational technological modes of production of maroon products 

methods of analysis of properties of raw materials, semi-finished products and finished products 

for the purpose of development of perspective technological solutions of the operating, 

projected and reconstructed enterprise 

3). Develops competence to apply the acquired knowledge in practice; generate new ideas 

and methodological solutions in the field of pasta production 

4). He has the ability to work with normative and reference documentation; to work with 

laboratory instruments and equipment, to understand the essence of chemical, biochemical, 

microbiological, colloidal and other processes occurring during storage and processing of raw 

materials. 
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5). Possesses skills of creative application of the received knowledge in practice for the 

solution of scientific and production problems 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 

Өңдеу өндірісінің арнайы технологиясы, Кондитерлі өндіріс технологиясы, Өңдеу 

өндірістерінің технологиясы, Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі 

технохимиялық бақылау. 

               Специальные технологии перерабатывающих производств, Технология 

кондитерского производства, Технология перерабатывающих производств, 

Технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента 

качества.  

               Special technology of processing industries, Technology of confectionery, Technology 

of processing industries, Technical-chemical control of processing industries and the 

fundamentals of quality management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Дипломдық жобаны жазу 

Написание дипломного проекта 

Writing a diploma project 

 

Сүт және сүт өнімдерін өндіру және сақтау технологиясы 

Технология обработки и хранения молока и молочного призводства 

Technology of processing and storage of milk and milk production 

"Сүт және сүт өндірісін өңдеу және сақтау технологиясы" пәні өңдеу өндірісінің 

технологиясы саласында арнайы пәндерді тиімді меңгеруге ықпал ететін базалық 

пәндердің бірі болып табылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты-сүтті сақтауды дұрыс ұйымдастыру туралы білімді 

меңгеру, сонымен қатар сүт өнімдерінің сапасын сақтауды қамтамасыз ету, өңдеу және 

сақтаудың теориялық негіздері, өңдеу және сақтау кезінде болатын физикалық, 

технологиялық, химиялық қасиеттері және физико-химиялық, биологиялық құбылыстар, 

өңдеу және сақтау кезіндегі сүттің технологиялық қасиеттерінің өзгеруі. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сүт өндіру технологиясы, Сүт және 

оның өнімдерін өңдеу негіздері, Сүт және сүт өнімдерін храпнендеу әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

   1). Сүт және сүт өнімдерін сақтаудың технологиялық процестерін әзірлеу 

дағдыларын көрсетеді 

2). Сүт және сүт өнімдерін өңдеудің және сақтаудың оңтайлы және тиімді 

технологиялық режимдерін қолданады 

3). Алынған білімді тәжірибеде қолдану құзыретін дамытады; сүт өндіру 

саласындағы жаңа идеялар мен әдістемелік шешімдерді генерациялау 

4). Нормативтік және анықтамалық құжаттармен жұмыс істей білуі; зертханалық 

құралдармен және жабдықтармен жұмыс істей білуі, шикізатты сақтау және қайта өңдеу 

кезінде өтетін химиялық, биохимиялық, микробиологиялық, коллоидтық және басқа да 

процестердің мәнін түсінуі. 

5). Ғылыми және өндірістік міндеттерді шешу үшін алынған білімді практикада 

шығармашылық қолдану дағдыларына ие 

 

Дисциплина «Технология обработки и хранения молока и молочного призводства» 

является одной из базовых дисциплин, способствующих эффективному освоению 

специальных дисциплин в области технологии перерабатывающих производств. 

Целью изучения дисциплина является освоение знании о правильной организации 

хранения молока, а также обеспечение сохранности качества молочных продуктов, 

теоретических основ обработки и хранения, физические, технологические, химические 

свойства и физико-химические, биологические явления, происходящие при обработке, 

изменения технологических свойств молока при обработке и хранении. 

Содержание курса включает следующие разделы: технология производства молока, 

основы переработки молока и его продуктов, методы храпнени молока и молочных 

продуктов 
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В результате изучения дисциплины студент будет:  

   1). Демонстрировать навыки разрабатывать технологические процессы хранения 

молока и молочных продуктов 

2). Применять оптимальные и рациональные технологические режимы обработки и 

хранении молока и молочных продуктов 

3). Развивать компетенции применять полученные знания на практике; 

генерировать новые идеи и методические решения в области производства молока 

4). Обладать умением  работать с нормативной и справочной документацией;  

работать с лабораторными приборами и оборудованием, разбираться в сущности 

химических, биохимических, микробиологических, коллоидных и других процессов, 

протекающих при хранении и переработке сырья. 

5). Обладать навыками творческого применения полученных знаний на практике 

для решения научных и производственных задач 

 

The discipline "Technology of processing and storage of milk and dairy production" is 

one of the basic disciplines that contribute to the effective development of special disciplines in 

the field of processing technology. 

The purpose of study of discipline is mastering of knowledge about the proper 

organization of milk storage and preservation of quality of dairy products, theoretical 

foundations of handling and storage, physical, technological, chemical properties, physical, 

chemical and biological phenomena occurring during processing, changes in technological 

properties of milk during processing and storage. 

The content of the course includes the following sections: technology of milk production, 

basics of milk processing and its products, methods of milk and dairy products snoring 

As a result of studying the discipline student  

   1). Demonstrates skills to develop technological processes of storage of milk and dairy 

products 

2). Applies optimal and rational technological modes of processing and storage of milk 

and dairy products 

3). Develops competence to apply the acquired knowledge in practice; generate new ideas 

and methodological solutions in the field of milk production 

4). He has the ability to work with normative and reference documentation; to work with 

laboratory instruments and equipment, to understand the essence of chemical, biochemical, 

microbiological, colloidal and other processes occurring during storage and processing of raw 

materials. 

5). Possesses skills of creative application of the received knowledge in practice for the 

solution of scientific and production problems 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Сүт өндіру технологиясы, Сүтті техно-химиялық бақылау 

Технология молока, Технохимический контроль молока 

Milk Technology Technochemical control of milk 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Өңдеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Қайта өңдеу өндірістерінің арнайы 

технологиялары 

Общая технология перерабатывающих производств, Специальные технологий 

перерабатывающих производств 

General technology of processing industries, Special technologies of processing 

industries 

 

Нан және нан-тоқаш өнімдеріне қажетті шикізат сипаттамасы 

Характеристика сырья для хлебобулочного производства 

Characteristics of raw materials for bakery production 

" Нан және нан-тоқаш өнімдеріне қажетті шикізат сипаттамасы " пәні техникалық 

пәндерге жатады. Пәнді оқу барысында студенттер электрмагниттік өзгерісті және 

олардың электр берілісін, электротехниканы, электротехнологияны, автоматиканы оқып 
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үйренеді. 

Пәнді оқыту мақсаты: нан, нан-тоқаш өнімдерін өндірудің технологиясы мен 

ғылыми негіздерін оқыту болып табылады, шикізаттар мен жартылай фабрикаттарды 

технологиялық өңдеуде болатын үрдістерді ашады, оларға өнімнің тұтынушылық 

қасиеттерін қалыптастыру, шикізатты сақтау және қайта өңдеу кезінде өтетін химиялық, 

биохимиялық, микробиологиялық, коллоидтық және басқа да процестердің мәні, 

технологиялық процесті жүргізуге қойылатын талаптарды негіздеу және өнімнің сапасын 

бақылау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: нан және нан-тоқаш өнімдерін өндіру 

технологияларының негізгі ұғымдары. Нанды қайта өңдеу және оның өнімдерін сақтау 

негіздері.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1). нан өндіру технологиясының негізгі метолдарын көрсету; 

2). Шикізат санын бағалау және сапасын арттыру әдістерін көрсету; 

3). Негізгі технологиялық машиналардың жұмыс принциптерін, олардың жұмыс 

және іске қосу сипаттамаларын қолдану; 

4). Өндірістік процестерді автоматтандырудың міндеттері мен мақсаттарын әзірлеу;  

 5). автоматтандырудың функционалдық сұлбаларының мазмұны мен 

элементтердің белгіленуін талдау. 

 

Дисциплина «Характеристика сырья для хлебобулочного производства» относится 

к техническим дисциплинам. В процессе изучение курса студенты изучают 

электромагнитные изменение и их электроподачи, элетротехнику, электротехнологию, 

автоматику. 

Цели изучения дисциплины: является изучение технологию и научные основы 

производства хлеба, хлебобулочных изделий, раскрывает процессы, происходящие при 

технологической обработке сырья и полуфабрикатов, от которых зависит формирование 

потребительских качеств изделий, о сущности химических, биохимических, 

микробиологических, коллоидных и других процессов, протекающих при хранении и 

переработке сырья, обоснование требования к ведению технологического процесса и 

контроля над качеством продукции. 

Краткое содержание дисциплины:  Основные понятия технологи производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. Основы переработки хлеба и хранения его продуктов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1). демонстрировать основные метолы технологии производства хлеба; 

2). Показывать  методы опеределения качества и оценки количество сырья; 

3). Применять принципы работы основных технологических машин, их рабочие и 

пусковые характеристики; 

4). Разрабатывать задачи и цели автоматизации производственных процессов;  

 5). анализировать обозначение элементов и содержание функциональных схем 

автоматизации. 

 

Discipline " Characteristics of raw materials for bakery production " refers to technical 

disciplines. In the course of the course students study electromagnetic fields and their electrical 

transmission, electrical engineering, electrical engineering, automation. 

Learning objectives of discipline: a study of the technology and scientific basis of 

production of bread, bakery, reveals the processes occurring during technological processing of 

raw materials and intermediate goods, which depend on the formation of consumer qualities of 

products, about the nature of the chemical, biochemical, microbiological, colloidal, and other 

processes occurring during storage and processing of raw materials, justification of 

requirements to the technological process and control over quality of production. 

Summary of the discipline: the Basic concepts of bread production technologies and 

bakery products. Basics of bread processing and storage of its products.  

As a result of studying the course the student will be able to: 

1). to demonstrate the basic metols of bread production technology; 

2). Show methods of determining the quality and quantity of raw materials; 
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3). To apply the principles of operation of the main technological machines, their working 

and starting characteristics; 

4). Develop tasks and goals of automation of production processes;  

 5). analyze the designation of elements and the content of functional automation 

schemes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 

Өңдеу өндірісінің арнайы технологиясы, Кондитерлі өндіріс технологиясы, Өңдеу 

өндірістерінің технологиясы, Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірістеріндегі 

технохимиялық бақылау. 

           Специальные технологии перерабатывающих производств, Технология 

кондитерского производства, Технология перерабатывающих производств, 

Технохимический контроль перерабатывающих производств с основами менеджмента 

качества.  

               Special technology of processing industries, Technology of confectionery, Technology 

of processing industries, Technical-chemical control of processing industries and the 

fundamentals of quality management. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Дипломдық жобаны жазу 

Написание дипломного проекта 

Writing a diploma project 


