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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
Жоба нәтижелері келесі қорытындыларды пайдаланумен Dreberis
халықаралық ынтымақтастық бойынша Германиялық қоғамнан алынды:
A. Қазақстандық кәсіби білімді дамытудың нәтижелерін талдау 15 жылдан
аса Dreberis Қазақстанда қызметін жүзеге асыруда. Қоғамдастықтың басты
міндеттерінің бірі техникалық және кәсіби білім беру (ТжКББ) мен дайындау
саласында, оның ішінде ЕО жобасы шеңберінде ҚР Білім министрлігі белсенді
консультациялық қолдау болып табылады. Аталмыш ынтымақтастық аясында түрлі жобалар бойынша нәтижелер мен қорытындылар ағымдағы жобаны
жүзеге асыру кезінде ескерілген болатын.
Сонымен бірге, мамандық сипатын кеңейтудің басқа ұсыныстары
арасында Қазақстандағы ТжКББ секторын жаңғырту мүмкіндіктерін талдау халықаралық мүдделі орта мен мекемелерде жүргізілген нәтижелері
қолданылды.
Dreberis «Кәсіпқор» Холдингі» КеАҚ 3 жылдан аса қызмет істеп келеді.
Осы уақыт ішінде қоғам кәсіби білім секторының жедел деңгейінің терең
түсініктемесін алды, мысалы, қазақ колледждерімен бірге қазақстандық
оқытушылардың арнайы пікірсайыстары үшін әдістемелік тренингтерді
жүргізудің арқасында.
Осыған байланысты мамандық сипаттамасының жасалған бейнелері осы
уақытқа дейін талқыланбаған мәліметтермен кеңейтілді және толықтырылды,
алайда секторлық маңыздылығына ие және оқыту курсынан өткен тұлғалар
кәсіпорында оларды қолдану мүмкіндігін кеңейтеді.
B. Тағам өнімдерінің қауіпсіздік стандарттарын енгізу саласындағы
Dreberis тәжірибесі Dreberis даму саласындағы (Overseas Development
Assistance, ODA) сыртқы экономикалық көмек облысындағы ірі мекемелердің
бірі ретінде тағамдық қауіпсіздік пен түрлі жеке секторларға (өнеркәсіпте
жемістерді, көкөністер, дақылдарды, еттерді және т.б. өңдеу бойынша) және
мемлекеттерге (дамыған елдерде, өтпелі экономикасы бар елдерде, ЕО кіруге
үміткер елдерде) тағамдық стандарттарды енгізу бойынша жобаларды жүзеге
асыру шеңберіндегі бүкіл әлем бойынша ауқымды ақпаратты қамтиды.
•
Осылайша тағамдық өнім секторына институционалдық шеңбердегі
жағдайлардың әсер етуі туралы (мәселен, БӘСҰ және басқа да ұлттық
ұйымдарға мүшелік, мысалы, Евразиялық Экономикалық Одақ) ауқымды
мәліметтер алынды. Аталмыш мәліметтер осы жобада ескерілді.
•
Стандарттар мен сапаға қойылатын талаптар туралы ақпараттарды
секторалдық әрекет ететін тұлғаларға хабарлау жолымен аталмыш кеңестер
барысында әлеуетті дамыту мен нығайту саласында көптеген тәжірибелік
дағдылар жасалды. Алғашқы кәсіби білімге сапаны басқару жүйесі мен
сапаға қойылатын жаңа және көлемді талаптарды интеграциялау аталмыш
мәнмәтінде біліктілік тұрақтылығын қамсыздандырудың маңызды құралы
ретінде беріледі.
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Сондықтан да жаңалықтардың бірі заңнамалық деңгейде де (мысалы, импортталатын тағамдық өнімдерге қойылатын ЕО талаптары) сондай-ақ,
жеке мүдделі тараптар (мысалы, еуропалық сауда желілерінің халықаралық
тағамдық стандарттары) орнатқан халықаралық стандарттардың оқыту
бағдарламаларына енгізу болып табылады.
Алға қойған мақсаты – оқыту бағдарламаларының көмегімен одан әрі
даму үдерісінен озық болатын және ұлттық талаптарға сәйкестігінен
басқа халықаралық стандарттарға бағытталған білім берудің келешегі
бар жүйесінің қалыптасттыруға септігін тигізу. Осылайша қазақстандық
секторлық кәсіпорындардың халықаралық бәсекеге қабілеттілігін
нығайтатын мамандандырылған қызметкерлерді қалыптастыру жоспарланады және Қазақстан Республикасы экономикасының аталмыш негізгі секторын
дамытуға үлесін қосады.
C. Кәсіби білімді жаңғырту кезіндегі халықаралық үрдістерді талдау
•
Орталық элементі колледждер мен кәсіпорындардың паритетті
қатысуымен оқытудың қосарлы сипаты болып табылады. Оқытудың ортасында – қызметті жүзеге асырудың тәжірибелік дағдыларын алу. Барлық
оқыту үдерісінде кәсіпорын біртіндеп кәсіби тәжірибенің шыққан жерінен
біріктірілген және тұрақты оқыту орнына айналады.
•
Кәсіби білім беруді жаңғырту барысында дамудың халықаралық
үдерістерді талдау үдерісінде оқыту бағдарламалары жеке пәндер бойынша емес, оқыту модульдері бойынша жіктелген болатын. Оқыту модульдері
негізінде құрылған тәсілдеменің мәнінің толық түсіндірмесі аталмыш
түсіндірме ескертпелерде жазылған. Оқыту модульдерін пайдалануға
құрылған тәсілдеме кәсіпорын қажеттілігіне бағдарланған және жасау кезінде
соңғылары белсенді қатысқан Германияда 10-15 жыл бойы тексерілген және
қолданылған қосарлы кәсіби оқытуды береді.
•
Оқыту бағдарламаларының құрамында жоғарыда көрсетілген
аспектілермен қатар түлектерді еңбекке орналастыру үшін үлкен мәнге
ие оқытуды интернационалдандырудың айқын қалыптастырылған
құрамдауыштары бар, солай болғандықтан бұл жағдайда еңбек нарығында
олардың мүмкіндіктерін кеңейтеді.
D. Германияда тағам өнімдері өндірісі саласында мамандықтарды
жаңғырту нәтижелерін талдау
Екі мамандық та Германияда соңғы бірнеше жылда жаңғыртылды және
оқыту модульдерінің тұжырымдамасына бағытталған. Мазмұны жағынан
алғанда жаңғыртудың негізгі құрамдауыштары:
•
экологиялық және экономикалық құзыреттіліктерді дамыту (мысалы, ресурстарды ұқыпты пайдалану, жұмыстың тиімді әдістері, жеке кәсіби
қызметінің экологиялық салдарын түсіну)
•
Интернационалдандыру
•
Автоматтандыру
•
Тамақтану саласындағы жаңа беталыстардың антиципациясы және интеграциясы
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1.Бағдарламаның сипатталуы
Аталмыш оқыту бағдарламасы Dreberis (Германия) шетелдік серіктестіктің
қатысуымен орта бөлім мен білікті жұмысшы кадрлар мамандарына қойылатын
халықаралық заманауи талаптарды есепке алумен модульдік-құзыреттілік
негізінде жасалған.
1225000 – «Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)» бойынша
оқыту бағдарламасы:
27 шілде 2007 жылдағы №319-ІІІ «Білім туралы» Қазақстан
Республикасының «Білім туралы» Заңының;
Техникалық және кәсіби білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарттың (негізгі ережелері), 2012 жылдың 23 тамызындағы №1080 ҚР
Үкіметінің Қаулысының;
2011-2020 жылдарға Қазақстан Республикасының білімді дамытудың
мемлекеттік бағдарламасының (2010 жылдағы 7 желтоқсандағы №1118 ҚР
Президенті Жарлығы);
2012-2021 жылдарға «Кәсіпқор» Холдингі» КеАҚ даму стратегияларының
(2011 жылдың 31 желтоқсанындағы ҚРПЖ);
2015-2019 жылдарға Қазақстан Республикасын индустриалдыинновациялық дамыту бойынша мемлекеттік бағдарламасының (2010 жылдың
19 наурызындағы №957 ҚР Президентінің Жарлығы);
Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің (салалық)
(2012 жылдың 24 қыркүйегіндегі Қазақстан Республикасының Еңбек және
әлеуметтік қорғау министрінің және 2012 жылдың 28 қыркүйегіндегі №444
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің бірлескен
бұйрығы);
Н.Ә.Назарбаевтың бес институционалдық реформаларын жүзеге асыру
бойынша «100 нақты қадам» ұлт жоспарының
негізгі ережелерін есепке алу арқылы жасалды.
1225000- «Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)» мамандығына
арналған оқыту бағдарламасы аталмыш салада біліктілігі жоғары мамандарды дайындау үшін жасалған.
Бағдарламалар білім алушыларға жұмысқа тұруға дайындалу кезіндегі
оларға қажетті білімдерді, түсініктерді және дағдыларды береді, институттар
мен университеттердегі оқытудың ұқсас немесе байланысты салалары аясында ілгерілеу мүмкіндігін береді.
Халықаралық тәжірибе модульдік оқыту қағидасына құрылған оқыту
бағдарламалары айтарлықтай нәтижелі болып табылатынын көрсетеді.
Модульдік оқыту – бұл оқыту бағдарламаларының модульдік құрылымы,
біліктіліктің амалы және оқытудың кредиттік жүйесі.
Үдерістің негізгі параметрлеріне жататындар:
•
білімнің үш деңгейлі жүйесі;
•
студенттердің, оқытушылардың жинақтылығы;
•
білімнің сапасын бақылау.
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2. Қысқартулар мен белгілеулер тізімі
ОБ- оқыту бағдарламасы – бұл оқытудың мақсаты, нәтижелері және
мазмұны, оқыту үдерісін ұйымдастыру, оларды жүзеге асыру әдістері мен
тәсілдері, оқыту нәтижелерін бағалау критерилері кіретін білім берудің негізгі
сипаттамаларының бірыңғай кешені;
ҰБШ- ұлттық біліктілік шеңбері біліктіліктің салалық шеңберін, кәсіби
стандарттарды жасау үшін жалпы кәсіби құзыреттіліктің біліктілік деңгейінің
бірыңғай шкаласын анықтайды. ҰБШ біліктіліктер мен құзыреттіліктердің
сала аралық салыстырмалығын қамтамасыз етеді, сәйкестігін растау мен
мамандарға біліктілікті беру жүйесінің негізі болып табылады.
БСШ- біліктіліктің салалық шеңбері – бұл салада танылған біліктіліктің
деңгейлерінің құрылымдалуының сипаттамасы;
КМО–кредиттік-модульдік оқыту оқу жұмысының мазмұны, әдістері және
құралдары бойынша және біліктілік деңгейі мен сапасына нақты нормативті
құжаттармен жылжу серпіні бойынша тыңдаушылардың оқу-тану қызметін
даралауға мүмкіндік береді;
КҚ–кәсіби құзыреттілік;
БҚ–базалық құзыреттілік;
ММ –міндетті модульдер;
ЖБМ–жалпы білім модульдері;
ЖГМ –жалпы гуманитарлық модульдер;
ӘЭМ–әлеуметтік-экономикалық модульдер;
КМ –кәсіби модульдер;
ЖКМ –жалпы кәсіби модульдер;
АМ –арнайы модульдер;
БҰМ–білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;
КТ–өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе;
АА – аралық аттестация;
ҚА –қорытынды аттестация;
КДБББ –кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті беру
К – кеңестер;
Ф – факультативтік сабақтар.
3. Функционалдық талдау
Үдерістің ұсынылатын параметрі болып табылатындар:
•
студенттерді белсенді еліктіру;
•
аз қамтылған студенттері әлеуметтік қолдау;
•
барлық өмірі бойы білім алу.
Факультативті параметрлерінің жұмыс берушілердің мүддесі мен қоғам
сұранысын есепке алып, оқыту үдерісін жоспарлау мен ұйымдастыруда үлкен
маңыздылыққа ие, бұл – дайындық пен модульдік жүйе бағыты бойынша
білім мазмұнының үйлесуі.
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Негізгі, міндетті, бейінді және техникалық модульдердің нақты санын оқи
отырып, сонымен қатар, бірқатар міндетті емес модульдерді таңдай отырып,
студенттербір деңгейден келесіге өтуі үшін кредиттердің жоғарыда көрсетілген
мөлшерін жинау қажет. Міндетті емес модульдерді оқу студенттерге олардың
таңдаған қызығушылықтары саласына назар аударуға мүмкіндік береді.
Кәсіби-техникалық секторда тікелей жұмысқа орналастыруға сәйкес білім
алушыларды дайындау үшін қолданбалы бакалавр біліктілігі үшін мүмкіндік
бар. Бұл нақты маманданған салада жұмыс істегілері келетіндер үшін ыңғайлы.
Аталмыш бағдарлама олардың функционалдық талаптарға сәйкестігіне
қажетті білім алушыларға негізгі білімдер мен арнайы дағдыларды беру үшін
жасалған болатын.
Аталмыш біліктілік бойынша бағдарлама:
•
сәйкес біліктілік бойынша жұмыс жасайтын адамдарға білім мен оқуды
беру;
•
олар 3 деңгейдің әйгілі арнайы-кәсіби біліктілігін ала алуы үшін сол немесе басқа біліктілік бойынша жұмыс жасайтын адамдарға мүмкіндік беру;
•
білім алушыларға еңбек қызметіне кірісуге және кәсіби біліктіліктер
алуға мүмкіндік беру;
•
білім алушыларға қызмет саласында табысты өрлеу үшін бірқатар
дағдылар мен техникаларды, жеке бас дағдылары мен айқын анықтауыштарды
дамыту мүмкіндіктерін беруүшін жасалды.
Білім коды және бейіні:
Мамандық коды мен атауы: 1225000 – «Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)»
Біліктілік коды мен атауы:

1225113 «Техник-технолог»

******* «Кіші инженер-технолог»
Біліктілік деңгейі

1225*** «Ауылшаруашылық жануарларын ұқсату бойынша маман»

1225042«Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы»

1225113 «Техник-технолог»

******* «Кіші инженер-технолог»
Оқыту ұзақтығы:
О қ ы т у - Біліктілік атауы, коды
Біліктілік деңгейі бойынша білім
қабылдау баберудің оқыту бағдарламасын
засы
меңгерудің нормативті мерзімі
Негізгі жал- Жоғарылатылған деңгей
Жоғарылатылған деңгей
пы
білім 1225*** Ауылшаруашылық жануарла- 2 жыл 10 ай
беру
база- рын ұқсату бойынша маман
сында
1225042 Еттен жартылай фабрикаттар
дайындаушы
Орта буын маманы
Орта буын маманы
1225113 «Техник-технолог»
+10 ай
1225*** «Кіші инженер-технолог»
+10 ай

Біліктіліктер
10

Функционалдық карта
Біліктілік талаптары
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4. Оқушылардың дайындық деңгейлеріне қойылатын талаптар
«Білім алушылардың дайындығы деңгейіне қойылатын талаптар» бөлімінде
Ұлттық біліктілік шеңберіне, біліктіліктің салалық шеңберіне және кәсіби
стандарттарға сәйкес мамандықтың төркіндес біліктіліктер деңгейі бойынша
қажетті базалық құзыреттіліктер мен кәсіби құзыреттіліктер анықталады (1 кесте)
1 кесте
Қ ұ з ы Өнеркәсіптің/кәсіпорынның білім алушылардың дайындық деңгейіне қоятын тар е т лаптары
тілік
тер
Б а з Код және Код және Код және 1225*** Ауылшаруашылық жануарларын ұқсату
а л ы қ біліктілік біліктілік б і л і к т і л і к бойынша маман,
қ ұ з ы атауы
атауы
атауы
1225***- Еттен жартылай фабрикаттар дайындар е т т і л (қол дан ( о р т а (жоға рыла ушы
ктер
балы ба- буын ма- тыл
ған БҚ1.
Жұмыстағы
әріптестерімен
және
калавр) маны)
деңгей)
тұтынушылармен сөйлесу мәдениеті мен әдебін
сақтау.
БҚ2. Еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, электр
қауіпсіздігі талаптарын, өндірістік санитария
мен гигиена ережелерін, ішкі еңбек тәртіптемесін
сақтау.
БҚ3. Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік
мәнін сезіну, кәсіби қызметін орындауда жоғары
уәждемеге ие болу.
БҚ4. Ет өңдеу өнеркәсібінің даму және жинаған
тәжірибенің
қайта
бағалауға
әлеуметтік
тәжірибенің өзгеруі жағдайына, өз мүмкіндіктерін
талдауға, заманауи ақпараттық-оқыту технологияларын қолданып, жаңа білімдерді ала білуге
қабілеттілігі.
БҚ5. Өздігінен дамуға, өз біліктілігін және
шеберлігін арттыруға ұмтылу.
БҚ6. Жұмыс орнында еңбекті оңтайлы
ұйымдастыра және жұмысты айқын жоспарлай
білуі.
БҚ7. Жұмысты қауіпсіз орындау әдістері мен
амалдарын білу және қолдану.
БҚ8. Нарықтық экономика жағдайында өндірісті
дамытудың ерекшеліктері.
БҚ9. Жұмыс орнын қауіпсіз ұстау бойынша
ережелерді сақтау.
БҚ10. Орындалатын жұмыстың сапасына
қойылатын талаптарды сақтау.
БҚ11. Жарақаттанғанда, уланғанда, аяқ астынан науқастанғанда алғашқы (дәрігерге дейінгі)
көмекті көрсету ережелері.
БҚ12. Жеке қызметін ұйымдастыру, ақпаратты
жалпылау және талдау, мақсаттарды анықтау
және оларға жету жолдарын таңдау.
БҚ13. Тұлғааралық және мәдениет аралық өзара
әрекеттестікті шешу үшін орыс, мемлекеттік
және шетел тілінде, ауызша және жазбаша түрде
байланысы қабілеті.
12

БҚ14. Өзінің кәсіби қызметінің түрі мен
сипатының
өзгеруіне
әдістемелік
және
психологиялық тұрғыдан дайындығы.
БҚ15. Кәсіби қызметінде заманауи әдістерді,
құралдарды және технологияларды қолдану
қабілеті. Арнайы әдеби және басқа ғылымитехникалық ақпараттарды, өзінің кәсіби қызметі
саласындағы отандық және шетел ғылымы мен
техникасының жетістіктерін оқу.
БҚ16. Өндірісте істеп жүріп алған білімдерін
қолдану.
БҚ17. Болашақ мамандығының маңыздылығы
мен әлеуметтік мәнін түсіну, оған тұрақты
қызығушылық таныту.
БҚ18. Жетекші анықтаған оған жетудің мақсаты
мен әдістерін басқа, өз қызметін ұйымдастыру.
БҚ19. Жұмыс жағдайын талдау, өз қызметін
бақылауды, бағалауды және түзетуді жүзеге асыру, өз жұмысының нәтижелеріне жауапкершілік
алу.
БҚ20. Кәсіби тапсырмаларды тиімді орындау
үшін қажетті ақпараттарды іздеуді жүзеге асыру.
БҚ21. Кәсіби қызметінде ақпараттық-байланыс
технологияларын пайдалану
1225*** Техник-технолог
БҚ 22. Кәсіби қызметін жетілдіру үшін ақпараттық-байланыс
технологияларын пайдалану қабілеті.
БҚ 23. Өз қызметінде нормативті-құқықтық актілерді пайдалану қабілеті.
БҚ 24. Еңбек, еңбек қатынастарын келісім-шарттық реттеу туралы, оның ішінде еңбекті төлеу мен нормалау саласындағы
заңнама негіздерін білу, оны жасасу бойынша келіссөздер
ұйымдастыру мен жүргізу үрдістерінің ұжымдық келісімшарт мазмұнын білу.
БҚ 25. Қоректенетіндердің ұйымдастырылған адам құрамы
үшін ет өнімдерін өндіру технологиясы негіздерін, тиімді
тамақтану, сонымен қатар, емдік-профилактикалық және
диеталық тамақтану негіздерін, тұтынушыларға қызмет
көрсету ережелері мен техникасын білу (кәсіпорын
ерекшелігін есепке алумен атқаратын қызметіне сәйкес).
БҚ 26. Санитария талаптарын, жеке гигиена мен жұмыс
орнындағы гигиена ережелерін сақтау.
******* Кіші инженер-технолог
БҚ 27. Кәсіпорында, бизнесте және әлеуметтік ортада жүйелерді жобалау, жүзеге асыру және басқару.
БҚ 28. Өндірістегі жұмыскерлерді дайындау, қайта даярлау және
біліктілігін көтерудің негізгі ережелері мен формаларын білу және
қолдану.
БҚ 29. Стандартты емес жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдерін
табу және олар үшін жауапкершілік алуға дайын болу.
БҚ 30. Сыни ойлау білу, әлсіз жерлерін таба білу және әрдайым өндірісті
жетілдіру қабілеті.
БҚ31. Жүйелеу амал негізінде жобалық қызметті жүргізе алу, түрлі
құбылыстарды сипаттау мен болжау үшін модельдерді құра және қолдана
білу, олардың сандық және сапалық талдауын жүзеге асыру.
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БҚ32. Кәсіби әдепке қабілетті болу (жауапкершілік, оның өнім жобасы
адамдардың өмірі мен қауіпсіздігімен байланысты болатынын сезінетін
инженердің адалдығы).
БҚ 33. Жеке өзі және топта жұмыс жасауға қабілетті болу, көшбасшы
болу қабілеті және ұжым ішінде тиімді өзара әрекеттесуі.
БҚ 34. Топ мүшелерінің (қоластындағылардың) жұмысы, тапсырмаларды орындау нәтижесі үшін өзіне жауапкершілік алу.
БҚ 35. Жұмыстарды орындау кезінде қоршаған ортаны қорғау ережелерін сақтау;
БҚ 36. Толыққанды әлеуметті және кәсіби қызметін қамтамасыз ету үшін
физикалық мәдениеттің әдістері мен құралдарын қолдану.
Б а з Код және Код және Код және 1225*** Ауылшаруашылық жануарларын ұқсату
а л ы қ біліктілік біліктілік б і л і к т і л і к бойынша маман,
қ ұ з ы атауы
атауы
атауы
КҚ 1.1 – Сапалы жұмыс кезінде ет және ет өнімдерін
р е т т і л (қол дан ( о р т а (жоға рыла өндірудің белгіленген нормаларын орындау.
ктер
балы ба- буын ма- тыл
ған КҚ 1.2 –Кәсіби қызметіне қатысты салалық
калавр) маны)
деңгей)
нормативті құжаттарды білу.
КҚ 2.1- Өңделетін малдардың түрлерінің
анатомиялық құрылымын және ішкі мүшелерінің
орналасуын білу.
КҚ 2.2 –Малды сою мен өңдеу кезінде өндірістік
кеселдердің алдын ала білу.
КҚ 2.3 - Ірі, ұсақ қара малдарды және шошқаларды
сою және өңдеу кезінде орташа қиындықтағы
жеке операциялармен жұмыстарды орындау.
КҚ 2.4 - Қансырату үшін көтергіш механизмдер
көмегімен шиеленістіру шынжырларын бітеп
тастау,оңалту және есеңгіреген жануарды көтеру.
КҚ 2.5 –Сығылған ауамен малдың тұтас еттерін үрлеу.
КҚ 2.6 - Ірі қара мал мен шошқаның тұтас
еттерінен бүйректерін және бүйрек маңындағы
майларды алу.
КҚ 2.7 –Сою цехындағы конвейерге ірі қара
малдың ішек қарнын реттеу.
КҚ 2.8 –Ірі қара мал және ұсақ қара малдың
мүйіздерін аралап немесе шауып тастау.
КҚ 2.9 –Мал союға арналған құрылғыларда және
конвейерлерде жұмыс жасай білу.
КҚ 2.10 - Ірі, ұсақ қара малдың және шошқаның
тұтат етін қансыздандыру технологиясын білу
және қолдану.
КҚ 2.11 –Тұтас еттерді таңбалау ережелерін білу.
КҚ 2.12 –Ауру және вакцина егілген жануарларды ұқсатудың ережелерін білу және қолдану.
КҚ 3.1 –Малдың барлық түрлерінің тұтас еттері
мен тұтас еттердің бөліктерінің сүйектерінен
еттерін сылып тастау.
КҚ 3.2 –Еттерін сүйектерден сылып тастау үшін
тұтас еттерді, жартылай тұтас еттерді, тұтас
еттердің төрттен бір бөліктерін (бөліктерін) қол
немесе механикалық арамен бөлшектеу.
КҚ 3.3 –Қабырғааралық еттерін кесуді қоса
алғанда, артқы аяқтарын, жауырынын, сүбелерін,
мойындарын, бас сүйегінің еттерін сүйектерден
сылып тастау кезінде бұлшықет, май және
дәнекер тіндерді бөлу.
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КҚ 3.4 - Мемлекеттік стандартпен орнатылған
талаптарға сәйкес жеке бөліктеріне форма
берумен қолмен және дискті пышақтармен
қақталғандарға тұтас еттер мен жартылай тұтас
еттерді бөлшектеу.
КҚ 3.5 –Тұтас еттерді бөлшектеуді, тұтас еттердің
жеке бөліктерінің аспаздық тағайындалуын, ірі
және ұсақ қара малдың тұтас еттерінің бөліктерінің
сүйектерінен еттерін сылып тастауды, қаңқаның
сүйектерін мүшелеуді, етте бұлшықет, май және
дәнекер тіндердің орналасуын білу.
КҚ 3.6 –Етті сүйектен сылып алу кезінде ет
пен сүйектердің шығу нормасын білу. Етті
ветеринарлық-санитарлық бағалау негіздері мен
оның етін сүйектен сылып алудың санитарлықгигиеналық шарттарын білу.
КҚ 3.7 –Механикалық аралардың, дискті
пышақтардың жұмыс тәртібі мен пайдалану
ережелерін; пышақты қайрау мен жөндеудің
ережелерін, қауіптілігі жоғары жабдықтармен
жұмыс жасау кезінде қорғаныс құралдарын пайдалану ережелерін білу.
КҚ 3.8 –Етті сылу бойынша жұмыстың қауіпсіз
амалдарын меңгеру.
КҚ 3.9 –Жұмыскерлер мен айналасындағыларға
жұқтыруды болдырмау үшін патологиялық материалдармен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтау.
КҚ 3.10 –Техникалық өңдеуге ветеринарлық
қадағалау жіберген ауру жануарлардың өліктерін
немесе тұтас еттерін ұқсату бойынша барлық
операцияларды орындау.
КҚ 3.11 - Терісін сыдыруды, ішек қарындарын
алуды, бөлшектерге бөлуді, вагонша не арбаға
салуды және одан әрі өңдеуге жіберуді орындау.
КҚ 3.12 - Өлген және ауру жануарлардың
терілерін сүрлеу үдерісін енгізу. Жануарлардың
түрлі аурулары кезінде олардың белгіленген дезинфекциялау мерзімдерін есепке алумен дезинфекциялау мен сүрлеу.
КҚ 3.13 –Белгіленген рецепт бойынша дезинфекциялайтын қоспалар немесе ерітінділерді дайындау; тұндырғыштардағы ағынды суларды және
кәріз жүйесіне құламаларды хлорлау.
КҚ 4.1 – Бұлшықет, дәнекер және майлы
ұлпалардың анатомиялық құрылымын білу.
КҚ 4.2 – Еттерді тарамдау мен бөлшектеу бойынша технологиялық нұсқаулық талаптарын сақтау.
КҚ 4.3 – Тұтас еттердің түрлі бөліктерінің және
қосалқы өнімдерінің еттерінің сапалы белгілерін
және олардың өндірістік тағайындалуын білу
КҚ 4.4 – Қосалқы өнімдерін тарамдау мен тазалау ережелерін білу.
КҚ 4.5 –
Май, бұлшықет және дәнекер
ұлпаларының орналасқан жерлерін білу.
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КҚ 4.6 – Малдың барлық түрлерінің еттері
мен қосалқы өнімдерінің еттерін тарамдауды,
нормативтерді сақтай отырып, сұрыптары бойынша тарамдалған етті белгіленген өлшемдегі кесектерге және бөлшектерге кесуді жүзеге асыру.
КҚ 4.7 – Сіңірлерді, қабықшаларды, ірі қан тамырларын, майларды, сүйек қалдықтарын және
шеміршектерді бөлшектеуді жүргізу.
КҚ 4.8 – Сүрсүбе кесінділері мен шпиктерден тарамдау кезінде терілерін алып тастауды жүзеге асыру.
КҚ 4.9 –Бауырын тарамдау: бөлшектеу,
қабықшалардың қалдықтарын, өт өзектерін,
қан тамырларын және буланған ауырдың
зақымдалған бөліктерін қарау және жою.
КҚ 4.10 –Ыдысқа еттерді, қосалқы өнімдерді,
тарамдалған майларды, шеміршектерді, сіңірлерді,
қабықшаларды және қалдықтарды салу.
КҚ 5.1 - Жартылай дайын өнімдерді дайындау кезінде қолданылатын жабдықтар мен
құрылғыларды пайдалану ережелерін білу,
жұмыстың қауіпсіз амалдарын игеру.
КҚ 5.2 Қызмет көрсететін құрылғының
құрылысын білу.
КҚ 5.3 - Қолданылатын құрылғының дұрыстығын
тексеру, жұмысты реттеу, ақауларды жою.
КҚ 5.4 - Малдың алуан түрлерінің еттерінің сипаты мен қасиеттерін білу.
КҚ 5.5 - Табиғи жартылай өнімдерді өңдеу үшін
тұтас еттердің бөлшектерінің тағайындалуын білу.
КҚ 5.6- Жартылай дайын өнімдер өндірісі бойынша технологиялық нұсқаулықтың белгіленген
нормалары мен талаптарын білу.
КҚ 5.7 - Ірі кесекті және ұсақ кесекті жартылай дайын өнімдер өндірісінің технологиялық
үдерісін білу.
КҚ 5.8 - Ет пен құстан жасалатын жартылай дайын
өнімдердің сұрыпталымын, жартылай дайын өнімдер
сапасына қойылатын сапаны органолептикалық
бағалау әдістері мен талаптарын білу.
КҚ 5.9 Жартылай дайын өнімдердің
қауіпсіздігінің негізгі критерилерін білу және
шекті мүмкін деңгейден асатын мөлшерде
химиялық және бактериологиялық түрдегі
денсаулыққа аса қауіпті өнімді заттары бар
шикізат пен тамақ өнімдерін пайдалануға жол
бермеу (Медициналық-биологиялық талаптарға
және сапаның санитарлық нормаларына сәйкес).
КҚ 5.10 - Тұтас еттер мен құс еттерін бөлуді,
тұтас еттердің жеке бөліктерінің аспаздық
тағайындалуын және жартылай дайын өнімдерді
шығару нормасын білу.
КҚ 5.11- Барлық түрлердің сүйек және шеміршекті
қаңқаларымен балықты бөлшектеуді, жартылай
дайын өнімдерді шығару нормасын білу.
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КҚ 5.12 - Ұн мен жармадан жасалатын жартылай
дайын өнімдерді дайындаудың технологиялық
үдерісін жүргізуді және шығару нормасын білу.
КҚ 5.13 - Жартылай дайын өнімдерді қаттау, тасымалдау, сақтау мерзімі мен шарттарын және
сату ережелерін білу.
КҚ 5.14 - Орындайтын жұмысқа жауапкершілік
сезіну
1225042 Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
КҚ6.1 - Шұжық өнімдерін дайындау, құрастыру
және қалыпқа салу үдерістерін жүргізу.
КҚ6.2 - Шұжық өнімдерін жасау үшін тұтас
еттің бөліктерінің тағайындалуын білу.
КҚ6.3–Шығарылатын өнімнің сұрыпталымын,
технологиялық үдерісін және технологиялық
режимдерін білу.
КҚ6.4 –Технологиялық сызбаны, техникалық
нұсқаулық талаптарын; дайын өнім стандарттары мен техникалық шарттарын білу.
КҚ6.5 - Шығарылатын өнімнің сұрыпталымын,
технологиялық үдерісін білу.
КҚ6.6 –Шұжық өнімдерін формаға құю үшін
қолданылатын жабдықтар мен құрылғыларды
пайдалану дағдысының болуы.
КҚ6.7–Шикізат пен құрамдауыштарының рецептурасын, өңдеу режимін және сапалы белгілерін;
технологиялық режимдерді, қауіпсіздік техникасын білу.
КҚ6.8 - Дайын өнімдерді қалыпқа салу мен
қалаудың технологиялық операцияларын орындау. Өнімдерді қалыптарға салу. Өнімдерді
жақтауларға орналастыру.
КҚ 6.9 - Шұжық өнімдерін жақтауға салу технологиясын және тасымалдау ережелерін білу.
КҚ 7.1 Шикізатты ұсақтауға арналған
құрылғыны білу.
КҚ 7.2 - Шұжық өнімдерінің технологиялық
қасиеттерін білу.
КҚ 7.3 - Шикізат пен қосалқы материалдардың
сапасын білу.
КҚ 7.4 - Шикізатты ұсақтау технологиясын білу.
КҚ 7.5 - фаршты жасау үшін және жіңішкелер
ұсақтау
мен
фаршты
дайындау
үшін
технологиялық құрылғының жіктелуі мен пайдалану ережелерін білу.
КҚ 7.6 - Өкпе-бауырдан жасалған шұжық пен
паштеттердің фаршын дайындау технологиясын білу.
КҚ 7.7 - Қансоқта шұжық пен зельцтердің фарштарын дайындау технологиясын білу.
КҚ 7.8 –Ішіне фарш салынған және пісірілген
шұжықтардың,
сосискалардың,
қысқа
шұжықтардың, етті нандардың (гомогендік ет
эмульсиялары), құрылымы өзгертілген (ветчина)
шұжықтар, ысталған, жартылай ысталған және
шала қақталған шұжықтардың фарштарын дайындауды жүзеге асыру.
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КҚ
7.9
–Рецептураға
сәйкес
фарш
құрамдауыштарын мөлшерлеу.
КҚ 7.10 - Фаршты дайындау режимін реттеу
және бақылау.
КҚ 7.11 Рецептураға сәйкес фарш
құрамдауыштарын мөлшерлеуін есептеу.
КҚ 7.12– Фарш құрамдауыштарын жүйелі
жүктеуді жүргізу.
КҚ 7.13 - Фаршты араластыру үдерісін бақылау.
КҚ 7.14 - Дайын фарштың температурасын
анықтау.
КҚ 7.15- Фарш сапасын анықтау.
1225113 Техник-технолог
КҚ 8.1 – Ет комбинатын іске қосу, технологиялық үдерістерді
құру бойынша құжаттамаларды рәсімдеу дағдыларының болуы.
КҚ 8.2 –Шикізатты таңдаудан бастап дайын өнімге дейін
өндірістік циклды бақылау.
КҚ 8.3 – Басқа өндірістік учаскелермен өзара әрекеттесу және
олардың шығару нормасын орындауын қадағалау.
КҚ 8.4 – Өндірістік қызметкерлерді таңдау мен оқытуды
жүзеге асыру.
КҚ 8.5 –Шығарылатын өнімнің сапасын, технологиялық
үдерістерді және өндіріс режимдерін бақылау.
КҚ 8.6 – Белгіленген мерзімде цехтердің өндірістік жоспардың
орындалуын бақылау.
КҚ 8.7 –Нұсқаулықтармен, санитарлық бақылаумен сәйкес
ережелерді сақтауын бақылау.
КҚ 8.8 –Ішкі құжаттама мен есептілікті жүргізу.
КҚ 8.9 –Кәсіби қызметте технологияларды ауыстыруға дайын болу.
КҚ 8.10 Жұмыс мамандығы бойынша жұмыстарды
орындауға дайын болу.
******* Кіші инженер-технолог
КҚ9.1 – Түрлі тағайындаудағы тағам өнімдері өндірісінің технологиялық
үдерістерін жетілдіру бойынша іс-шараларды жасай алу қабілетінің болуы.
КҚ9.2 – ет өнімдерін шығару кезінде өндірістік үдерістің барлық
кезеңдерін бақылау.
КҚ9.3 –мемлекеттік стандарттар нормасын, санитарлық ережелерді және
ет өңдеуші сала бойынша нормаларды білу.
КҚ9.4 – шұжық, қақталған өнімдердің және жартылай дайын ет
өнімдерінің рецептурасын, шикізат шығыны мен дайын өнімнің шығу
нормаларын білу.
КҚ9.5 – шикізат пен дайын өнім, оның ішінде шұжық, қақталған өнімдер
мен жартылай дайын өнімдердің сапасын бақылау.
КҚ9.6 – ет шикізаттарының, фарш бейнесі мен құрылымы, шұжықтардың
тығындау тығыздығы сапасына жауапкершілік алу. Дайын өнімдерді
әзірлеу мен қаптау кезеңдерінде өндіріс сапасын бақылау.
КҚ9.7 – шикізат пен қосалқы материалдардың сапасының шығыс
бақылауын ұйымдастыру.
КҚ9.8 – Өнімді дайындаудың барлық кезеңдерінде технологиялық
үдерістердің барысын бақылайды. Технологиялық үдеріс барысында
түзетулердің, өзгертулердің мүмкін етілетін нормативті құжаттаманы
енгізу қажеттілігі туындаған жағдайда, өнімнің тұтынушылық
қасиеттерін жоғалтпастан, төмендетпестен, стандартты, сапалы өнімді
шығаруды қамтамасыз ету керек.
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КҚ9.9 – өнімді шығару кезінде шикізат пен қосалқы материалдардың
шығыны нормасын негіздеу.
КҚ9.10 – Шығарылатын ет өнімдерінің нормативті, техникалық
құжаттамаға, техникалық реттемеге сәйкестігін бақылау.
КҚ9.11 – Шикізат пен дайын өнімнің экологиялық және биологиялық
қауіпсіздігін сақтауын бақылауды жүзеге асыру.
КҚ9.12 – Технологиялық үдерістер сызбасының өзгеруі кезінде
технологиялық құрылғылардың жаңа түрлерін игеруге, жаңа құралдық
техникаларды және зерттеудің жаңа әдістерін игеруге дайын болуы керек.
КҚ9.13 – Жоспарды орындау бойынша цех жұмысының өндірістік жоспарына сәйкес оңтайлы ұйымдастыру.
КҚ9.14 – Жұмыс мамандықтары бойынша жұмыстарды орындауға дайын болу.
КҚ9.15 – Сонымен қатар, өндірілетін өнімнің жоғары сапасын, өндірістік
ақаудың шығыны мен деңгейін төмендетуді қамтамасыз етуге міндетті.
КҚ9.16 – Атқарушылардың шағын ұжымының жұмысын ұйымдастыра,
қызметкер жұмысын жоспарлай, өндірістік бөлімшелердің қызмет
нәтижелерінің талдауын жүзеге асыра білу.
КҚ9.17 – Автоматтандырылған, ұйымдастырылған және есептеу
техникасының жобалау жүйелерін, құрылғы мен техникалық үдерістерді
басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізуді қамтамасыз етеді.
КҚ9.18 – Сәйкестігі мен стандарттауды растау үшін шығарылатын ет
өнімдерінің түрлерінің үрдістерін дайындығын жүргізудің талаптары
мен кезеңдерін білу.
КҚ9.19 – Өндірістік учаскелерді құру (қайта ұйымдастыру) бойынша
ұйымдастырушылық-жоспарлы есептерін жүргізу қабілетінің болуы.
КҚ9.20 –мемлекеттік стандарттар мен санитарлық ережелер мен нормаларды, нормативтерді, жоспарлы жұмысты орындау мерзімін есептейтін,
шұжықтың әрбір сұрыбының рецептурасын білу.
КҚ9.21 – Цехтерде технологиялық тәртіпті сақтауды және технологиялық
құрылғыларды дұрыс пайдалануды бақылауды жүзеге асыру.
КҚ9.23 – Өндірістің бизнес-жоспарларын жасау және маркетинг негіздері
қағидаларын меңгеру.
КҚ9.24 – Ақаулық пен төмен сапалы өнімдерді шығару себептерін талдау, оларды жою бойынша шараларды жасауға, сонымен қатар, кәсіпорын
шығаратын өнімге түскен арыздарды қарастыруға ат салысу.
КҚ9.25 – Құрылғылар мен басқа да негізгі құралдарды техникалық дұрыс
пайдалануын, оларды жөндеу кестелерін орындауды қамтамасыз ету.
КҚ9.26 – Шеберлер мен цех қызметтерінің жұмыстарын үйлестіреді.
КҚ9.27 –Сәйкестік үрдістерін жүргізуге өнімдерді стандарттау мен дайындау бойынша жұмыстарды орындауға дайын болу.

5. Бағдарлама құрылымы
«Бағдарлама құрылымы» бөлімінде оқыту модульдері тізімі, оқыту мақсаты
және негізгі құзыреттіліктердің қалыптасу тәртібі бар (3 кесте)
3 кесте. Оқыту бағдарламасының құрылымының үлгісі
К ә с і б и Оқыту модулі Оқу мақсаттары
Білім
құзырет
тіліктер

Іскерлік

Жоғарылатылған деңгей

Дағды

Қалып
тасатын
негізгі
құзырет
тілік
коды
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Біліктілік: 1225*** Ауылшаруашылық жануарларын ұқсату бойынша маман
Жалпы кәсіби модульдер
КҚ 1.1- Мамандыққа • одан әрі білім алу •
оқулықтар түрлі технология лық Н Қ 1 . КҚ 5.14 өндіріс
пен мен оқу мүмкіндігі, мен кестелер- үдерістерді сипаттай НҚ 11
ет өндіретін сенкорика заңдары мен
жұмыс алады; құрылғыны
өндірістермен негіздері мен ги- жасау; топта тағайындау; құрыл
т а н ы с у д ы гиена
туралы н ә т и ж е л е р і ғымен
жұмыс
енгізу.
ережелері,
тағам т а л қ ы л а у ; кезінде
негізгі
өнімдері,
кәсіби ө з д і г і н е н әрекеттерді
жоқауіпсіздік,
қауіп жұмыс жасау спарлау; өндірісте
сіздік
техникасы, және нәтижеге жұмыс
жасау
өрт
қауіпсіздігі б а ғ ы т т а л ғ а н кезінде қауіпсіздік
заңнамасы, алғашқы ж ұ м ы с ереже
лерін
көмек, экологиялық д а ғ д ы л а р ы н сақтау;
жұмыс
және
тұтунышы т ә р б и е л е у ; қауіпсіздігі
мен
құқығын
қорғау, кәсіби
тер- санитариясының
кәсіби аурулар;
м и н о л о г и я - шарттары
мен
• ақпарат және бай- ны
пайдала- ереже
лерін
ланыс құралдары
ну; аталмыш білу
(норма
саладағы өнім белгілері, жұмыс
сапасына сана- нұсқаулықтары);
лы қатынасты то пта әріптес
дамыту
терімен
бірге
жұмыс жасай алу
Ш и к і з а т т ы • келіп түсетін ет ж е т к і з і л г е н • жеткізу массатаңдау
шикізатының сапа- ш и к і з а т т ы сын анықтау және
сын анықтау; салалық а н ы қ т а у , нәтижелерін құжат
мемлекеттік
стан- аралық және тау;
шикізатты
дарттар талаптарын соңғы өнімдер, алғашқы
өңдеу
сақтау; сыртқы түрін, с а қ т а у д ы ң үшін құрылғы мен
қасиеттерін
және сәйкес әдістері тасымал дайтын
көп қолданылатын
құралды дайындау;
шикізатты
сақтау
сенсорлық
бақы
шарттарын
білу;
лауды
жүргізу;
жартылай дайын ет
тұтас еттің алуан
өнімдері өндірісіне
түрлерін анықтау;
етті
сұрыптау
т е м п е р ату р а н ы ,
және тұтас еттің ет
ылғалдылықты,
бөліктерін
өңдеу
ауа құрамын өлшеу
дағдыларына ие болу;
әдісі арқылы қойма
• абсцесстерді жою,
ғимараттарының
тұтас еттің зақым
параметрін/
далған
бөліктерін
ш а р т т а р ы н
шауып тастау не
анықтау, сақтауға
кесіп тастау, ұрықтан
т айғайында лған
терісін алу, конфиөнімге
сәйкес
скатты ыдысқа жинау
алынған
нәти
және арнайы люктержелерді анықтау;
ге жіберу;
Ірі қара мал- • ауылшаруашылық •
тұтас •қансыздандыру
ды мүшелеу ж а н у а р л а р ы н ы ң еттердің түрлі және қан жинау
және сапа ка- а н а т о м и я л ы қ бөлік терінің үдерістерін жасау;
тегориясы
құрылымын білу; еттерінің және • етті, тұтас еттен
тұтас еттерді
қосалқы
шпикті және
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Қой, шошқа,
ешкі еттерін
мүшелеу
және сапа категориясы

бөліктерге мүшелеу
және түрлері бойынша етті сылу
әдістерін
орындау; • сылынған ет
пен шпиктің шығу
нормативтерін білу;
• етті сылу сүйектен
кезінде бұлшықет,
май және дәнекер
ұлпаларды бөлу;
• құрылғыны білу
және механикалық
ара мен дискті
пышақпен жұмыс
жасай білу;
• қара малдың етінің
жасын
анықтау
үрдісін білу.

өнімдердің
сапалық бел
гілерін және
о л а р д ы ң
өндірістік
тағай
ындалуын
анық
тай білу, норма
тивтерді
сақтай
оты
рып белгі ленген өлше мдегі
кесе
ктерге
кесу;
• қыз мет көр
сету желіл ері
мен
құрыл
ғыларын пайда
лана білу;
• сылу кезінде
қол данатын
пышақ
ты
қайрай білу

ауылшаруашылық
жануарларының
анатомиялық
құрылымын білу;
тұтас еттерді бөлік
терге мүшелеу және
түрлері
бойынша
етті сылу әдістерін
орындау;
сылынған ет пен
шпиктің
шығу
нормативтерін білу;
құрылғыны
білу
және механикалық
ара мен дискті
пышақпен жұмыс
жасай білу;
етті тарамдау пен
мүшелеудің,

• малды сою
мен
қайта
өңдеу кезінде
өніді
рістік
а қ аул а р д ы ң
алдын
алу
әдістерінің
практикалық
дағдыларын
білу;
етті
сылуға
пайдаланатын
пышақты
қайрай білу;
а д а м н ы ң
тамақ тануына еттің маңыз
д ы л ы ғ ы н
түсіндіре білу;

жартылай
тұтас
етті кесуді, және
басын сылып тастауды жасау;
•
қажетті
жаб
дықтарды
сәй
кестендіру;
жаб
дықтарды дайындау; тұтас еттің
сүйегінен етін сылуды жасау; гигиена ережелері мен
жұмыс қауіпсіздігін
пайдалану; шикізат
пен өнімді тасымал
даудың лайықты
механикалық
құралдарын
таңдау; тұтас еттің
алдыңғы
және
артқы бөліктерінің
ет кесектерінің атауларын айту;
• тұтас еттердің түр
лерін тағайындау;
тұтас еттерді бөлу
кезінде
термин
дерді
түсіндіру;
қара
малдың
тұтас етінің басты
бөліктерін сәйкес
тендіру;
үлгіге
негізделген еттің
жүйесіз
пісуінің
себептерін анықтау
•кәсіпорында
қолданылатын
құрылғы тетіктері
мен
тораптарын
анықтау;
• компания талаптарына сәйкес
өз жұмыс орнын
ұйымдастыру;
• топта жұмыс жасау;
• тағам туралы
сияқты ет туралы да
түсініктің болуы;
•
кәсіби
тілді
қолдану;сапа
критерийлерінің
деректеріне сәйкес
жұмыскердің
қажеттілігі;
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Ауыл
шаруа шылық
құстарын,
қ
ы
р
құстарын,
қояндарды
мүшелеу
және жартылай
дайын
өнімдер
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қосалқы өнімдердің,
қосалқы өнімдерді
тазалаудың
техно
логиялық
нұсқау
лықтары талаптарын
білу және тәжірибеде
қолдана алу;
• тұтас еттердің
түрлі бөліктерінің
еттерінің
және
қосалқы өнімдердің
сапалық белгілерін
және
олардың
ө н д і р і с т і к
тағайындалуын
анықтай
білу,
нормативтерді
сақтай
отырып
белгіленген
өлшемдегі кесектерге кесу;
• қызмет көрсету
желілері
мен
құрылғыларын пайдалана білу;
мемлекеттік
салалық стандарттар талаптарын білу
және сақтау

шөп-шаламды
атай
және
оларды пайдалану мысалын айта білу;
шошқалардың
алуан
түр
лерінің
жынысын, жасын
және салмағын
айта
білу;
шошқа
мен
қой
еттерін
сатудың түрлі
клас
тарын
ажырата білу;
• ет кесектерін
жіктей білу.

ауылшаруашылық
құстарының,
қыр
құстарының,
қояндардың
анатомиялық
құрылымын
білу;
ауылшаруашылық
құстарды, қыр құс
тарын, қояндарды
өндіру бойынша операциялар кешенінің
техноло
гиялық
үдерісін білу;

• қызмет көр сету
желілері
мен
құрылғыларын
пайдалану білу;
сою
кезінде
қолданылатын
п ы ш а қ т а рд ы
қайрай
білу;
м е м л е ке т т і к
салалық стандарттармен
жұмыс жасай
білу

•
малды
сою
мен қайта өңдеу
кезінде өндірістік
ақаулардың алдын
алу
әдістерінің
дағдыларын
іс
жүзінде қолдана
білу;
•
құрылғының
маши
налық
тетіктері
мен
тораптарының
құрылысы
мен
жұмыс қағидасын
зерттеу;
• кесектерді атау
және
олардың
тағайындалуы мен
сапалық талдауын білу; өндірістік
іркілістер
мен
кемшіліктердің
себептерін білу;
• жұмыс қауіпсіз дігі
мен
санитарлық
ережелерді
қол
дану;
•
Компанияның
жеке өнімі мен
гигиенасының
қажетті қызметін
түсіндіру;
•
етті
қалай
мүшелейтінін
түсіндіру
және
көрсету
үдерісі
үшін жұмыс орнын
ұйымдастыру;
• тұтас еттің нақты
бөліктерінің
құрылғысын
тағайындау
•
ауылшаруашы
лық
құстарын,
қыр
құстарын,
қояндарды
сою
мен қайта өңдеу
кезінде өндірістік
ақаулардың алдын
алу
әдістерінің
тәжірибелік
дағдыларының болуы;
•
құрылғының
машиналық

Ф а р ш
өндірісі.
Ж а р т ы лай
дайын
өнімдер (іріұсақ кесекті,
т а б и ғ и ,
табиғи котлет массасын
дайындау)

қ о р ғ а н ы с
құралдарын қолдану
ережелерін білу;
технологиялық
нұсқаулық
талаптарын білу және
тәжірибе
жүзінде
қолдан алу;
құрылғыны
білу
және жабдықтар мен
қызмет көрсетуші
желілермен жұмыс
жасай білу;
кәсіпорында қолда
нылатын құрылғы
тетіктері мен тораптарын анықтау;
компания
талаптарына
сәйкес
өз жұмыс орнын
ұйымдастыру; топта
жұмыс жасай алу;
тағам сияқты құс
еті
туралы да
түсініктің
болуы;
аталмыш сапалық
критерийлерге
сәйкес жұмыскердің
қажеттілігі кәсіби
тілді қолдану.
• өндірістік құрыл
ғының құрылысын
және жұмыс режимін
білу; ет өнімдерінің
ақаулықтары
мен
кемшіліктерінің
түрлерін білу; дайын өнімді шығару
нормаларын
білу;
заңнамалық ереже
лердің құрылысы туралы негізгі білімнің
болуы; құрамындағы
протеиннің,
май
деңгейінің директивасын білу; өндірістік
компан
иялары
үшін Halal Қазақс
тандық, Еуразиялық
стандарттары мен
ережелерін
білу;
кесу түрлерін білу
(ірі-ұсақ
кесекті,
табиғи,
жартылай
дайын өнімдер);

тетіктері мен торап
тарының құрылысы
мен
жұмыс
қағидасын зерттеу;
• өндірістік іркілістер
мен кемшіліктердің
себептерін білу; студенттер жұмыстағы
қауіпсіздік пен санитария ережелерін
қолдана алады;
• компанияның жеке
өнімі мен гигие
насының
қажетті
қызметін түсіндіру;
ауылшаруашылық
құста
рының,
қыр құстарының,
қояндардың еттерін
қалай мүшелейтінін
түсіндіру
және
көрсету
үдерісі
үшін жұмыс орнын ұйымдастыру;
кесектерді
атау
және
олардың
тағайындалуы мен
сапалық талдауын
білу.
•
компания
талаптарына сәйкес өз
жұмыс орнын
ұйымдастыру;
топта жұмыс
жасау; іріліұсақты кесектер,
табиғи
жартылай
өнімдер туралы түсініктің
болуы;
• табиғи котлет
массасын дайындау; кәсіби
тілді қолдану;
сапалық критерийлер
деректеріне
с ә й к е с
жұмыскердің
қажеттілігі.

• ірі-ұсақ кесекті,
табиғи жартылай
өнімдерді дайындау, табиғи котлет
массасын
дайындау
кезіндегі
прак
тикалық
дағдылардың болуы; шикізатпен
жұмыс жасау; өнім
үшін
жеткіліксіз
гигие
налық
жұмыс
тардың
әсерін
көрсету;
экологиялық таза
өнімдер туралы ойлау; студенттер ет
өндірісіне арналған
жұмыс тапсырысыблок
сызбасы
ақпаратына
негізделе
дамуы
мүмкін;
қажетті
құрылғыны таңдау;
етті кесудің түрлі
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котлетті
және
әдістерін
жасау;
табиғи
массаның
есептеуді жүргізу
қ ұ р а м д ау ы ш т а р
құрамын білу
Кәсіби тәжірибе
О
қ
у
қ ау і п с і зд і к а л ғ а ш қ ы
тәжірибесі
техникасы құжаттаманы
н о р м а л а р ы н рәсімдеу
сақтау арқылы
жұмыстар жасау;
бақылау журналын жүргізу.
Өндірістікө н д і р і с т і к технологиялық
т е х н о
ү д е р і с т е р д і қызмет
көрсету
логиялық
ұйымдастыру; б о й ы н ш а ;
тәжірибе
шикізат
пен шикізаттың, дайын
қосалқы мате- өнімнің химиялық
риал дардың құрамына талдау
қажет тілігін жүргізу бойынша.
е с е п т еу;
кәсіпорынның
о з ы қ
өндірістік маман дарының
жұмыс орын
д а р ы н ы ң
б і р і н д е
жұмысты
ұйымдастыру.
Біліктілік: 1225042 Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
Жалпы кәсіби модульдер
КҚ 6.1- Т ұ т ы н у ғ а • тұтынуға дайын •
өндірісте • жартылай дай- БҚ 12.КҚ 7.15 д а й ы н ет пен шұжықтарды қолданылатын ын
өнімдерді БҚ 21.
шикі
және жіктеу; экологиялық фарш,
жар- және
фаршты
пісірілген ет аспектілермен ни- тылай дайын өндіруге арналған
өндірісі
трит пен нитраттың өнім өндірісіне құрылғыны дайқ о л д н . т а л қ ы л ау ; арналған ма- ындау, пайдалану
шикі
ветчина, ш и н а л а р д ы , параметрлерін орсүйектегі ветчина, құрылғыларды нату және жұмыс
майлы емес ветчина, білу; жарты- үдерісінде оларарнайы ветчинаның, лай
дайын ды басқару; ет
сүрсүбенің
қалай өнімдер дай- өңдеуге арналған
шыға
тынын ындау техно- машинаны
іске
көрсету; машиналар логиясын білу; қосу; үдерістерді
жұмысының меха жұмыс нұсқау қадағалау
және
низмін
түсіндіру л ы қ т а р ы н тексеру;
өндіріс
үшін кәсіби терми- сәйкес сапаны үдері сіндегі кемші
нологияны қолдану; қамтама сыз ліктерді анықтау,
етті тұздауды эко- ету бойынша оларды жою бойно микалық түрде шаралар
ды ынша шараларды
ақтау; тұздың және орындау
қабылдау
және
басқа да дәмін
оларды құжаттау;
келтіретін
қоспа
жартылай дайын
ларды дәл
өнімдердің
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мөлшерлеу маңыз
дылығын түсіндіру;
кәсіби тілді қолдану.

Пісірілген
ж ә н е
қақталған
шұжық,
ет
өндірісі

шпик
кескіште
шпикті ұсақтау;
құс етінен пісірілген
шұжық
пен
ет
өнімдерінің барлық
түрлері үшін фарш
дайындау;
• қажетті тығызд
ығын сақтай отырып,
пісірілген
шұжық
пен ет өнімдерінің
барлық
түрлерін
қалыпқа салу;
• тауарлық белгілерін
жазып
шұжық
өнімдерінің барлық
түрінің
табиғи
және
жасанды
қабықшасына батондар байлау;
•
бақылау-бөлшек
құрал
дарының
көрсет кіштері бойынша вакуум-шприц
тердегі, стационарлық
және әмбебап жылу
камерала
рындағы
қысым мен тоқты
ажыратқышты реттеу;
батондарды штрихтеу және өнімдерді
таяқтар
мен
жақтауларға ілу;

• етті өңдеуге
арналған
құрылғының
таңдау;
•
сүрлейтін
құрылғыны
таңдайды;
•
тұз
бен
дәмдеуіш
қоспаларды
дәл мөлшерлеу
үшін есептеуді
жүргізеді;
•
қызулық
өңдеуден кейін
құс
етінен
жасалған
пісірілген
шұжық пен ет
өнімдерінің
дайындығын
анықтайды;
•
қызулық
өңдеу бойынша жеке операцияларды
орындау;
• топпен бірге
жұмыс жасау.

шығуын анықтау
тексерісін жүргізу
және нәтижелерін
бағалау;
жұмыс
тарды орындауға
тапсырыстар
қабылдау, олардың
орындалуын,
әсіресе
техноло
гиялық пен экономи калық аспект
жағынан тексеру;
топқа
арналған
тапсырмаларды
жоспарлау
және
оларды
орындау, нәтижелерін
келісу,
жұмыс
кезең
дерін
анықтау.
•
шикізатты
таңдайды, техно
логиялық үдерісті
келіседі;
• машина мен
құрылғыларды
дайындайды;
•
құрылғыда
жұмыс жасау;
• жұмыс нәти
желерін бағалау;
• шұжық өнімдерін
дайындау
жасау
және
қалыптау
үдерістерін
жүргізу;
• шұжық өнімдерін
өңдеу үшін тұтас
еттердің
бөлік
терінің
тағайын
далуын білу;
•
шығарылатын
өнімнің сұрып талымын білу, техноло гиялық үдерісін
және
техноло
гиялық режимін,
техникалық нұсқау
лықтарды
білу;
дайын
өнімнің
стандарттары мен
техникалық шарттарын, шыға рылатын өнімнің
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• оның одан кейінгі
қызулық
өңдеуге
жіберу үшін еттен
жасалған пісірілген
шұжықтар мен ет
өнімдерін дайындау
мен ұшырату

Жылулық
ө ң д е у д і
қажет ететін
шұжықтар
өндірісі
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сұрыпталымын,
техноло
гиялық
үдерісті білу;
шұжық өнімдерін
қалыпқа
құюға
арналған
пайдаланы
латын
жабдықтар
мен
құрыл
ғыларды
қолдану
дағды
ларының
болуы;
рецептураны, шикізат пен
құрамдауыштарын
өңдеу мен сапалық
белгі лерін, техноло гиялық режим
дерін, қауіпсіздік
техникасын білу;
дайын өнімдерді
қалыптарға
құю
мен салудың техноло гиялық операцияларын орындау;
• өнімдерді қалыпқа
салу;жақтауларға
өнім дерді орналастыру;
шұжық өнімдерін
жақтауларға салу
техноло
гиясы
мен
тасымалдау
ережелерін білу.
• жартылай дайын
өнімдерді
тұздау
үшін
қоспалар
дайындау,
тұтас
еттердің бөліктерін
ажырату және оларды мүшелеу, ет
кесектерін алу, оларды атау және пайдалану үшін сәйкес
мүмкін
діктерін
білу, сапа мен құжат
тауды қамтамасыз
ету
шараларын
қабылдау,
сой
ғаннан кейін әсіресе,
еттің
орынсыз
өзгерістерін
қада
ғалау,
сойғаннан
кейін өлшейді және
бағаларын

Тұтынуға
д а й ы н
ө н і м д е р
өндірісі

•
шұжық
және
ет
өнімдерінің,
қақталған
шошқа
еттерінің,
шпиктен және құс етінен
жасалған өнімдердің,
жылқы
етінен
жасалған
ұлттық
өнімдерінің сұрып талымын, шұжық пен ет
өнімдері өндірісі үдері
сінің техноло гиялық
үдерісін, құс етінен
жасалған
шұжық
пен ет өнімдерінің
барлық
түрлерінің
фаршының сипатын
білу;
• жылқы етінен
жасалған
ұлттық
өнімдер
сипатын,
қабық
шасының
техно
логиялық
қасиеттерін, шұжық
және ет өнімдері,
қақталған шошқа еті
өндірісінің техноло
гиялық үдерісін білу,
шұжық өнімдерінің
тауарлық белгілері,
табиғи мен жасанды
қабықшаға батондарды байлау және
қалыпқа салу амалдары, штриктеу техникасы, таяқтар мен
жақтауларға жылқы
етінен
жасалған
шұжық пен ұлттық
өнімдерді ілу, автоматтар мен шприц
тердің
қызмет
көрсету құрылысы
мен ережелері, • атауына тәуелді фарш

• құс етінің
б а р л ы қ
түрлерінен
жасалған
шұжық
пен
ет өнімдерін,
жылқы етінен
жасалған
ұ л т т ы қ
өнімдерді
қ а ж е т т і
тығыздықты
сақтаумен
қалыпқа салу,
•
тауарлық
белгілерін жазумен шұжық
өнімдерінің
б а р л ы қ
түрлерін
табиғи және
ж а с а н д ы
қабықшамен
батондарға
байлау,
• орағыштарды
орнату және
оларды
ауыстыруды
жүзеге асыру,
•
бақылауө л ш е у
құралдары
көрсеткіштері
б о й ы н ша
вакуумшприцтердегі
қысым
мен
ажырауды реттеу,
•
батондарды штриктеу
және жақтау
таяқтарына
өнімдерді ілу,

есептейді; шұжық
өнімде рінің сұрып
талымын
ажырата білу; бірігіп
жануарлардың тұтас
еттерін мүшелеу;
•
аппараттарда
қызулық
өңдеуді
жүзеге асыру.
•
пісірілген
шұжықтарды
д а й ы н д ауд ы ң
технологиялық
үдерісін
жүзеге
асыру,
• жұмыс жасауға
автоматты
дайындауды
және
қауіпсіздік
техникаларының
ережелерін сақтай
отырып, олардың
дұрыс
қызмет
көрсетуін жүзеге
асыру,
• аппаратты қабық
шамен,
целлофанмен, таңбалау
лентасымен толтыру, жинағышқа
түйреуіш
терді
салу,
автомат
жұмысын, фаршы
біркелкі
беруін,
батондарды толтыру тығыздығын,
жақтау
ларға
шұжық
батондарын
салуды, өнім түрін
көрсетумен жүктел
ген
жақтауға
төлқұжатты ілуді,
дайындау,
оны
қызулық өңдеуге
жіберу
уақытын
бақылау
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Шикі заттар
ды қабыл дау,
тамақтар мен
фир малық ет
және шұжық
өнім дерінің
өндірісі
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пен
қабықшаны
толтыру
сапасы
мен тығыздығына
қойылатын
талаптар,
қабықша
өлшемі мен шұжық
сұрыптары, қабық
ша шығыны нормалары, қалыптауға арнал ған құрылғыны
пайдалану кезіндегі
қауіпсіздік техникасы ережелері,
• өнім кемшілік
терінің
түрлері,
олардың
туындау
себептері
және алдын алу
мен жою әдістері,
орында
латын
жұмыстардың сапасына қойылатын
талаптар
Шикізат базасының
және ет өнімдері
өндірісі
бойынша
салалардың
ғылыми-техни
калық
дамуының
негізгі мәселелері
туралы;
шикізат пен дайын өнімнің сапасын
жақсарту
мәселелері туралы;
шикізат,
энерге тикалық және
ресурстардың басқа
түрлерін тиімді пайдалану мәселелері
туралы;
ет және ет өнім
дерінің қасиеттерін,
құрамы
мен
тағам дық құнды
лықтарын талдауын
білу және қолдану;
физи
калықхимия лық, биохимия лық және
микробиологиялық
үдері стер мен
өнімнің
қауіпсіз
дігіне берілген сапа
мен қасиеттегі

• құрылғыны,
жабдықтарды,
құралдарды
жұмысқа дайындау
және
оларды тиісті
түрде ұстау,
• жұмыс кезінде
ақаулықтардың
алдын
алу
және жою

Технологи
ялық бақы лауды ұйымдас
тыру әдістері;
физикалықхимиялық
қ ұ р а м ы н
анықтау бойынша
стандартты сынамалар әдістері;
ш и к і з ат т ы ң ,
материал
дардың, дайын
өнімнің биохими ялық және
құрылым дық
механи калық
көрсет кіштері;
сапа
талабына
жауап
беретін өнімді
шығаруды
қамтамасыз
ететін
етті
өңдеудің техноло гиялық
үдеріс
тері
білімі; жүйелік
талдау
мен
шикізат сапасын талдау

шикізат
пен
дайын
өнімнің
өндірістік үдерісін
б а қ ы л ауд ы
ұйымдастыру; сынама жүргізу;
материалдық
теңгерімдерді
құру,
шикізатты
ш ы ғ ы н д ауд ы ң
негізделген нормаларын
жасау;
ақаулық
себебін
және оларды жою
жолдарын талдау;
аралас өнімдердің
қасиетін болжауға
мүмкіндік беретін
т е о р и я л ы қ
модельдерді жасау;
жаңа технологиялар мен өнімдерді
жасау; нормативті
құжаттарды жасау.

өнімді алудың негізгі
технологиялық
үдерістері;
ет
шикізаты негізіндегі
биологиялық құнды
тамақ өнімдерін жобалау әдістемесі
Ет өнімдері шикізатты өңдеу;
т у р а л ы үй
құстарының
ақпарат
етінен
жартылай
дайын өнімдер мен
тамақтар дайындау

О
қ
у
тәжірибесі

және
соңғы
өнім
талап
тары негізіндегі
әрекеттегі техноло гиялық үдеріс
терді жетілдіру
амалдары;
Органо лепти
калық әдіспен
ет пен үй құста
рының сапасын және ет
пен үй құстары
етінен жасал
ған қарапайым
тамақ
тарға
қойылатын тех
ноло гиялық
талап
тарға
сәйкес
тігін
тексеру;
ет пен үй
құстары ның
етте
рінен
жасалған жартылай дайын
өнімдер мен
тамақ тарды
әзірлеу үшін
өндіріс
тік
құрал-сайман
мен
құрыл
ғыны таңдау;
дайында удың
түрлі техноло гияларын
қолдану

жіктелім, тағамдық
құндылық, шикізат
пен жартылай дайын өнімдер және
ет пен үй құстары
етінен
жасалған
дайын тамақтарға
қойылатын талаптар;
ет пен үй құстары
етінен
тағамдар
әзірлеу
кезінде
негізгі
өнімдер
мен
қосалқы
ингредиенттерді
таңдау ережелері;
шикізат пен ет
және үй құстары
етінен тамақ дайындау
кезінде
технологиялық
операциялардың
орындалу реті;
сақтау ережелері мен
сапасына қойылатын
талаптар;
температура лық
режим және сал
қындату,
қатыру
мен ет және үй
құстары етінен дайын далған жартылай
дайын өнімдер мен
тағам дарды сақтау;
қажетті
техноло
гиялық
құрылғы
мен
өндірістік
құралсайман
түрлері,
оларды
қауіпсіз пайдалану
ережелері.

Кәсіби тәжірибе
қ ау і п с і зд і к а л ғ а ш қ ы
техникасы құжаттаманы
н о р м а л а р ы н рәсімдеу
сақтай отырып
жұмыс жасау;
қадағалау журналын жүргізу.
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Өндірістікт е х н о
логиялық
тәжі рибе

ө н д і р і с т і к Техно
логиялық
ү д е р і с т е р д і қызмет
көрсету
ұйымдастыру; бойын ша; шикі
шикізат
пен заттың,
дайын
қосалқы мате- өнімнің химия лық
риал дардың құра мына талдау
қ а же т т і л і г і н жүргізу бойынша
е с е п т еу;
кәсіпорын
ның
озық
өндірістік маманда рының
жұмыс орында
рының бірінде
жұмысты
ұйымдас тыру
Орта буын маманы
Біліктілік: 1225113 Техник-технолог
Арнайы модульдер
КҚ 8.1- Ет және ет •
түрлі
тағайы Т е х н о л о - биологиялық құнды БҚ 22.КҚ 8.10 ө н і м д е р і ндалулардағы тамақ гиялық үдеріс ет
өнімдерінің БҚ 26.
өндірісі тех- тану
өнімдерін б а р ы с ы н д а құрамы
бойыннологиясы
өндірудің техноло түзету лердің, ша рецептуралар
гиялық үдеріст ерін өзгертулердің мен
өндірістің
жетілдіру бойынша мүмкін етілетін т е х н о л о г и я л ы қ
шаралар
жасауға н о р м а т и в т і с ы з б а с ы н
қабілетті болу; ет құжат
та- құру;
тағамдық
шыға ратын сала маны
енгізу қоспаларды пайбойын ша мемле қ а ж е т т і л і г і далану
арқылы
кеттік стандарт нор- т у ы н д а ғ а н және
аралас
ма лары мен сани- ж а ғ д а й д а , жүйе
негізінде
тар лық ереже лерді ө н і м н і ң ет
өнімдерін
білу;
сәйкестігі тұтыну шылық қ ұ р ы л ы м д а у ;
мен стандарт талу- қ а с и е т т е р і н - жоспар құру,
ын растау үшін ет жоғалтпастан, қ ұ р ы л ғ ы н ы
өнімде рінің шығара төменд етпе- о р н а л а с т ы латын түрлерін дай- стен,
стан- ру,
техникалық
ындау үрдісі талап дартты,
са- ж а р ы қ т а н д ы р у
тары мен жүргізу палы
өнімді мен
өндірістік
кезеңд ерін білу; ш ы ғ а р у д ы қ у а т т ы л ы қ
шұжық, қақталған қамта масыз ету есебімен жұмыс
өнімдер мен жар- керек; өнімді о р ы н д а р ы н
тылай дайын ет шығару кезінде ұйымдастыру мен
өнімдерінің рецеп шикізат
пен құрылғыны жүктеу
турасын,
шикізат қосалқы мате- әдісін қолдану; шығыны нормасын риал
дардың т е х н о л о г и я л ы қ
және дайын өнім шығыны нор- ү д е р і с т і ң
шығынын білу; мем- масын негіздеу; т е х н и к а л ы қ
ле кеттік стандарт шыға рылатын негізделген норнормаларын және ет өнімдерінің малары
мен
санитарлық ереже н о р м а т и в т і , қ ұ р ы л ғ ы н ы ң
лерді, әрбір шұжық техни
калық қызмет
көрсету
сұрыбының рецеп- құжаттамаға, нормасын есептеу
турасын есептейтін техника
лық және жасау;
нормативтерді,
реттемеге
- нормативтерді,
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жоспарлы жасауды
орындау мерзімін
білу;
- өндірістік үдеріс
тер мен ресурстарды тиімді пайдалануды ұйым дастыру
саласын дамытуға
бағытталған заманауи беталыстар мен
басым
бағыттар;
оларды тиімді пайда ланудың салалық
шикізат ресурстары
мен заманауи амалдары;
- ет шикізаты негі
зінде биологиялық
құнды
тамақтану
өнімдерін жобалау
әдістемесі;
белгіленген
сапа
мен
қасиеттегі
өнімді
алудың
негізгі
технологиялық үде
рістері; ет өнімдерін
өндірудің
негізгі
технологиялық
үдерістерін есептеу
әдістері

сәйке стігін
бақылау;
шикізат
пен
дайын өнімнің
экологиялық
ж ә н е
биологиялық
қауіпсіздігін
сақтауын
б а қ ы л ауд ы
жүзеге асыру;
технологиялық
үдерістер
сызбасының
өзгеруі кезінде
т е х н о л о
гиялық құрыл
ғылардың
жаңа түрлерін
игеруге, жаңа
құралдық техника
ларды
және зерттеудің
жаңа әдістерін
игеруге дайын
болуы керек;
өндірілетін
ө н і м н і ң
жоғары сапасын, өндірістік
а қ а у д ы ң
ш ы ғ ы н ы
мен деңгейін
т ө м е н д е т уд і
қамтамасыз
етуге міндетті;
а т қ а р у
шылардың
ш а ғ ы н
ұжымының
жұмысын
ұйымдастыра,
қызметкер
жұмысын
жо спарлай,
өндірістік
бөлімшелердің
қызмет нәтиже
лерінің талдауын жүзеге асыра білу; ақаулық
пен төмен сапалы өнімдерді
ш ы ғ а р у
себептерін

материалдық
шығындарды
(шикізат шығыны
нормасы және т.б.)
есептеу;
-шикізатпен қосалқы
материалдардың
сапасын
кіріс
б а қ ы л ауд ы
ұйымдастыру
қабілеті; жартылай
дайын өнімдерді,
технологиялық
ү д е р і с т е р
параметрлерін
және дайын өнім
сапасын бақылау;
- ағымдағы өнді
рістік ақпаратты
қайта
өңдеу
қабілеті, алынған
деректерді талдау
және өнім сапасын
басқаруда оларды
пайдалану;
- өнім өндірісі
кезінде
шикізат
мен қосалқы материал
дардың
шығыны нормасын
негіздеу қабілеті
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Клиенттерге
кеңес
беру,
о қ и ғ а л а рд ы
жо с п а р лау
және
өнімдерді
қаптау
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клиенттерге
кеңес беру, клиенттер, ұжым мен
басшылық
психологиясы
үшін
тағамдық
норма
тивті, экологиялық,
с е н с о р л ы қ
а с п е к т і л е р
қағидалары туралы;
- тұлғаның психо
логиялық қасиеттері
және
олардың
кәсіби қызметтегі
рөлі;
- еңбек пен кәсіби
қызмет психологиясы; кәсіби әдептің
негізгі
ережелері
мен
ұжымда
іскерлік
қатынас
жасау әдістері;

талдау, оларды
жою
бойынша шараларды
жасауға,
сонымен қатар,
кәсіпорын
шығаратын
өнімге түскен
арыздарды
қарастыруға
ат
салысу;
құрылғылар
мен
басқа
да
негізгі
құралдарды
техникалық
дұрыс пайдалануын, оларды
жөндеу
кестелерін
о р ы н д ауд ы
қамтамасыз
ету; Сәйкестік
үрдістерін
жүргізуге
өнімдерді
с т а н д а р т т ау
мен
дайындау бойынша
ж ұ м ы с т а рд ы
орындауға дайын болу.
• түрлі тағайын
далу
дағы
тағам өнімдері
өнді
рісін
жетілдіру бойынша шараларды жасауға
қабілетті
болу; мемле
кеттік
стан
дарттар нормалары
мен
сани тарлық
ережелерді
және
ет
шығару саласы бойынша
санитарлық
ережелерді
білу; сәйкестік
пен стандарттауды растау
үшін

- кәсіби қызметіне
оң ықпал ететін
имидж
құру;
іскерлік
беделді
қолдау; тұлғаның
психоло
гиялық
сипатын
беру;
іскерлік қатынас
пен жүріс-тұрыс
мәдениет
дағды
ларының амалдарын игеру; даулы
жағдайлардың алдын алу және реттеу; топтар мен
ұжымдардағы даулы жағдайларды
жою;
сұхбатты
психо
логиялық
тұрғыдан
сауатты
құру;сұхбат тасының
жақтырмауын
көру; байланыстың

- әскерлік байланыс
тарды ұйымдастыру
мен
жүргізу
ережелері;
- заманауи әдептің
негізгі нормалары
мен ережелері;
- даулы жағдай
лардың
туындау
себептері
және
шешу әдістері;
- іскерлік қаты
настың
негіздері
мен ерекшеліктері;
- ұлттық мәдениет
ерекшеліктері;
халықаралық әдеп;
- кеңес беру әдістері
мен тапсырыстар
қабылдау;
ет
өнімдері
өндірісі
технологиясы мен фуршет
үстелінің түрлерінің
сәйкес
дизайны;
өнімді қаптаудың
микробиологиялық,
экологиялық,
э ко н ом и ка л ы қ ,
қ ұ қ ы қ т ы қ
аспектілері,
қаптаманы бағалау
критерилері; сәйкес
ерекшелігіне
сай
өнімді
қаптау
кезеңінде
өндіріс
сапасын
бақылау
крите
рилері;
өнімнің
өзіндік
құнын есептеуі тексеру әдістемесі

шығарылатын
ет
өнімдері
түрлерін
үрдістерін дайындау талаптары мен жүргізу
кезеңдерін
білу;
•
өндіріс
бизне с-жоспарларын жасау мен маркетинг негіздері
қағида ларын
игеру

эмоционалдық
бағыттарын
алдап-арбау; кәсіби
қызметте іскерлік
қатынас амалдарын қолдану;
- алуан түрдегі
байланыстарда тұлға аралық
қатынастарды орнату; іскерлік байланыстарды сауатты ұйымдастыру;
жүріс-тұрмыстың
әдеп
нормаларын
сақтау;
кәсіби
қызметте
психология
мен
әдеп
білімдерін
қолдану; клиент
пен өнімді сату
қ а же т т і л і кт е р і н
сауалнама
әдісі
к ө м е г і м е н
анықтау; орынды,
уақытты, оқиғаны,
тақырыптар мен
тапсырыс берушіні
арнайы талаптарын есепке ала
отырып
шараларды
жоспарлау, ұйымдастыру
және
өткізу
үшін
бақылау
парақтарын
жасауға шараларды жоспарлау мен
ұйымдастыру;
; тауар жүргізу
қағидаларына
сәйкес
сөрелер
бойы
нша
ет
өнімдерін
қою,
олардың
мүмкіндіктері мен
үміт терін назар ға
ала отырып, клиен
ттерге кеңес беру,
сату
пункттерін
қалыптастыру
және сату бойынша
ұсыныстар беру; клиенттердің
наразылығына
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мен
шағымына
тиісті түрде жауап
қайтару,
шығындарын есептеу және оларды
ком м е р ц и я л ы қ
қағидаларға
сәйкес
бағалау,
түрлі жағдайларға
меню құру және
салқын мен ыстық
тағамдардан фуршет
үстелінің
сұрыпталымын
таңдау,
қаптау
мен
таңбалау
ақаулығының алдын алу үшін шаралар жүргізу;
- ұжыммен өзара
әрекеттесе
отырып, тұлға аралық
пен топ аралық
дауларды ішінде
шешу;
Оқу,
кәсіби
және әлеуметтік
қызметте алынған
білімдерін қолдану
Ет
саласы
өндірісінің
т е х н о ло
гиялық
желілерін жобалау
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•
мемлекеттік
стандарттар
мен
санитарлық ережелер мен нормаларды, нормативтерді,
жоспарлы жұмысты
орындау мерзімін
е септейтін,
шұжықтың
әрбір
сұрыбының
рецептурасын
білу.
мемлекеттік
стандарттар
мен
санитарлық ережелер мен нормаларды, нормативтерді,
жоспарлы жұмысты
орындау мерзімін
е септейтін,
шұжықтың
әрбір
сұрыбының рецептурасын білу.

- шикізат, дайын өнім сапасын жақсарту
мәселелері
ж ә н е
ш и к і з ат т ы қ ,
энергетикалық
пен
басқа
да
ресурс
түрлерін
тиімді пайдалану;
-белгіленген
сападағы
ө н і м д і
алудың
техноло гиялық
үдерісі және
ж о б а л ауд ы ң
н е г і зд е р і н і ң
қасиеттері,
о
н
ы
техникалық
қамсыз дандыру тәртібі және

- жоба мақсатын
қ а л ы п т а с т ы р у,
міндеттерді шешу,
критерийлер мен
мақсатқа
жету
көрсеткіштерін
анықтау, олардың
өзара
байланысын құрылымдау;
- жобалау бойынша
ғылымитехникалық қызмет
саласындағы
жұмыстарды
атқару;
- өндірістік қуат
пен
құрылғы
жүктемесін есептеу;
материалдық
ш ы ғ ы н д а р
нормативін есептеу;
- жаңа техно логиялар жетістіктерін
қ о л д а н у ;
жұмыстардың

О
қ
у
тәжірибесі

Өндірістікт е х н о
логиялық
тәжірибе

жобаларды
бекіту,
жобалықсметалық
қ ұ ж а т т ы
құрастыру;
өнеркәсіптік
к ә с і п о
рындардың
т е х н о ло
гиялық
желілерін
жобалау нормалары
мен
ережелері;
е
т
шығаратын
т е х н о лог
иялық
желілерді жобалау
дың
е р е к ш е л
іктері; автомат
тандырылған
ж о б а л ауд ы ң
негіздері
Кәсіби тәжірибе
кәсіпорында,
жұмысқа орналасу
мен
тұрғын үйге
құжатт арды
рәсімдеу;
кәсіпорынның
жалпы сипаты
үшін материалдар жинау

кәсіпорында,
жұмысқа орналасу
мен
тұрғын үйге
құжатт арды
рәсімдеу; таныстыру экскурсиялары
кәсіпорынның
жалпы сипаты
үшін

орындалу
ретін,
құрылғыны,
техникалық
жарықтандыру
орналастыру жоспарын жасау мен
жұмыс орындарын
ұйымдастыру;
техникалық
негізделген
уақыт
нормасын,
өндірістегі
материалдық есептеу әдістерін жасау;

т а п с ы р м а
тақырыбына
сәйкес технолгияны, техниканы оқу,
ұйымдастыру және
өндірісі мен басқа
мәселелер;
қажетті құжаттарды
жинау
және
көшірмесін
жасау;
нормативті
құжаттармен жұмыс
жасау;
тәжірибе
туралы есепті дайындау; құжаттарды
рәсімдеу, жолға дайындалу.
нормативті
құжаттармен
жұмыс
жасау;
сызбаларды
оқу, түзету және
көшірмесін
алу;
технологиялық
үдерістерді,
о л а р д ы ң
техникалық жарық
тандырылуын оқу
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мат е р и а л д а р ұйымдастыру және
жинау
өндірісі мен басқа
мәселелер;
қажетті құжат тарды жинау және
көшірмесін жасау;
тәжірибе
туралы есепті дайындау; құжаттарды
рәсімдеу,
жолға
дайындалу.
Біліктілік: ******* Кіші инженер-технолог
Арнайы модульдер
КҚ 9.1- Ә к і м ш і • түрлі тағайын •
өнімді - корпоративті ба БҚ 27.КҚ 9.27 лендіру бизне даудағы
тамақ ш ы ғ а р у сқару көзқа расы- БҚ 36..
сінің негіздері өнімдерін өндірудің к е з і н д е нан
шоттардың
техноло
гиялық шикізат
пен м а ң ы з д ы л ы ғ ы н
үдеріс
терін қосалқы ма- бағалау; бизнесті
жетілдіру бойынша т е р и а л д а р жүйелік
және
шараларды жасауға ш ы ғ ы н ы страте
гиялық
қабілетті болу;
н о р м а с ы н жүргізуді жүзеге
• шағын ұжымның, негіздеу;
асыру; мәселелерді
атқару шылардың •
жоспарды бөле және оларды
жұмы сын ұйымдас орындау бой- анықтал мағандық
тыру білу,
ынша
цех жағдайында шеше
• қызметкер жұмы ж ұ м ы с ы н ы ң білу;
сын
жоспарлау, ө н д і р і с т і к коммуникация
өндірістік
бөлім ж о с п а р ы н а лық дағдылар мен
шелердің
қызмет сәйкес тиімді к ө ш б а с ш ы л ы қ
нәти желерін тал- ұйымдастыру; қ а с и е т т е р д і
дауды
жүргізу, • цехтерде тех- қалыптастырады;
өндірістің бизнес- ноло гиялық студенттер
біржоспарларын жа- т ә р т і п т і бірінен
тәуелсіз
сау
қағидаларын с а қ т а у д ы қарапайым есептік
және
маркетинг және техноло о п е р а ц и я л а р д ы
негіздерін меңгеру; гиялық құрыл орындай алады;
- кәсіпо рынның ғ ы л а р д ы - стратегияны құру
функцио
налдық дұрыс пайда және операциялық
бағыттары;
бух- лануды жүзеге тиімділікті
артгал терлік есептің асыру;
тыру үдерісін жонегізгі
қағида • шеберлер мен спарлау;
лары;бизнесті да- цех қызметінің - негізгі ұйым дамыту мәселелерін ж ұ м ы с ы н стыру құрам дабағалау
үйлестіру.
уыштарына
бар
күштерін салу
Қ а р ж ы л ы қ шағын ұжымның, • ет өнімдерін - басқарудың бағыт
бақылау
атқарушылардың өндіру кезінде талған аспаптары
ж ұ м ы с ы н ө н д і р і с т і к көмегімен мақсат
ұйымдастыру білу, ү д е р і с т і ң тарды
жоспарқ ы з м е т к е р б а р л ы қ лау мен бақылау
жұмысын жоспар- к е з е ң д е р і н қабілеті;
лау,
өндірістік бақылау; •
- басқаруға шолу
б ө л і м ш е л е р д і ң ж о с п а р д ы жасау және оларды
қызмет нәтижелерін орындау бой- жедел мәселелерді
талдауды жүргізу,
ынша цех
шешу үшін
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Т ұ т ы
нушылық
с ұ р а н ы с
пен
нарық
жағдаятын
оқу

өндірістің бизнесжоспарларын
жасау
қағидаларын
және
маркетинг
негіздерін меңгеру;
бақылау салаларын,
ішкі салаларын және
шектерін түсіну;
қаржылық бақылау
жүйесін реттейтін
заңнамалық
және
нормативті актілер;
қаржылық бақылау
субъектілерінің
дәрежесі,
қызметі
және
өкілеттілігі;
қаржылық бақылау
түрлері, қаржылық
бақылаудың негізгі
әдістерін қолдану реті;
түрлі
салаларда
қаржылық бақылауды
жүргізу ерекшеліктері
және елдің қаржылық
жүйесінің деңгейі
•мемлекеттік
стандарттар
мен
санитарлық ережелер мен нормаларды, әрбір шұжық
сұрыбының рецептурасын,
жоспарлы өңдеуді атқару
мерзімін білу;
• өндірістің бизнес-жоспарын жасау
қағидаларын
және
маркетинг
негіздерін меңгеру;
•тұтынушылық
әрекеттің
жеке
салаларындағы
базалық білімдер,
сұрақ
кітапшасы
мен қарапайым статис тикалық талдауды жасау;
•жағдаяттарды зерттеу лерді жүргізу
қағидалары
және
кәсіпо рынның ішкі
мен сыртқы орта
сының ақпарат тарын жинау мен талдау әдістері;

жұмы сының
өндірістік
жоспарына
сәйкес тиімді
ұйымдастыру;
• цехтерде техноло гиялық
т ә р т і п т і
сақтауды
және
техноло
гиялық
құрылғыларды
дұрыс пайдалануды жүзеге
асыру;
•
шеберлер мен цех
қызметінің
жұмысын
үйлестіру.

қ о л д а н у
қабілеті;қызметтік
міндеттемелер
ш е г і н д е
шешімдерді
негіздеу
мен
қабылдау; сонымен
қатар қаржылық
құқықтар нормасын жүзеге асырумен байланысты
әрекеттер жасау;
қаржылық
бақылау сұрақтары
бойынша
кеңес
беру және оны
жүргізу
кезінде
қажетті құжаттарға
сараптама жүргізу.

ақаулық және
төмен
сапалы өнімдерді
ш ы ғ а р у
себептерін
талдау, оларды
жою бойынша шараларды
жасауға
қатысу,
сонымен қатар,
кәсіпорын
шығарған
өнімге келіп
түскен наразы лықтарды
қарастыру;
шығары
латын өнімнің
жоғары сапасын, сондайақ шығын мен
өндірістік
ақау деңгейін
ке м і т уд і
қамтамасыз
ету.

нарықтық
жағдайды талдау,
нарық жағдаяты
көрсеткіштерін
талдау; ақпаратты
сандық және сапалы
жинауды
жүргізу; статистикалық
мәліметтерді дайындау, сондай-ақ
статистикалық
талдауды орындау;
нарықты зерттеуді
жүргізу;
бірбірінен
тәуелсіз
тағамдық өнімдер
маркетингі
саласында зерттеу
мәселесін анықтау
және зерттеу гипотезасын орнату; статистикалық
сұрақ кітапшасын
жасаудан бастап
нәтижелерін беруге дейін келісілген
зерттеу жобасын
жасау
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• нарық жағдаяты туралы ақпараттарды
жинау, талдау және
мониторингісінің
түрлі әдістері;
• нарықтық жағдаят
түсінігі, кәсіпорын
сұрыпталымын
және тұтынушылық
сұранысты бағалау
мен талдау әдістері;
•нарықтық жағдая
ттың экономикалықстатистикалық болжау әдістері
Кәсіби тәжірибе
Ө н д і р і с шағын ұжымның, - корпоративті
т і к - т е х н о атқарушылардың басқару көзқа
логиялық ж ұ м ы с ы н р а с ы н а н
тәжірибе
ұ й ы м д а с т ы р у шоттардың
білу,
қызметкер м а ң ы з
жұмысын жоспар- д ы л ы ғ ы н
лау,
өндірістік б а ғ а л а у ;
бөлімшелердің б и з н е с т і
қызмет нәтижелерін жүйелік және
талдауды жүргізу, стратегиялық
өндірістің бизнес- ж ү р г і з у д і
жоспарларын жа- жүзеге асыру;
сау
қағидаларын -комму ника
және
маркетинг ц и я л ы қ
негіздерін меңгеру; дағдылар мен
бақылау
салала- көшбас шылық
рын, ішкі салала- қ а с и е т т е р д і
рын және шектерін қалып тастытүсіну;
рады; студентқаржылық бақылау тер бір-бірінен
жүйесін реттейтін тәуе лсіз қара
заңнамалық және пайым есептік
нормативті актілер; опе
рация
қаржылық бақылау ларды орынс у б ъ е к т і л е р і н і ң дай
алады;
дәрежесі, қызметі б а с қ а р уд ы ң
және өкілеттілігі; б а ғ ы т т а л ғ а н
қаржылық бақылау а с п а п т а р ы
түрлері, қаржылық к ө м е г і м е н
бақылаудың негізгі мақсат
тарәдістерін қолдану ды жоспарлау
реті; түрлі сала- мен бақылау
ларда
қаржылық қ а б і л е т і ;
бақылауды жүргізу н а р ы қ т ы қ
ерекшеліктері және жағдайды талелдің
қаржылық дау,
нарық
жүйесінің деңгейі; ж а ғ д а я т ы
жағдаяттарды к ө р с е т
зерттеулерді
кіштерін
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- студенттер бірбірінен
тәуелсіз
қ а р а п а й ы м
есептік операцияларды орындай
алады;стратегияны
құру және опера
циялық тиімділікті
арттыру үдерісін
жоспарлау; - негізгі
ұйымдастыру
құрам дауыштарына бар күштерін
салу;
статистикалық
мәліметтерді дайындау, сондай-ақ
статистикалық
талдауды орындау;
нарықты зерттеуді
жүргізу;
бірбірінен
тәуелсіз
тағамдық өнімдер
маркетингі
саласында зерттеу
мәселесін анықтау
және зерттеу гипотезасын орнату;

жүргізу қағидалары
және кәсіпорынның
ішкі мен сыртқы
о р т а с ы н ы ң
ақпараттарын жинау
мен талдау әдістері;
Д и п л о м қаржылық бақылау
а л д ы н д а ғ ы жүйесін реттейтін
тәжірибе
заңнамалық
және
нормативті актілер;
қаржылық бақылау
субъектілерінің
дәрежесі,
қызметі
және
өкілеттілігі;
қаржылық бақылау
түрлері, қаржылық
бақылаудың негізгі
әдістерін
қолдану
реті;түрлі
салаларда
қаржылық
бақылауды жүргізу
ерекшеліктері және
елдің
қаржылық
жүйесінің деңгейі;
нарық жағдаяты туралы ақпараттарды
жинау, талдау және
мониторингісінің
түрлі әдістері;
нарықтық жағдаят
түсінігі, кәсіпорын
сұрыпталымын
және тұтынушылық
сұранысты бағалау
мен талдау әдістері;

т а л д а у ;
ақпаратты
сандық және
сапалы жинауды жүргізу;
бизнесті дамыту мәселелерін
бағалау;
бизне сті
жүйелік және
страте гиялық
жүргізуге ие
болу;
күрделі мәсе
лелерді бөліп
алу
және
а н ы қ т а л
мағандық
жағдай ында
шеше алу;
басқаруға
шолу
жасау
және
оларды
жедел
мәселелерді
шешу
үшін
қ о л д а н у
қабілеті;

Операциялық
тиімділікті арттыру
стратегиясын жасау
және жоспарлау;
- қаржылық бақылау
сұрақтары бойынша кеңес беру және
оны жүргізу кезінде
қажетті құжаттарға
сараптама жүргізу
статистикалық
сұрақ кітапшасын
жасаудан
бастап
нәтижелерін беруге дейін келісілген
зерттеу
жобасын
жасау

6. Оқыту бағдарламасының (модульдерінің) мазмұны
МОДУЛЬ
1. МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ, ӨНДІРІСПЕН ЖӘНЕ ЕТ ӨҢДЕУ
КӘСІПОРЫНДАРЫМЕН ТАНЫСУ
1.1 Модуль мақсаты
Модуль болашақ мамандардың ет өңдеу өндірісі саласындағы теориялық
білімдері мен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
1.2 Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- ет өңдеуші өндірістер туралы түсінік;
- ет түрлері;
- сұрыпталуы бойынша қандай болуы керек.
Бұл жағдайда білім алушылар ет өңдеу өндірісін зерттеуге бағытталған
теориялық және тәжірибелік білімді алады.
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1.3 Модуль мазмұны
- Мамандыққа кіріспе;
- Өндіріс түрлері;
- Ет өңдеу модулінің қандай қызметі жоғары сұрыпты шала сүрленген
шұжықтар өндірісі және өткізу болып табылады.
1.4 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері Модульді аяқтағаннан
кейін білім алушы:
ОН1 Ет өңдеу өндірісі туралы түсінігі болады.
ОН 2 Жануар текті шикізаттан ет және
ет өнімдерін өндірудің технологиялық
үдерістерін ұйымдастырады және жүргізеді.
Малдың, құстық және қояндардың барлық
түрлерін қабылдауды. Малды, құстар
мен қояндарды сою. Малды, құстар мен
қояндарды алғашқы өңдеу.
Сойылған
өнімдерді өңдеу.
ОН 3 Шикізат пен шала фабрикаттар сапасын бақылау. Шұжық өнімдері,
сүрленген өнімдер мен шала фабрикаттар өндіру. Шұжық және шұжық өнімдері
өндірісінде дайын өнім сапасын бақылау.
Технологиялық құрылғылардың әр түрлі
мақсаттағы жұмысын қамтамасыз ету.
Жұмыстарды орындауды және өндірістің
негізгі көрсеткіштерін жоспарлау.
Еңбек ұжымының жұмысын ұйымдастыру.
Орындаушылардың барлық жұмыстарды
орындау нәтижелерін бағалау және бақылау.
Есепті құжаттама жүргізу.

Бағалау
критерийлері
Білім
алушы
міндеттері
1.1 Қандай өндірістер
1.2 Қандай ет сұрыптары болады
2.1 Жануар текті шикізаттан ет және
ет өнімдерін өндірудің технологиялық
үдерістерін ұйымдастыру және жүргізу.
2.2. Малдың, құстық және қояндардың
барлық түрлерін қабылдауды жүргізе білу.
2.3. Малды, құстар мен қояндарды соя білу.
2.4. Малды, құстар мен қояндарды алғашқы
өңдеуді жүргізе білу.
2.5. Сойылған өнімдерді өңдей білу.
2.1. Шикізат пен шала фабрикаттар сапасын бақылау, шұжық және шұжық өнімдері
өндірісінде дайын өнім сапасын бақылау.
2.2. Технологиялық құрылғылардың әр түрлі
мақсаттағы жұмысын қамтамасыз ете білу.
2.3. Жұмыстарды орындауды және өндірістің
негізгі көрсеткіштерін жоспарлау.
2.4.
Еңбек
ұжымының
жұмысын
ұйымдастыруды жүзеге асыру.
2.5. Орындаушылардың барлық жұмыстарды
орындау нәтижелерін бағалайды және
бақылайды.

2. ШИКІЗАТТЫ СҰРЫПТАУ
2.1 Модуль мақсаты
Бұл Модуль білім алушыларға мал мен құстың барлық түрлерінің еті шұжық
өнеркәсібінің негізгі шикізаты, кәсіпорындардағы өңделген бірінші және
екінші санатты субөнімдер туралы теориялық білімді алуға мүмкіндік береді.
2.2 Модульге шолу
Білім алушылар біледі және үйренеді:
- адал болуы, дені сау малдан алынуы және ветеринарлық-санитарлық
қызмет тағамдық мақсатта жарамды деп таныған болуы тиісті ет туралы;
- ет және құс өңдеу өнеркәсібінің шикізаттық базасы туралы;
- мал мен құсты қабылдау және сойғанға дейінгі ұстау туралы;
- сойылған малды алғашқы өңдеу туралы;
- ет пен құс етін өңдеу туралы;
- су өнімдерді өңдеу;
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- ішек шикізатын өңдеу;
- эндокринді-ферментті және арнайы шикізаттарды жинау, өңдеу және
консервілеу туралы;
- тері, жал, қыл, мамықты өңдеу туралы;
- тағамдық пісірілген мал майы өндірісі туралы;
- құрғақ мал азықтары мен техникалық майлар өндірісі туралы;
- қанды жинау және өңдеу туралы;
- ет пен құс өнімдерін тоңазытып өңдеу туралы;
- тұздалған ет өнімдерінің өндірісі туралы;
- шұжық өнімдерінің өндірісі туралы;
-ет шала фабрикаттары өндірісі туралы.
Бұл жағдайда білім алушылар шикізатты өңдеу мәселелерін зерттейді.
2.3 Модуль мазмұны
- мүйізді ірі қара мал, шошқа, ұзақ мүйізді мал, жылқы тұқымдарының
семіздігін анықтау;
- соятын малды бауыздауға дайындау;
- малды бауыздау өндірісі;
- қанын кетіру және тағамдық қанды жою үдерісі;
- басы мен сирақтарын бөліп алу өндірісі, терісін механикалық тәсілмен сыпыру;
- ішкі мүшелерін алып шығу өндірісі;
- тушаны ұзыннан екі бөлікке бөлу өндірісі;
- туша, жарты туша және ширек тушаларды таңбалау өндірісі;
- тушалар мен жарты тушаларды құрғақ және ылғалды тазалау;
- жас еттің сапасын анықтау.
2.4 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Мүйізді ірі қара мал, шошқа, ұзақ
мүйізді мал, жылқы тұқымдарының
семіздігін, сойылған малды алғашқы өңдеу
технологиялық үдерісін сипаттайды
ОН 2 соятын малды союға дейінгі ұстау
ережелері мен технологиясы;
- сойылған малдың қаңқа және бұлшық ет
жүйесінің анатомиялық құрылысы

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 Мүйізді ірі қара мал, шошқа, ұзақ мүйізді
мал, жылқы тұқымдарының семіздігін
анықтау;

2.1. соятын малды бауыздауға дайындау;
2.2. қанын кетіру және тағамдық қанды жою
үдерісі;
2.3. басы мен сирақтарын бөліп алу өндірісі,
терісін механикалық тәсілмен сыпыру;
2.4. ішкі мүшелерін алып шығу өндірісі;
2.5. тушаны ұзыннан екі бөлікке бөлу
өндірісі;
2.6. туша, жарты туша және ширек тушаларды таңбалау өндірісі;
ОН 3 еттің химиялық құрамы және 3.1. тушалар мен жарты тушаларды құрғақ
физикалық қасиеттері;
және ылғалды тазалау;
-жас ет сапасына қойылатын талаптар
3.2. жас еттің сапасын анықтау
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3. ІРІ ҚАРА МАЛДЫ МҮШЕЛЕУ ЖӘНЕ САПА САНАТЫ
3.1 Модуль мақсаты
Бұл Модуль білім алушыларға мүйізді ірі қара мал, шошқа, ұсақ мүйізді мал,
жылқы тұқымдарының семіздігіне сипаттама беруге үйретуге мүмкіндік береді.
3.2 Модульге шолу
Білім алушылар біледі және үйренеді:
- машиналар туралы жалпы мәліметтер;
- малды, құсты және сою өнімдерін өңдеуге арналған құрылғылардың
құрылысы және қауіпсіз пайдалану ұстанымдары;
- малды, ет өнімдері, бұйымдар мен ыдыстарды жуу туралы;
- ет және ет өнімдерін тоңазытып өңдеу туралы;
- ет өнімдерін ұсақтау, араластыру және тығыздау туралы;
- туша, жарты туша, ширектер мен кесектерді механикалық мүшелеу туралы;
- етті және ет өнімдерін мөлшерлеу, қалыптау және қаптау туралы;
- етті және ет өнімдерін жылулық және диффузиялық өңдеу туралы.
Бұл жағдайда білім алушылар ет өңдеу өндірісін басқару механизмі туралы
теориялық және тәжірибелік білім алады.
3.3 Модуль мазмұны
– Электрлік тартпа аппаратурасын басқаруды қорғау;
– Мүйізді ірі қара мал, шошқа, ұсақ мүйізді мал, жылқы тұқымдарының
семіздігіне сипаттамасы;
– Сойылатын малды алғашқы өңдеудің технологиялық үдерісі;
– Сойылатын малды союға дейінгі ұстау ережелері мен технологиясы;
– Сойылған малдың қаңқа және бұлшық ет жүйесінің анатомиялық құрылысы;
– Еттің химиялық құрамы және физикалық қасиеттері;
– Жас ет сапасына қойылатын талаптар.
3.4 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Электрлік тартпа аппаратурасын
басқаруды қорғауды пайдалану;
ОН 2 мүйізді ірі қара мал, шошқа, ұсақ
мүйізді мал, жылқы тұқымдарының
семіздігіне сипаттамасын білу;
- сойылатын малды алғашқы өңдеудің
технологиялық үдерісі;
–
Сойылатын малды союға дейінгі
ұстау ережелері мен технологиясы;
–
Сойылған малдың қаңқа және
бұлшықет
жүйесінің
анатомиялық
құрылысы;
–
Еттің химиялық құрамы және
физикалық қасиеттері;
–
Жас ет сапасына қойылатын талаптар.
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Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 Электрлік тартпа аппаратурасын басқару
мен түсіндіру
2.1 мүйізді ірі қара мал, шошқа, ұсақ мүйізді
мал, жылқы тұқымдарының семіздігін анықтау;
- соятын малды бауыздауға дайындау;
- малды бауыздау өндірісі;
- қанын кетіру және тағамдық қанды жою үдерісі;
- басы мен сирақтарын бөліп алу өндірісі,
терісін механикалық тәсілмен сыпыру;
- ішкі мүшелерін алып шығу өндірісі;
- тушаны ұзыннан екі бөлікке бөлу өндірісі;
- туша, жарты туша және ширек тушаларды
таңбалау өндірісі;
- тушалар мен жарты тушаларды құрғақ
және ылғалды тазалау;
- жас еттің сапасын анықтау.

ОН 3 Еңбек қауіпсіздігі ережелерін сақтау

3.1
Ұжымға
бейімделудің
тиімді
бағдарламасын құрастыру
3.2
Өндірістік
бөлімшелердің
ұйымдастырушылық құрылымын дайындау
3.3 Баға белгілеуге қатысты стратегия мен
тактиканы қалыптастыру

4. Қой, шошқа, ешкі еттерін мүшелеу және сапа санаттары
4.1 Модуль мақсаты
Бұл Модуль білім алушыларға тушаларды мүшелеу, сапа санаттары, кәсіпорындағы еңбек қауіпсіздігі ережелері туралы қажетті білімді
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
4.2 Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- тушаларды бөлшектеу туралы;
- сиыр тушасын үш сұрыпты кесекке бөлу туралы;
- бұзау тушасын үш сұрыпты кесекке бөлу туралы;;
- қой тушасын екі сұрыпты кесекке бөлу туралы;.
Бұл жағдайда білім алушылар тушаны мүшелеу мәселелеріне қатысты
теориялық және тәжірибелік білімді меңгереді.
4.3. Модуль мазмұны
- Сапа санаттары;
- Тушаларды мүшелеу;
- Сиыр, шошқа, қой, жылқы етін және құс етінің сылу ережелері мен технологиясы туралы;
- Жүн, жал, қылды өңдеу.
4.3 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Сапа санаттары
ОН 2 Сиыр, бұзау және қой еттерін кесектерге мүшелей біледі
ОН 3 Заманауи технологиялар ережелерін
анықтай алады

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1.
Сапа сана
2.1. Сиыр, бұзау және қой етінің семіздігі
сипаттамаларын біледі.
3.1. Заманауи технологиялар ережелерін
біледі

5. Ауыл шаруашылық құстары, құрлар мен қояндардың етін бөлшектеу,
шала фабрикаттар
5.1 Модуль мақсаты
Бұл Модуль білім алушыларға ауыл шаруашылық құстары, құр, қояндар және шала
фабрикаттарды бөлшектеу бойынша белгілеуші, нормативті және құрылымдық
құжаттарды ескере отырып, материалды меңгеруге мүмкіндік береді.
5.2 Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- құс, құр және қояндарды бөлшектеу;
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- шала фабрикаттар;
- мал, құс және сою өнімдерін өңдеуге арналған негізгі және қосымша
технологиялық құрылғыларды зерттеу туралы.
Бұл жағдайда білім алушылар белгіленген талаптарға сәйкес құс, құр және
қояндарды бөлшектеуге бағытталған теориялық және тәжірибелік білім алады.
5.3 Модуль мазмұны
–
Құс, құр және қояндарды бөлшектеудің мәні;
–
Шала фабрикаттар мәні;
–
Құс өңдеу өнеркәсібінің шикізат базалары.
5.4 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Құс, құр және қоянның әр бөлігін
бөлшектеу туралы білуге міндетті
ОН 2 Шала фабрикаттардың мәнін білуге
міндетті
ОН 3 Құс өңдеу өнеркәсібінің шикізаттық
базасын қолдана білу

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 Құс, құр және қоянның әр бөлігін
бөлшектей білу
2.1 шала фабрикаттардың мәнін түсіну
3.1 Құс өңдеу өнеркәсібінің шикізаттық базасын сұрыптауды және қолдануды білу

6. Фарш өндірісі, шала фабрикаттар (ірі-ұсақ кесектер, табиғи өнімдер,
табиғи котлет массасын дайындау)
6.1 Модуль мақсаты
Бұл модуль білім алушыларға фарш және шала фабрикаттар өндірісімен
танысуға мүмкіндік береді.
6.2 Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
– ет өңдеу кәсіпорындарындағы негізгі өнім түрлерінің әр алуандығы туралы;
– барлық шұжық өнімдерінің түрлеріне арналған фарш сипаттамасы туралы;
– технологиялық құрылғылар мен құралдарды, аспаптарды жұмысқа дайындау.
Бұл жағдайда білім алушылар фарш өндірісі бойынша теориялық және
тәжірибелік білімді меңгереді.
6.3 Модуль мазмұны
– Ет туралы жалпы түсінік;
– Ет шикізатын ұсақтауға, тұздықпен шприцтеуге, араластыруға және
фарш дайындауға арналған технологиялық құрылғылар құрылысы, пайдалану және жұмыс істеу ережелері;
– Тағамдық қоспаларды пайдалану арқылы фарш дайындау технологиясы;
– Орындалатын жұмыстар сапасына қойылатын талаптар
6.4 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Ет өңдеу кәсіпорындарының негізгі
өнім түрлерінің әр алуандығын біледі.
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Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1.Ет
шикізатын,
шпикті
құрылғысында ұсақтай білу.

ұсақтау

Шұжық өнімдерінің барлық түрлеріне
арналған фарш сипаттамаларын біледі.
ОН 2 Шұжық өнімдерінің барлық түрлеріне
фарш дайындау технологиясын түсінеді; ет
шикізатын ұсақтауға, тұздықпен шприцтеуге, араластыруға және фарш дайындауға
арналған
технологиялық
құрылғылар
құрылысы, пайдалану және жұмыс істеу
ережелерін біледі; сүрленген ет өнімдерін,
жылқы етінен ұлттық тағамдарды, шпик
және құс еті өнімдерін дайындау технологиясын түсінеді; тағамдық қоспаларды пайдаланып фарш дайындау технологиясын
біледі.
ОН 3 Өнімнің ақаулықтары түрлерін,
олардың пайда болу себептерін және алдын
алу мен жою әдістерін білу;
Орындалатын
жұмыстар
сапасына
қойылатын талаптарды анықтау

1.2. Шұжық өнімдерінің барлық түрлеріне
фарш дайындай білу.;
2.1. Шұжық және ет өнімдерінің барлық
түрлеріне фарш дайындау біледі, құс етінен,
жылқы етінен ұлттық тағамдар дайындау;
2.2. Технологиялық құрылғыны, құралдар мен
аспаптарды жұмысқа дайындау;

3.1 Фарш дайындау желісіндегі жұмыс барысында ақаулықтардың алдын алу мен жою туралы білу;
3.2. Жұмыс орнын жұмысқа тиімді дайындау
мен оны тазалау туралы білу.

7. Пайдалануға дайын шикі және қайнатылған ет өндірісі
7.1 Модуль мақсаты
Модуль болашақ мамандардың бойында технологиялар, халық тұтынатын
тағамдық тауарларға арналған шикі және қайнатылған пайдалануға дайын ет
өндірісі саласындағы теориялық білім негіздері мен тәжірибелік дағдыларын
қалыптастыруға мүмкіндік береді.
7.2 Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- қызмет көрсететін құрылғы құрылысы туралы;
- шикі және қайнатылған етті дайындаудың технологиялық үдерістері туралы;
- табиғи шала фабрикаттар алуға арналған туша бөлшектерінің тағайындалуы
туралы;
- Шұжық және ет өнімдерінің әр алуандығы, шошқаның сүрленген еті, шпик
өнімдері және құс еті, жылқы етінен дайындалған ұлттық тағамдар туралы;
- қалыптау құрылғыларын пайдалану барысындағы қауіпсіздік ережелері;
Бұл жағдайда білім алушылар негіздер мен тәжірибелік дағдыларды үйренуге
бағытталған теориялық және тәжірибелік білімді меңгереді.
Сәйкес бұйымдар топтары өндірісіне жеткізілетін шикізатты сапасына
тәуелді жіктеу.
7.3 Модуль мазмұны
Ет және құс етін өңдеу.
Субөнімдерді өңдеу.
Ет шала фабрикаттары өндірісі.
Эндокриндік-ферментті және арнайы шикізаттарды жинау, өңдеу және
консервілеу.
Технологиялық үдерістің әр түрлі операцияларын жүргізу.
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7.4 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Пайдалануға дайын шикі және
қайнатылған ет түрлерін, оларды дайындау шарттары мен сипаттамасын білу, етті
тұздауға дайындау операциялары туралы
жалпы түсінік алу. Тұзды және басқа да
дәмдеуіш қоспаларды дәл мөлшерлеудің
маңыздылығын түсіндіру.
ОН 2 Стандартты және стандарттан тыс
жағдайларда шешім қабылдау және олар
үшін жауапкершілік алу.

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 Шикі және қайнатылған етпен танысу.
1.2 Шикі етті дайындау
1.3 Қайнатылған етті дайындау

2.1 Сараптамалық бақылау.
2.2
Тәжірибелік
сабақтарда,
оқу
тәжірибесінде жұмыстарды орындау барысында бағалау.
ОН 3 Шикі және қайнатылған ет өнімдерінің 3.1 Шикі және қайнатылған ет өнімдері
барлық түрлерінің әр алуандығын, табу, тал- өндірісіне арналған құрылғылар түрлерін
дау, іріктеу, түрлендіру, сақтауды үйрену.
және олардың жіктелуін білу;
3.2 Өнім ақаулықтарымен және оларды тудыратын себептермен, алдын алу және жою
әдістерімен жұмыс жасау; 3.3. Жұмыстарды
орындау сапасына талап қою.

8. Қайнатылған және сүрленгеншұжық, ет өндірісі
8.1 Модуль мақсаты
Модуль болашақ мамандардың бойында қайнатылған және сүрленгеншұжық
өнімдері өндірісіндегі шикізат, қосалқы материалдар, шала фабрикаттар
өндіру және сапасын бақылау саласындағы теориялық білім негіздері мен
тәжірибелік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- қайнатылған және сүрленгеншұжық өнімдері өндірісі барысындағы
шикізатқа, қосалқы материалдарға, шала фабрикаттарға қойылатын талаптарды қалыптастырады;
- жеткізілген шикізатты сәйкес бұйым топтары өндірісіне сапасына тәуелді жіктеу;
- қайнатылған және сүрленгеншұжық өнімдері өндірісі барысында
шикізаттың, қосалқы материалдардың, шала фабрикаттар мен дайын өнімнің
сапасын бақылау;
- шұжық, сүрленгенөнімдер өндірісі барысындағы жарамсыз өнімдерді
анықтау;
Сәйкес өнім топтарының өндірісіне жеткізілетін шикізатты сапасына тәуелді
жіктеу.
Модуль мазмұны
Қайнатылған және сүрленгеншұжық өнімдері өндірісі барысында
шикізаттың, қосалқы материалдардың, шала фабрикаттар мен дайын өнімнің
сапасын бақылау;
Қайнатылған және сүрленгенөнімдер өндірісінің технологиялық
үдерістері негіздері;
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Сүрленгенөнімдер өндірісіне арналған ет шикізатын тұздау және
жетілдіру;
Сүрленгенөнімдер өндірісі барысындағы ет шикізатын тұздауға
арналған технологиялық құрылғы;
Қайнатылған және сүрленгенөнімдерді өткізуге дайындау, дайын
өнімдердің сапасын бақылау және т.б.
8.2 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Шұжық өнімдері өндірісіндегі шикізат
және қосалқы материалдар сапасына
қойылатын талаптарды білу

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1
Шұжық
өнімдерінің
рецептура
құрамдауыштарын дайындау
1.2 Рецептураны есептеуді жүзеге асыру
1.3 Етті тұздау және тұзда ұстауды жүзеге
асыру
1.4 Фарш дайындау
1.5 Шұжық өнімдерін қалыптау
ОН 2 Қайнатылған және сүрленгеншұжық 2.1 Шұжық өнімдерін термиялық өңдеуді
өнімдері өндірісін білу
жүзеге асыру
2.2 Шұжық өнімдерін өткізуге дайындау, оларды қаптау және шұжық өнімдерін
таңбалауды жүзеге асыру
ОН 3 Шұжық цехінің технологиялық 3.1 Өндіріс үдерісін қадағалау, дайын өнім
құрылғыларын табу, талдау және пайдалану- сапасын бақылау
ды білу
3.2 Шұжық өнімдері өндірісі бойынша
құрылғылар жұмыстарын қамтамасыз ету
3.3 Шұжық өнімдерін өндіру барысында
жол берілген жарамсыздықтарды анықтау
3.4 Жарамсыздық себебін анықтау және
жою, жарамсыздықтың алдын алу шараларын дайындау және т.б.

9. Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжықтар өндірісі
9.1 Модуль мақсаты
Модуль болашақ мамандардың бойында технология, өндіріс және өнім сапасын бақылау салаларында теориялық білім мен тәжірибелік жұмыс дағдыларын
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Шұжықтардың барлық түрлерін жылулық
өңдеу барысында өнімдерді тағамға пайдалану үшін аспаздық дайындық
деңгейіне жеткізу және шикізат құрамында болатын микроағзалардың негізгі
мөлшерін қосымша қыздыру арқылы жою қарастырылады.
9.2 Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- шұжық өнімдері өндірісінде шикізат пен қосалқы материалдар сапасына
қойылатын талаптар;
- шұжық және сүрленгенөнімдердің әр алуандығы;
- қолданыстағы стандарттардың шұжық, сүрленгенөнімдер және шала
фабрикаттарға қоятын талаптары;
- шұжық, сүрленгенөнімдер және шала фабрикаттар дайындау технологиялық
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үдерістер режимі;
- тұздау, ыстау, жылулық өңдеу барысында ет бөліктерінің құрамының өзгеруі;
шұжық, сүрленгенөнімдер және шала фабрикаттар өндірісіндегі
технологиялық есептеулер әдістемесі;
- шұжық, сүрленгенөнімдер және шала фабрикаттар өндірісіне арналған
технологиялық құрылғылардың тағайындалуы, құрылысы және жұмыс ұстанымы;
- шұжық өндірісінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелері.
9.3 Модуль мазмұны
Жылулық өңдеу мақсаты мен әдісі.
Шұжық өнімдерін термиялық өңдеу.
Жылулық өңдеуге дайындау.
Жылулық өңдеу барысында ет құрамы мен қасиеттерінің өзгеруі.
Еттің бөліктері мен олардың қасиеттерінің тұздау, ыстау және жылулық
өңдеу барысында өзгеруі.
9.4 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Жылулық өңдеу әдістерін біледі

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 Жылулық өңдеу әдістерімен танысу
1.2 Рецептура есебін жүргізу
1.3 Етті тұздау мен тұзда ұстау
1.4 Фарш дайындау
1.5 Шұжық өнімдерін қалыптау
ОН 2 Шұжық өнімдерін жылулық өңдеу 2.1 Жылулық өңдеу ұзақтығын реттеу, шектеулі
құрылғыларын біледі.
өндіріс көлемі жағдайында олардың алуан
түрлілігін өңдеуде пайдалану;.
2.2 Әмбебап камераларды пайдалану еңбек
шығындарын, өнім салмағы шығынын
төмендетеді, оның сапасын жақсартып, еңбек
өнімділігін арттырады.
ОН 3 Шұжық өнімдерін термиялық өңдеу 3.1
Жылулық
өңдеуді
шикі
технологиясын біледі (қуыру, қайнату, сүрленгеншұжықтан басқа барлық өнім
ыстау)
түрлеріне пайдалану
3.2 Шұжықтардың барлық түрлерін
жылулық өңдеу барысында өнімдерді
тағамға пайдалану үшін аспаздық дайындық
деңгейіне жеткізу және шикізат құрамында
болатын микроағзалардың негізгі мөлшерін
қосымша қыздыру арқылы жоюды жүзеге
асыру.
3.3.
Жылулық
өңдеу
барысындағы
қиындықтарды жою

10. Пайдалануға дайын өнімдер өндірісі
10.1 Модуль мақсаты
Модуль әр түрлі ет өнімдерін өндірудің технологиялық үдерістерін зерттеуге мүмкіндік береді.
Модульге шолу
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Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- сүрленгенет өнімдері өндірісіндегі етті тұздау;
шикізатқа қойылатын талаптар, сүрленгенет өнімдерін өндірудің
технологиялық сызбалары;
- қаптау, таңбалау;
- дайын екінші тағамдарды тасымалдау және сақтау;
- салмасы бар қамыр өнімдерін тасымалдау және сақтау;
- шұжық өнімдері, сүрленгенөнімдер мен шала фабрикаттар өндірісі бойынша
технологиялық құрылғының тағайындалуы, құрылысы және жұмыс ұстанымы;
- шұжық өндірісінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелері
10.2 Модуль мазмұны
Ет өнімдерінің әр алуандығы жүздеген аталымнан құралады;
Ет өнімдерінің жалпы өндірісінде халық арасында көп сұранысқа ие
өнімдер: шұжықтар, сүрленгенөнімдер, шала фабрикаттар және консервілердің
алатын орны ауқымды;
Технологиялық үдерісті жүргізу, шикізат сапасын, қосалқы материалдар, дайын өнім сапасын бақылау;
Бөліп қапталған ет және табиғи шала фабрикаттар өндіру технологиясы.
10.3 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Шұжық және сүрленгенөнімдер
өндірісінде шикізат сапасын, қосалқы материалдар, дайын өнім сапасын бақылауды
жүзеге асыру

ОН 2 Сүрленгенөнімдер және шала фабрикаттар өндірісінің технологиялық үдерісін
жүргізу

3
Шұжық,
сүрленгенөнімдер
және
шала фабрикаттар өндірісіне арналған
технологиялық
құрылғы
жұмысын
қамтамасыз ету

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 шұжық, сүрленгенөнімдер мен шала
фабрикаттар
өндірісіне
бағытталған
материалдардың және шикізаттың кірісі
бақылауын жүзеге асыру;
1.2 сәйкес бұйым топтары өндірісіне
жеткізілетін шикізатты сапасына тәуелді
бөлу
1.3 шұжық өнімдері өндірісіндегі шикізатқа
және қосалқы материалдарға қойылатын талаптар
2.1 Сүрленгенөнімдер мен шала фабрикаттар өндірісі
2.2 Сүрленгенөнімдер және шала фабрикаттар өндірісінің технологиялық үдерісін
жүргізу: шикізатты дайындау және тұздау,
механикалық және термиялық өңдеу
3.1 Шұжық, сүрленгенөнімдер және
шала фабрикаттар өндірісіне арналған
технологиялық құрылғылардың жұмыс
режимін белгілеу және қамтамасыз ету
3.2 шұжық өнімдері, сүрленгенөнімдер
мен шала фабрикаттар өндірісі бойынша
технологиялық құрылғының тағайындалуы,
құрылысы және жұмыс ұстанымы;
3.3. шұжық өндірісінде еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы ережелері
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11. Шикізатты қабылдау, асхана өндірісі және фирмалық ет және шұжық
өнімдері
11.1 Модуль мақсаты
Модуль асхана және фирмалық ет және шұжық өнімдерін өндірудің
технологиялық үдерісі және нормативтері мен технологияларын оқытады.
Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- әр алуан шала фабрикаттар өндіру технологиясы;
- шала фабрикаттар өндірісінде пайдаланылатын шикізаттар, дәмдеуіштер
мен материалдар;
- шикі етті пайдалану;
- шала фабрикаттар өндірісі үшін жарты тушаларды мүшелеу сызбалары;
- ет шала фабрикаттары өндірісіне арналған құрылғыларды жіктеу;
- етті кесектерге бөлуге арналған таспалы ара;
- мұздатылған шала фабрикаттар өндірісіне арналған құрылғылар;
- қаптау және таңбалау;
- дайын өнімдерді тасымалдау және сақтау;
- субөнімдер;
- ет және шұжық өндірісінде қолданылатын қоспалар.
11.2 Модуль мазмұны
Шикізатты саны мен сапасы бойынша қабылдау
Технологиялық үдеріс барысында шикізатты сақтау режимі мен
уақытын анықтау, шикізат сапасын қадағалау;
Шикізатты қабылдау ережелері;
Шикізат сапасына қойылатын талаптар;
Шикізатты сақтау талаптары мен тәсілдері;
Бөліп қапталған ет және табиғи шала фабрикаттар өндірісі технологиясы.
11.3 Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Өндірістегі шикізат сапасын, қосалқы
материалдар, дайын өнім сапасын бақылауды
жүзеге асыру

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 тапсырманың орындалу үдерісі;
1.2 дайындалған өнім
1.3
шикізатқа
қойылатын
талаптар, сүрленгенет өнімдерін өндірудің
технологиялық сызбалары
2 Өз қызметін ұйымдастыру, кәсіптік тап- 2.1
Сиыр
етінен
қайнатылғансырмаларды орындау әдістері мен тәсілдерін сүрленгенөнімдер өндірісінде қосалқы
таңдау, сапаны және әдістің тиімділігін шикізат пен материалдарға қойылатын табағалау
лаптарды сақтауды қадағалау
2.2 Шикізатты қабылдау, асхана, фирмалық
ет және шұжық өнімдері өндірісі
технологиялық операцияларын жүргізу
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3 Шикізатты қабылдау, асхана, фирмалық
ет және шұжық өнімдері өндірісі
технологиялық операцияларын жүргізуге
қажетті құрылғы жұмысын қамтамасыз ету

3.1 Шұжық, сүрленгенөнімдер және те шала
фабрикаттары өндірісі бойынша құрылғыны
орнату және жұмыс режимін қамтамасыз ету
3.2 Шұжық, сүрленгенөнімдер және те шала фабрикаттары өндірісі бойынша технологиялық
құрылғылардың тағайындалуы, құрылысы
және жұмыс ұстанымы
3.3. Шұжық өндірісінде еңбекті қорғау және
қауіпсіздік техникасы ережелері

12. Ет өнімдері туралы ақпарат
12.1 Модуль мақсаты
Модуль мал мен құсты сою технологиялық үдерістерін меңгеруге, ресурстарды тиімді пайдалануға үйретеді және ет өнімдері өндірісінің технологиялық
үдерістерін меңгеру барысындағы тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады.
Модульге шолу
Білім алушылар оқиды және үйренеді:
- саланың жалпы құрылымы, оның даму үрдісі, шет мемлекеттер тәжірибесі;
- саланың шикізат ресурстары және тиімді пайдаланудың заманауи талаптары;
- ет өндірісінің технологиялық сызбалары және екіншілік өнімдерді өңдеу;
- қолданыстағы технологияларды жетілдіру жолдары, сала ресурстарын
тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
- шығарылатын өнім сапасына қойылатын стандарт талаптары;
- технологиялық үдеріс параметрлерін көрсете отырып, мал мен құсты
өңдеу технологиялық сызбаларын дайындау;
- екіншілік өнімдердің тізімі мен технологиялық сипаттамасы.
12.2 Модуль мазмұны
Ет және ет өнімдері туралы негізгі түсінік;
Шұжық өнімдері мен жеңсік ас өндірісі;
Банкалы консервілер өндірісі;
Ет шала фабрикаттары өндірісі;
Оқыту нәтижелері және модуль бойынша бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Модульді аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН 1 Ет өнімдері сапасы және ет туралы
негізгі түсініктері;

Бағалау критерийлері
Білім алушы міндеттері
1.1 ет саласының даму тарихы;
1.2 заманауи басқару жүйелері
1.3 ет – бағалы тағам өнімі, негізгі терминдер, анықтамалар, ұғымдар, ет құрамы мен
тағамдық құндылығы.
1.4 ет саласындағы негізгі нормативтітехникалық құжаттар сипаттамасы.
1.5 сойылатын малдың сипаттамалары, ет
шикізатын жеткізушілер.
1.6 шикізатты жеткізу және қабылдау.
1.7 қолданыстағы қабылдау жүйелері.
1.8 мал шаруашылығы өнімдерінің сипаттамасы
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ОН 2 Банкалы консервілер өндірісі. Ет шала 2.1 Шикізатқа қойылатын талаптар. Тара
фабрикаттары өндірісі.
түрлері. Технологиялық үдерістің жалпы сипаттамасы.
2.2 Шикізатты дайындау. Порцияларға
жіктеу, банкаларды саңылаусыздандыру.
2.3 Ет үдерісінде технологиялық операциялар жүргізу.
ОН 3 Ет және шұжық өнімдеріне арналған 3.1 Тұтас кесек етті жеңсік ас өнімдері
технологиялық
құрылғы
жұмысын өндірісін дамыту.
қамтамасыз еу
3.2 Технология ерекшеліктері

13. Ет және ет өнімдері өндірісі технологиясы
13.1 Модуль мақсаты мен міндеттері. Аталған модуль білім алушыларға
ет өнімдері шикізатынан өнім алудың технологиялық үдерістерін басқару саласында теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік
береді. Жүйелік тәсіл негізінде оларды оңтайландыруға, сапалық сипаттамалары бар өнім алуға бағытталған технологиялық шешімдер қабылдауға
жағдай жасайды.
Модуль міндеттері:
- саланы дамытудың заманауи үрдістері мен басым бағыттарын зерттеу;
- саланың шикізат ресурстарын және оларды тиімді пайдаланудың заманауи
тәсілдерін меңгеру;
- ет шикізаты негізіндегі толық биологиялық өнім алу технологиясын жобалау әдістемесін меңгеру;
- ет өнімдері өндірісі және тағамдық қоспаларды пайдалану рецептурасы
мен технологиялық сызбаларын құрастыру әдісін үйрену;
- технологиялық құрылғыны дұрыс пайдалану және цехтегі технологиялық
тәртіпті сақтауды қадағалау дағдыларын меңгеру;
- материалдар шығынын азайтуға, еңбекті қажет етуді төмендетуге, еңбек
өнімділігін арттыруға бағытталған өндіріс тиімділігін арттыру шараларын
дайындау және жүзеге асыру дағдыларын меңгеру;
- шығарылатын өнім жарамсыздығы себептерін анықтау және оның алдын
алу шараларын дайындау.
13.2 Модульге шолу –бұл модульде студенттер «ет» ұғымы туралы
негізгі түсініктерді меңгереді; құрамы, қасиеті, еттің және сойылған ауыл
шаруашылық жануарларының биологиялық және өнеркәсіптік құндылығы;
шығарылатын өнім номенклатурасы мен сипаттамасы; тоңазыту арқылы
өңдеу әдістері; тұздалған және сүрленгеншұжық өнімдері технологиясы;
банкадағы ет консервілері өндірісі туралы білім меңгереді.
13.3 Модуль мазмұны:
еттің және сойылған ауыл шаруашылық жануарларының биологиялық және
өнеркәсіптік құндылығы, құрамы мен қасиеттері; шығарылатын өнім номенклатурасы мен сипаттамасы;
Етті консервілеу әдісі ретінде тоңазыту арқылы өңдеу. Шикізатты мұздату.
Сублимирленген ет және ет өнімдері технологиясы. Шала фабрикаттар әр
алуандығы. Қаптама материалдары мен тара түрлері.
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Шала фабрикаттар өндіруге арналған шикізатты бөлшектеу. Бөліп қапталған
ет және субөнімдер өндірісі. Табиғи мұздатылған, туралған шала фабрикаттар
өндірісінің технологиялық сызбасы.
Шала фабрикаттарды қаптау, сақтау және тасымалдау шарттары.
Құрылғылар кешені. Рецептура туралы түсінік. Рецептура құрылымы және
оларды құрастыру ұстанымдары. Рецептура құрамдауыштарының шұжық
өнімдері шығысы мен сапасына ықпады. Тағамдық және функционалдық
қоспалар, олардың құрылымды қалыптастырудағы рөлі. Қоспаларды дайындау және пайдалану.
Жылулық өңдеу, оның мақсаты мен нұсқалары. Сүйекті кешенді өңдеу:
қазіргі отандық және шетелдік тәжірибе.
13.4 Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері– Үлгісі ұсынылған
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
Осы модульді аяқтағаннан кейін білім алу- Білім алушы міндеттері (етістіктер: білу,
шы (біледі, түсінеді, үйренеді):
анықтау, таңдау, бағалау, алу, жасау, орындау, түсіндіру, анықтау, жинау, белгілеу, пайдалану, өндіру, дәлелдеу және т.б.)
ОН 1 Ет және ет өнімдерінің негізгі сипат- 1.1 еттің және сойылған ауыл шаруашылық
тамаларын біледі, тоңазыту арқылы өңдеу жануарларының
биологиялық
және
әдістерін меңгерген
өнеркәсіптік құндылығы, құрамы мен
қасиеттерін анықтау;
1.2 етті термиялық қалпы бойынша жіктеу
және ет шикізатын тоңазыту арқылы өңдеу
режимін анықтау;
1.3 ет өнімдерінің түрлеріне тәуелді мұздату
режимдерін анықтау және қолдану;
1.4 ет өнімдерінің түрлеріне тәуелді еріту
режимдерін анықтау және қолдану;;
1.5
етті
сақтау
және
салқындату
барысындағы шығында азайту ережелерін
білу және тәжірибеде қолдану..
ОН 2 Тұздалған және сүрленгеншұжық 2.1 тұздалған және сүрленгеншұжық
өнімдері технологиясы; банкадағы ет өнімдері технологиясы; банкадағы ет
консервілері өндірісі технологиясын біледі консервілері өндірісі туралы білу және
тәжірибеде қолдану;
2.2 шикізат және қосалқы материалдар сапасын бақылау, технологиялық үдерістер
параметрлерін өндірістік бақылау, дайын
өнім сапасын бақылау;
2.3 Тұздалған және сүрленгеншұжық
өнімдері
технологиясы;
банкадағы
ет консервілері өндірісі саласындағы
нормативті және техникалық құжаттаманы
білу және қолдану..
ОН 3 Сублимирленген ет өндірісі, шала фа- 3.1 сублимирленген ет өндірісі, шала фабрикаттар мен екіншілік ет өнімдерін өңдеу брикаттар мен екіншілік ет өнімдерін
өндірісі технологиясын біледі.
өңдеу өндірісі технологиясын, сатылар мен
режимдерін біледі және тәжірибеде қолдана
алады.
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3.2 шикізат және қосалқы материалдар сапасын бақылау, технологиялық үдерістер
параметрлерін өндірістік бақылау, дайын
өнім сапасын бақылау;
3.3 сублимирленген ет өндірісі, шала фабрикаттар мен екіншілік ет өнімдерін
өңдеу өндірісі технологиясы саласындағы
нормативті және техникалық құжаттаманы
білу және қолдану

13.5 Басқа модульдермен қатынасы, модульді оқытуға қойылатын
талаптар
13 модульге ауысудың негізі 1 модуль бойынша ет өндірісі туралы базалық
білімнің және 2-12 модульдер бойынша ет және ет өнімдері өндірісі, сойылған
жануарларды өңдеу туралы білімнің болуы болып табылады. Осы модульдерде
әр келесі модульге қажетті білім меңгеріледі. Сол себепті жеке модульдерді басқа
модульдерден бөлек оқытуға болмайды. Оқыту мақсаты білім алушылардың
құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Олар өз бетінше кәсіптік
қызметін жоспарлап, орында және міндеттерін бағалай алады.
1-12 модульден құралатын оқу бағдарламасы шеңберінде білім алушылар
ет өңдеу өнеркәсібі саласындағы кәсіптік қызмет негіздерін меңгереді. Осы
бағдарлама шеңберінде білім алушылар ет және ет өнімдері өндірісі, олардың
сипаттамасы мен маңызы, алдын ала өңдеу және сақтау ерекшеліктері, ет
өңдеу құрылғыларын тазалау, күту және техникалық қызмет көрсету туралы
білім меңгереді. Осылайша, білім алушылар ет өңдеу өнеркәсібі саласындағы
өз бетінше жұмысқа қажетті құзыреттілікті меңгереді.
«Ет және ет өнімдері өндірісі технологиясы» модулі қолданбалы бакалаврдың
білім беру бағдарламасының кәсіптік модульдері цикліне жатады.
Аталған модуль келесі курстардың логикалық жалғасы:
Мамандыққа кіріспе, өндіріспен және ет өңдеу өндірісімен танысу
Шикізатты сұрыптау
Ірі қара малды мүшелеу, сапа санаттары
Қой, шошқа, ешкі етін мүшелеу және сапа санаттары
Ауыл шаруашылық құстарын, құрларды, қояндарды бөлшектеу және
шала фабрикаттар
Фарш өндірісі. Шала фабрикаттар (ірі, ұсақ кесекті, табиғи, табиғи котлет массасын дайындау)
Шикі және қайнатылған пайдалануға дайын ет өндірісі
Қайнатылған және сүрленгенет өндірісі
Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжықтар өндірісі
Пайдалануға дайын өнімдер өндірісі
Шикізатты өндіру, асхана, фирмалық ет және шұжық өнімдері өндірісі
Ет өнімдері туралы ақпарат
Аталған модуль келесі кәсіптік модульді оқуды қамтамасыз етеді:
Клиенттерге кеңес беру, оқиғаларды жоспарлау және өнім қаптамалары
Ет саласындағы кәсіпорынның технологиялық желісін жобалау.
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«Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы» модулін оқуды аяқтағаннан
кейін студенттің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар. Модульді оқуды
аяқтаған студенттер сала дамуының заманауи үрдістері мен басым бағыттары,
ресурстарды тиімді пайдалану, биологиялық толық тағам өнімдерін жобалау әдістемесі, белгілі сападағы өнім алуға қажетті негізгі технологиялық
үдерістер туралы білімді меңгереді.
Жұмыс парақтары D – Өндірістік оқу және тәжірибе
Жұмыс парағы ……:
Кәсіпорынмен танысу
Сіз ет және ет өнімдері өндірісіндегі «Технолог» мамандығы бойынша өз оқуыңызды бастайсыз. Сіздің оқу-өндірістік кәсіпорыныңыз және
болашақтағы жұмыс орныңыз ет өңдеу кәсіпорны болады.
Ет өңдеу кәсіпорны туралы тұсаукесер дайындаңыз, мұнда кәсіпорынның
атауы мен өндірістік бейінін көрсетіңіз. Кәсіпорын орналасқан ауданға
қысқаша географиялық сипаттама беріп, оның халықты ет өнімдерімен
қамтамасыз етудегі рөлін көрсетіңіз, өнеркәсіптік кәсіпорын туралы қысқаша
тарихи анықтама келтіріп, даму болашағына болжам жасаңыз.
(Оқытушыларға арналған ескерту: тәжірибе кәсіпорынның директоры, бас инженері немесе бас технологы жүргізетін кәсіпорын тарихы,
қазіргі жағдайы және даму болашағы туралы әңгімеден басталуы керек.
Өндіріс озаттарымен және кәсіпорын қызметінің негізгі бағыттарымен
таныстыруға болады).
Жұмыс парағы ……
Кәсіпорны құрылымы және ұйымдастырылуы
Кәсіпорынның құрылымына сипаттама беру, бөлімдерінің, цехтер, зертханалар және қызметтерінің тағайындалуын көрсету; негізгі және қосалқы цехтер,
бөлімдер, қызметтер тізімі, олардың сипаттамасы (цехтердің атаулары мен
ерекшеліктері, кәсіпорынды суықпен, сумен, бумен, электр энергиясымен
қамтамасыз ету, ағын суларды тазалау және т.б.).
Кәсіпорынды басқару сызбасын, негізгі және қосалқы цехтердің
бағыныштылығын, кәсіпорындағы басқару ерекшелігі мен ұйымдастыру
типімен байланысын көрсету.
Жұмыс парағы ……
Жаңа бөліммен танысу
Келесі апталарда сіз жаңа бөлімде жұмыс жасайтын боласыз. Бұл бөлім
сіздің болашақтағы осы кәсіпорындағы жұмыс орныңыз болуы мүмкін.
Жаңа бөліммен өз бетінше танысу және келесі мәліметтерді алу:
бөлімнің кәсіпорын құрылымындағы орны;
жоғары-төмен тұрған бөлімдер;
ұйымдастыру құрылымы;
қызметкерлер (аты-жөні, қызметі, бөлімдегі еңбек өтілі, біліктілігі).
Жауапкершілік:
еңбекті қорғау;
өртке қарсы қорғаныс;
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гигиена;
алғашқы көмек.
Машиналық құрылғылар:
машиналар түрлері мен саны
сатып алған жылы/кепілдік мерзімі
өндіруші
сыртқы немесе өз бетінше техникалық қызмет көрсету
Бөлім туралы тұсаукесер дайындап, оны бөлім қызметкерлеріне көрсету.
Жұмыс парағы ……
Қауіпсіздік техникасы
Өндірістік тәжірибеден өту барысында студенттерге осы учаскеде жұмыс
жасайтын мамандарға төнуі мүмкін қауіп сипаттамаларын білу және тіршілік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық қызметтерге талдау жасау керек.
1 кесте –Жұмысшы және инженерлік-техникалық мамандар үшін қауіпсіздік
техникасы
№ Жұмысшы және инженерлік-техникалық Кәсіптік тәуекелдер
мамандар

Т е х н и к а
қауіпсіздігі

Жұмыс парағы ……
Шығарылатын өнім әр алуандығы
Жалпы кәсіпорын үшін шығарылатын өнімнің әр алуандығын көрсету. Ет комбинатында тәжірибеден өту барысында есептің бұл бөлімінде қандай шикізат
өңделеді және әр цех бойынша қандай өнімдер өндірілетініне қысқаша тоқталу
керек. Кәсіпорын жұмысының топтық әр алуандығын көрсетіп, шағын фабрикада
(модуль) немесе зауыттарда жеке әр алуандықты шығарудың еңбекті қажет етуіне
талдау жасалады. Дайын өнім әр алуандығының таңдалған түрі негізделеді.
4.1 кесте. – Шығарылатын өнімнің әр алуандығы
№ Өнім атауы
1

Т е р м о Р ұ қ с а т Сұрып
өңдеу
құжаттары

Саны, кг/т

КНК коды

Шұжық (сосиска,
сарделька
және
т.б.)…

(Оқытушыларға арналған ескерту: кестеде курсивпен шығарылатын өнімнің
болжалды тізімі берілген. Тізімді нақты кәсіпорынның жабдықталуына
тәуелді толықтыру керек).
Жұмыс парағы ……:
Шығарылатын ет өнімінің технологиялық сызбасы
Шығарылатын ет өнімінің технологиялық сызбасын құрастыру, мұнда
кәсіпорынның дайын өнімдері әр алуандығындағы таңдалған өнім түрін
өндіру бойынша барлық жеке кезеңдер мен сатыларға толық сипаттама
беріледі (5 сызбадан кем емес).
Технологиялық сызба құрастыру мысалы
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1 сурет. Туралған шала фабрикаттар (котлет) өндірісінің технологиялық сызбасы

Жұмыс парағы ……
Цехтегі өндірістің технологиялық сызбасы
Цехтегі өндірістің технологиялық сызбасын векторлық тұрғыда әр өнім түрі үшін
қысқаша сипаттамалар бере отырып құрастыру (әр студентке 5 кем емес).
Векторлық сызбалар мен олардың сипаттамалары есеппен бірге ұсынылатын
цехтер жоспарына, құрылғыларды орналастыру сызбасына сәйкес болады
және цехтегі нақты өнім өндіру технологиясын көрсетеді.
Технологиялық сызба құрастыру мысалы

Тері қабылдау

Тұмшалау
Сорғыту Сұрып Қаптау Сақтау Ж ө н е л
20-25 % NaCI
τ = 3-6 с тау
τ = 10- дту
τ = 2,5 с
14 тәу
2 сурет. Шошқа терісі мен крупонды құрғақ механикалық тұздау технологиясы

1-шошқа терісі мен крупонды сою цехінен түсіру; 2 – қабылдау үстелі;
3- шикізатты тасымалдауға арналған арба; 4- шошқа терісі мен крупонды
құрғақ механикалық тұздауға арналған Я8-ФКМ барабан; 5- Теріні сорғытуға
арналған ағаш сөре; 6- теріні сұрыптау және ауданын өзгертуге арналған үстелпланшет; 7- тері мен крупонды орауға арналған үстел; 8- теріні тасмыалдауға
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арналған таспалы транспортер.
Жұмыс парағы ……
Тәжірибе кезеңдерін талдау және өңдеу
Қорытынды тұсаукесер дайындау, мұнда шығарылатын өнім әр алуандығын
кеңейту және кәсіпорынды ұйымдастыруды, еңбекті қорғау, техника
қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін жетілдіру бойынша шаралар ұсынылады.
Өндірістік тәжірибе мақсатына жету және қойылған міндеттерді орындау туралы қорытынды дайындау. Алынған мәліметтер өндірістік тәжірибе есебіне
қосылатын болады.
Модуль 14. Клиенттерге кеңес беру, оқиғаларды жоспарлау және
өнімді қаптау
14.1 Модуль мақсаты мен міндеттері. Аталған модуль білім алушыларға
клиенттердің қажеттіліктерін түсінуге мүмкіндік беріп, болашақ маманның
бойында кеңес беру дағдыларын, заманауи технологияны меңгеруді
қалыптастырады.
Модуль міндеттері
клиенттердің қажеттіліктерін ескере отырып, оларға кеңес беру
дағдыларын меңгеру;
тапсырыс берушінің арнайы талаптарын, орны мен уақытын ескере
отырып, шараларды жоспарлау және ұйымдастыру;
дайын өнімді қаптаудың заманауи технологиясы мен технологиялық
үдерісін меңгеру;
өнімді қаптау және таңбалау ақаулықтарының себептері мен олардың алдын
алу жолдарын білуді меңгеру.
14.2 Модульге шолу – бұл модульде студенттер ет өнімдері мен тағамдарына
қатысты негізгі ұғымдарды, олардың негізгі және қосымша ассортименті туралы мәліметтер алады, ет тағамдары өндірісі технологиясы мен сәйкес фуршет үстелінің дизайнын меңгереді, фуршет үстелдеріне арналған салқын
және ыстық тағамдар ассортиментінен таңдау жасай алады, нормативті
құжаттаманың өнімнің қаптамасы мен таңбалануына, дайын ет өнімдерін
сақтау және тасымалдау режиміне қоятын талаптарын меңгереді.
14.3 Модуль мазмұны:
ет, ет өнімдері, ет тағамдары, қосымша ассортименттер;
вербалды және вербалды емес қатынас
клиенттер түрлері;
өнімді таңбалау;
фуршет үстелдері (жасау, жіктеу, дизайн, жабдықтау);
өзіндік құнын есептеу;
сапа кепілдігін бақылау;
затбелгі және қаптама арқылы сату аспектілері
14.4 Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
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Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
Осы модульді аяқтағаннан кейін білім алу- Білім алушы міндеттері (етістіктер: білу,
шы (біледі, түсінеді, үйренеді):
анықтау, таңдау, бағалау, алу, жасау, орындау,
түсіндіру, анықтау, жинау, белгілеу, пайдалану, өндіру, дәлелдеу және т.б.)
РО1 Клиенттердің мүмкіндіктерін ескере 1.1 кеңес беру және тапсырыс қабылдау
отырып, оларға кеңес бере алады.
әдістерін білу;
1.2 сәйкес сауалнама әдісімен клиенттердің
қажеттіліктерін анықтау
ОН 2 тапсырыс берушінің арнайы талапта- 2.1. ет өнімдерін өндіру технологиясын білу,
рын, орны мен уақытын ескере отырып, ша- фуршет үстелінің сәйкес түрінің дизайнын білу
раларды жоспарлау және ұйымдастыру
2.2 әр түрлі жағдайларға мәзір құрастыру
және салқын және ыстық тағамдарға арналған
фуршет үстелінің әр алуандығын таңдау
2.3 шараны ұйымдастыру және жоспарлау
үшін бақылау парақтарын дайындау
РО 3. Дайын ет өнімдерін қаптау технологи- 3.1 нормативті құжаттаманың дайын ет
ясы мен технологиялық үдерісін білу
өнімдерінің қаптамасы мен таңбалануына
қоятын талаптарын білу;
3.2
өнімді
қаптау
және
таңбалау
ақаулықтарының себептері мен олардың алдын алу жолдарын білу

14.5 Басқа модульдермен қатынасы, модульді оқытуға қойылатын
талаптар
«Клиенттерге кеңес беру, оқиғаларды жоспарлау және өнімдерді қаптау»
модулін оқыту келесі модульдерді оқытудың алғышарты болады: «Пайдалануға
дайын өнімдер өндірісі», «Шикізатты өндіру, асхана өндірісі және фирмалық
және шұжық өнімдері», «Ет өнімдері туралы ақпарат», «Ет және ет өнімдерін
өндіру технологиясы» және т.б.
Студенттер модульді оқу барысында алатын білім, білік және дағды келесі
модульді оқуға негіз болады:
- Ет саласындағы кәсіпорынның технологиялық желісін жобалау
«Клиенттерге кеңес беру, оқиғаларды жоспарлау және өнімдерді қаптау»
модулін оқуды аяқтаған студенттің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар.
Модульді оқуды аяқтаған студенттер клиенттердің, ұжымның, басшылықтың
психологиясын білуі керек, олардың кәсіптік қызметтегі рөлін анықтап,
кәсіптік және іскерлік қатынас әдістері мен әдебін меңгеруі керек, ет өнімдерін
өндіру технологиясын, фуршет үстелінің сәйкес түрінің дизайнын, өнімдер
қаптамасының жіктелуін меңгеруі тиіс.
Модуль 15. Ет саласындағы кәсіпорынның технологиялық
желісін жобалау
15.1 Модуль мақсаты және міндеттері: аталған модуль білім алушыларға
технологиялық жобалау негіздері бойынша теориялық білім мен тәжірибелік
дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік береді, оның ішінде ет саласы
кәсіпорындарының автоматтандырылған технологиялық желілері пайдаланылады.
«Ет саласындағы кәсіпорынның технологиялық желісін жобалау» модулін
оқыту үдерісінде келесі мәселелер шешімін табады:
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– ет өңдеу кәсіпорындарының технологиялық желілерін жобалау негіздерін зерттеу;
– негізгі параметрлерді есептеу әдістерін меңгеру (өндірістік, технологиялық және т.б.);
– ет өңдеу кәсіпорындарының технологиялық желілерін жобалау әдістерін меңгеру.
15.2 Модульге шолу
«Ет саласындағы кәсіпорынның технологиялық желісін жобалау» курсы ет саласындағы кәсіпорынның технологиялық желісін жобалау негіздері
қарастырылатын кәсіптік модуль болып табылады. Ол өндірістің экологиялық
жағдайларына, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптарды анықтайды.
15.2 Модульге шолу
«Ет саласындағы кәсіпорындардың технологиялық желілерін жобалау» курсы кәсіптік модуль болып табылады, мұнда ет саласындағы кәсіпорындардың
технологиялық желілерін жобалаудың негіздері, өндірістің экологиялық
жағдайы, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі талаптары мазмұндалады.
15.3 Модуль мазмұны
Жобалау мақсаты мен міндеттері. Жоба ұғымы, оның құрамы: түсіндірме
жазба, графиктік бөлім, сметалық құны. Жобалар типтері: дербес, қайта
қолданылатын, типтік. Кәсіпорынның технологиялық желілерінің жалпы сипаттамасы, желілерді орналастыру.
Санитарлық нормалар мен ережелер. Өртке қарсы талаптар. Технологиялық
үдерістерді жобалау, шұжық және консерві цехтерінің технологиялық желілері
құрамы. Тоңазытқыш. Өндірістік ағынды ұйымдастыру. Технологиялық байланыстар сызбасы. Тоңазыту арқылы өңдеу тәсілдерін таңдау.
Шикізатты, қосалқы материалдарды және дайын өнімді есептеу. Құрылғыны
таңдау және есептеу ұстанымдары. Құрылғыны орналастырудың негізгі
ұстанымдары. Шұжық және консерві цехтерінің өндірістік ауданын есептеу. Жұмыс күшін есептеу және орналастыру. Негізгі өндірісті үйлестіру
ұстанымдары.
Өндірісті ұйымдастыруға, оның экологиялық жағдайына, еңбекті қорғау
ережелеріне қойылатын талаптар. Қалдықсыз өндірісті жобалау негіздері
және қоршаған ортаны қорғау. Еңбек қауіпсіздігінің негізгі талаптары.
Ет саласындағы автоматтандырылған кәсіпорындар. Жобалаудың жүйелік
тәсілі. Автоматтандырылған жобалауды математикалық үлгілеу. Жобалау барысындағы сараптама. САПР бағдарламалық, лингвистикалық және
технологиялық қамсыздандыру. Жобалау міндеттерін шешу. Жобаның
графиктік бөлігін ЭЕМ орындау.
15.4 Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
Осы модульді аяқтағаннан кейін білім алу- Білім алушы міндеттері (етістіктер: білу,
шы (біледі, түсінеді, үйренеді):
анықтау, таңдау, бағалау, алу, жасау, орындау, түсіндіру, анықтау, жинау, белгілеу, пайдалану, өндіру, дәлелдеу және т.б.).
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ОН 1 жобалауға және жобалық құжаттамаға 1.1 өндірістік бөлімшелерді орналастыруға
қойылатын талаптарды, оның негіздерін, қойылатын талаптарды білу және тәжірибеде
кезеңдерін біледі
қолдану
1.2 өртке қарсы талаптарды, санитарлық нормалар мен ережелерді білу және тәжірибеде қолдану.
1.3 жобаның құрамдауыш бөліктеріне
түсіндірме жазба, графиктік сызбалар дайындау және сметалық құнын анықтау
ОН 2 ет өнеркәсібінің технологиялық 2.1 шикізатты, қосалқы материалдарды және
желілерін үйлестіру ұстанымдарын біледі. дайын өнімді есептей білу;
2.2 құрылғыларды таңдау, орналастыру және
есептей білу;
2.3 технологиялық желілердің өндірістік ауданын есептеу;
2.4 жұмыс күшін есептеу және орналастыру.
ОН
3
технологиялық
желілерді 3.1 автоматтандырылған жобалау үлгілерін
автоматтандырылған жобалау және өнім математикалық қалыптастыра білу;
өндірудің
экологиялылығын,
еңбекті 3.2 электронды құрылғыларда жобалаудың
қорғауды ұйымдастыру
графиктік бөлімін орындай білу;
3.3 автоматтандырылған технологиялық есептеулер жүргізу және технологиялық желілердің жобалау шешімін табу

15.5 Басқа модульдермен қатынасы, модульді оқытуға қойылатын
негізгі талаптар
Модуль 1225000 - «Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)»
мамандығы бойынша қолданбалы бакалавр білім беру бағдарламасының кәсіптік
модуліне жатқызылады. 12 модульге ауысудың негізі 1 модуль бойынша алынған
базалық білім және 1-14 модульдер бойынша арнайы білім болып табылады.
«Ет саласындағы кәсіпорындар технологиялық желісін жобалау» модулін
оқыту келесі модульдерді меңгеруге алғышарт болады:
Мамандыққа кіріспе, өндіріспен және ет өңдеу өндірісімен танысу
Шикізатты сұрыптау
Ірі қара малды мүшелеу, сапа санаттары
Қой, шошқа, ешкі етін мүшелеу және сапа санаттары
Ауыл шаруашылық құстарын, құрларды, қояндарды бөлшектеу және
шала фабрикаттар
Фарш өндірісі. Шала фабрикаттар (ірі, ұсақ кесекті, табиғи, котлет массасын дайындау)
Шикі және қайнатылған пайдалануға дайын ет өндірісі
Қайнатылған және сүрленгенет өндірісі
Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжықтар өндірісі
Пайдалануға дайын өнімдер өндірісі
Шикізатты өндіру, асхана, фирмалық ет және шұжық өнімдері өндірісі
Ет өнімдері туралы ақпарат
Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы.
Студенттер модульді оқу үдерісінде алған білім, білік және дағдылары диплом жазу тәжірибесінің базасы болып табылады.
61

«Ет саласындағы кәсіпорындар технологиялық желісін жобалау» модулін
аяқтаған студенттің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар. Модульді
оқуды аяқтаған студенттер жобалау және оны техникалық қамсыздандыру
негіздерін, жобалық-сметалық құжаттама құрамын, жобаны дайындау және
бекіту тәртібін білуі керек.
Жұмыс парағы ……
Бастапқы шикізат пен дайын өнім сипаттамалары.
Нормативті құжаттар
Шығарылатын өнімдер әр алуандығына негізделіп шикізат пен дайын өнім
есебін жүргізу (2,3 кесте). Мал сою және тушаны мүшелеу цехінің шикізат
есебі аталған цехте өңделетін барлық мал түрлеріне жүргізіледі. Бұл жағдайда
кәсіпорын типі мен жергілікті жағдайлар ескеріледі.
2 кесте – Бастапқы шикізат мөлшері
Шикізат

Шығыс
Малдың
салмағына, % ;

тірідей Бір басқа, кг

Бір ауысымға, кг

3 кесте– Дайын өнім мөлшері
Өнім

Шығыс
Малдың тірідей Бір басқа, кг
салмағына, % ;

Бір ауысымға, кг

Өнім бағыты

Жұмыс парағы ……
Технологиялық құрылғылардың жалпы сипаттамасы
Автоматтандыру және механикаландыру құралдары
Кәсіпорында қандай құралдар пайдаланылатынын анықтап, 4 кестеге толтыру керек.
4 кесте – Пайдаланылатын технологиялық құрылғылар тізімі
№ Машина атауы
р/с

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
11.
12.
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Механикалық таразы
Сылуға арналған үстел
Зырылдауық
Фарш араластырғыш
Шұжық шприці
Арту құрылғысы
Куттер
Шпик кескіш
Массажер
Инъектор
Мұз генераторы
Ет тушасын мүшелеуге
арналған таспалы ара

Орындалатын
технологиялық
операция
және
өңделетін шикізат
массасы, кг/ауысым

М а ш и н а Машина Саны
өнімділігі, кг/с маркасы есеп. қаб.
және ауқымды
өлшемдері, мм

13. Термокамера
14. Тоңазытқыш камера
15. Өнеркәсіптік пышақтар
жинағы
16. Залалсыздандырғышы
бар қол жуғыш
17. Тұздауға арналған арбалар
18. Жүк арбасы
19. Қалыптау үстелі
20. Технологиялық стеллаж
21. Айналымдық тара
22. Вакуум-қаптау машинасы
23. …
24 …

(Оқытушыларға арналған ескерту: кестеде курсивпен құрылғылардың болжалды тізімі берілген. Тізімді нақты кәсіпорынның жабдықталуына тәуелді
толықтыру керек).
Жұмыс парағы ……
Технологиялық мақсаттарға су, бу, суық, электр энергиясы және
газ шығынын есептеу.
Кәсіпорынның және әрбір цехтың технологиялық үдерісін қамтамасыз ету
үшін суық және ыстық судың, су, суық және электр энергиясының белгілі
мөлшері болуы керек, ал жеке жағдайда сығылған ауа мен газ қажет болады.
Кәсіпорын үшін ресурстарға қажеттілікті есептеу. Өнім бірлігіне шығын нормасы әр цех (бөлім) бойынша «Ет өнеркәсібі кәсіпорындарын технологиялық
жобалау нормаларында» берілген [1].
Су, бу, суық, электр энергиясы және т.б. бір ауысымдағы қажетті мөлшерін
(1) формула бойынша анықтауға болады.
Нәтижелері 5 кестеге жазылады.
5 кесте – Кәсіпорынның ресурс қажеттілігі есебі

Ау ы с ы м д а ғ ы
норма

1 басқа норма

Ау ы с ы м д а ғ ы
норма

1 басқа норма

Ау ы с ы м д а ғ ы
норма

1 басқа норма

Ау ы с ы м д а ғ ы
норма

1 басқа норма

суық, МДж Э л е к т р С ы ғ ы л ғ а н Газ м3
энергиясы, ауа, м3
кВт•ч
Ау ы с ы м д а ғ ы
норма

бу, кг

1 басқа норма

Ау ы с ы м д а ғ ы
норма

1 басқа норма

А у ы - Шығын
с ы м д а су, м3
шығары
латын
ө н і м
мөлшері,
кгг

Орнатылған құрылғы бойынша келесі формула арқылы есептеу жүргізеді:
М=m•A•tc/Tc				
(1)		
мұнда
М- ауысымдағы су мөлшері (бу, т.б.), м3 ( кг және т.б.);
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m–1 с шикізат шығынының меншікті нормасы, м3 с/т (кг с/т);
А – құрылғы өнімділігі, т/с;
tс – ауысымдағы құрылғының жұмыс уақыты ұзақтығы, с;
Тс – ауысым ұзақтығы, с.
Жұмыс парағы ……
Жұмыс цехін есептеу және орналастыру
Жұмысшы мамандықтары мен инженерлік-техникалық жұмыскерлердің
лауазымдық нұсқаулықтарын оқу. Жұмыскерлерді есептеу мен орналастыруды жүргізіп, нәтижесін 6 кестеге жазу. Жұмыс күшін жұмыскерлер саны,
олардың біліктілігі және жұмыс шарттарын ескере отырып бөледі.
Ағынды желілер мен машиналарға қызмет көрсететін жұмыскерлер санын
құрылғы паспортындағы деректерге сай немесе олардың нормативті жұмыс
уақытына байланысты анықтайды.
6 кесте – Цех жұмыскерлерінің саны
Операция А у ы с ы м д а ғ ы Ауысымдағы өндіру нормасы, кг Жұмыскерлер саны
шикізат мөлшері, немесе уақыт нормасы, с/кг (мин/ есепті
қабылданған
кг
кг)

Жұмыс парағы ……
Цехтардың бас жоспары және жоспарлары
Енді Сіздер ет өңдейтін кәсіпорынды толықтай білесіздер. Алынған білім мен
кәсіпорын құжаттамаларына сүйене отырып, цехтер жоспарын құру керек. Сызбаларды ватман қағазында немесе А1 форматты миллиметрлік қағазда сызу керек. Кәсіпорынның бас жоспарында ғимараттар мен құрылымдардың экспликациясы ескерілуі керек. Құрылғылар орналастырылған цехтер жоспарларының
ғимараттар эксипликациясы және арнайы сипаттамасы болады. Сызбалардың
ксерокөшірмелерін ұсынуға болады. Барлық сызбалардың қолданыстағы
талаптарға сәйкес толтырылуы тиісті мөртаңбалары болуы керек [2].
Бас жоспар сызбасының мысалы.
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3.2 сурет – Өнімділігі бір ауысымда 100 т етті құрайтын ет комбинатының бас жоспары:

1- негізгі өндірістік ғимарат ( А- ет-май корпусы; Б- тоңазытқыш
қондырғысының машина бөлімі бар тоңазытқыш және трансформаторлық подстанция; В – мет өңдеу корпусы), 2 – әкеімшілік-тұрмыстық корпус, 3 - галереялар, 4 - таразы, 5 – малды союға дейін ұстау корпусы; 6 – қосалқы цехтар блогы;
7 – материалдарға арналған алаң; 8 – жылулық пункті бар қазандық; 9 – конденсатор бөлімі; 10 - градирня; П – аммиак және май қоймасы; 12 – санитарлық
блок; 13 - дезинфектор; 14 –темір жол платформасы; 15 - автомобиль платформасы; 16 –малға арналған вагон, малға арналған таразы; 17 – машиналарды
жуу және залалсыздандыру орны; 18 – мұнай аулағыш және шаң аулағыш; 19
– көңге арналған алаң; 20 – су құбыры станциясы; 21 - сыйымдылығы 2000 м3
суға арналған өрт сұйыққоймасы; 22 – кәріз сорғыш станциясы; 23 – құм-май
аулағыш, каныжная; а – ғимаратттар мен құрылымдар; б – жабық алаңдар; в газон; г – биік ағаштар; д - бұталар; е – темір жол кірме жолы.
Біліктілік: ********** Кіші бизнес-инженер
16. Бизнес әкімшілендіру негіздері
16.1 Модуль мақсаты мен міндеттері
Аталған модуль білім алушыларға өндірістік жүйе, оның элементтері туралы білім алуға, өндірістік тиімді басқару, кәсіпорынның бәсекелі орта
жағдайында факторлар әсерінен дамуын қамтамасыз ететін теориялық білім
мен тәжірибелік дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді.
Модульді оқыту міндеттері:
кәсіпорынның өндірістік жүйесінің тиімді қызметін құру мен сақтау
үдерістерін ашатын теориялық ережелерді зерттеу;
өндірістік сала және қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның
өндірістік қызметімен байланысты басқарудың теориялық негіздерін зерттеу;
кәсіпорынның өндірістік қызметін басқару саласындағы стратегиялық,
тактикалық және жедел шешімдерді қабылдау әдістерін меңгеру;
кәсіпорынның өндірістік қызметін басқару саласында талдау және синтез әдістерін меңгеру;
заманауи ақпараттық технологиялар базасында бизнес әкімшілендіру
саласында шешім қабылдау құралдары мен әдістерінің кең спектрін пайдалану дағдыларын меңгеру.
16.2 Модульге шолу
Модульдің соңында студент кәсіпорын жүйесіндегі бизнес әкімшілендіру
ұғымын меңгереді, қызметінің мақсаты, элементтері мен мәнін ұғынады;
өндірістік стратегиялық жоспары мен тактикалық жоспарлау; өндірістік
кәсіпорынның материалдық ресурстарын басқару жүйесі; өндірілетін өнім
сапасын басқаруды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару.
16.3 Модуль мазмұны:
1: Бизнес әкімшілендірудің негізгі ұғымдары
- Кәсіпорын- терминдер және типология;
- экономикалық ұстаным;
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Ұжымдық басқаруға кіріспе:
- ұжымдық стратегиялар;
- құқықтық формалар;
- ұжымдық ұйымдастыру
- бақылау аспектілері;
- таратуды басқару аспектілері;
2: Бухгалтерлік есеп негіздері.
- бухгалтерлік есепті жіктеу және міндеттері;
- қайта есептеу, бұйымдар;
- баланс;
- шоттар типтері;
- шоттар жоспары;
- бағасын өзгерту және тексеру;
- ағымдағы шаруашылық операцияларын тексеру;
- жылдық қаржылық есептілікке дайындық жұмыстары
3. Ұжымдық есеп негіздері
- қаржылық есептілік: бухгалтерлік баланс мазмұны, кіріс және шығыс туралы есеп мазмұны;
- Жылдық қаржылық есептілік талдауы мен саясатына кіріспе.
16.4 Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
Осы модульді аяқтағаннан кейін білім алу- Білім алушы міндеттері (етістіктер: білу,
шы (біледі, түсінеді, үйренеді):
анықтау, таңдау, бағалау, алу, жасау, орындау, түсіндіру, анықтау, жинау, белгілеу, пайдалану, өндіру, дәлелдеу және т.б.)
РО1 Бизнес әкімшілендіру саласындағы 1.1 бизнес әкімшілендіру жүйесіндегі негізгі
негізгі терминдер мен ұғымдарды және ұғымдар туралы түсінігі болуы (түсіну және
олардың анықтамаларын біледі
түсіндіре алу);
1.2 ұжымдық басқарудың негізгі қызметтерін білу
РО2 бухгалтерлік есеп негіздерін біледі
2.1. бухгалтерлік есеп міндеттері мен
жіктелуін білу;
2.2 баланс, шот жоспары мен типтері туралы
түсінігі болуы (түсіну және түсіндіре алу);
РО3 ұжымдық есеп негіздерін біледі
3.1 қаржылық есептілікті құрастыру білуі
керек;
3.2 бухгалтерлік баланс мазмұнын білуі керек;
3.3 кірістер мен шығыстар туралы есеп
мазмұнын білуі керек.

16.5 Басқа модульдермен қатынасы, модульді оқытуға қойылатын
негізгі талаптар.
«Бизнес әкімшілендіру негіздері» модулі қолданбалы бакалаврды дайындау
бағдарламасының кәсіптік модульдері цикліне жатқызылады.
Аталған модуль келесі курстардың логикалық жалғасы болып табылады:
«Мамандыққа кіріспе, өндіріспен және ет өңдеу өндірісімен танысу», «Ет
өнімдері туралы ақпарат» және т.б.
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Студенттердің модуль бағдарламасын оқу барысында алған білімдері мен
дағдылары келесі модульдерді оқыту үшін база болып табылады:
Қаржылық бақылау;
Тұтынушылық сұраныс пен нарық жағдаятын зерттеу.
«Бизнес әкімшілендіру негіздері» модулін аяқтаған студенттердің
дайындық деңгейіне қойылатын талаптар. Модульді оқуды аяқтаған студенттер кәсіпорынның функционалдық бағыттарын, бухгалтерлік есептің негізгі
ұстанымдарын білуі және бизнестің даму бағыттарына баға беруі керек.
Модуль 17. Қаржылық бақылау
17.1 Модуль мақсаты мен міндеттері
Модуль мақсаты – аталған модуль білім алушыларға қаржылық бақылаудың
теориялық және заңнамалық-нормативтік негіздері, әлеуметтік-экономикалық
қызметтің әр түрлі деңгейлері мен салаларындағы бақылау қызметін
ұйымдастырудың тәжірибелі аспектілері туралы түсінік қалыптастырады.
Негізгі міндеттер:
Cтуденттердің қаржылық қызметті ұйымдастыруды жүзеге асыруға
бағытталған теориялық қаржылық білімдерін және тәжірибелік дағдылары
мен біліктігін қалыптастыруды қамтамасыз ету:
Өнім сапасын басқару мақсатында өндірістік үдерістің кризистік
қадамдарын анықтау және талдау дағдыларын қалыпастыру;
Студенттердің қаржылық бақылаудың заңнамалық –нормативті
негіздерін өз бетінше оқу қажеттілігін және оларды тәжірибелік қызметте
пайдалану біліктілігін қалыптастыру.
17.2 Модульге шолу
Модуль бағдарламасы мемлекеттік, муниципалдық, шаруашылық
ішілік және аудиторлық бақылаудың ұйымдастырушылық-экономикалық
аспектілерін көрсетеді «Қаржылық бақылау» модуль бағдарламасында бір
жағынан қаржылық бақылаудың заманауи жүйесінің қызметін анықтайтын
негізгі теориялық ережелер, үрдістер мен заңдылықтар көрсетілген,
екінші жағынан қаржылық жүйенің әр түрлі деңгейлері мен салаларында
бақылауды ұйымдастырудың аспектілері көрсетілген. Қаржылық бақылаудың
маңыздылығын зерттеу мен экономикалық бағдарланған бақылаудың озық
тұжырымдамаларына баса назар аударылған.
17.3 Модуль мазмұны:
1. Қаржылық бақылау негіздері
1.1 Негізгі ұғымдар;
1.2 Қаржылық бақылау жүйе ретінде.
2. Бағдарланған құнын қаржылық бақылау.
2.1 Стандартты шығын калькуляциясы негіздері;
2.2 Толық шығын негізіндегі бекітілген стандартты калькуляция;
2.3 Вариатор-әдіс (The Variator-method);
2.4 Толық шығын негізінде икемді стандартты калькуляция;
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2.5 Жартылай шығын негізіндегі икемді калькуляция;
2.6 Арнайы ауытқулар
3. Экономикалық бағдарланған қаржылық бақылауға арналған озық
тұжырымдамалар.
3.1 Маржиналдық кіріс есебі;
3.2 Шығынсыздықты талдау;
3.3 Үдеріс құнын есептеу;
3.4 Мақсатты калькуляция.
4. Бағдарланған қаржылық бақылау көлемі мен уақыты
4.1 Жалпы өнімді техникалық қызмет көрсету;
4.2 Жою түрлері мен салдарын талдау (Failure Mode and Effects Analysis).
5. Бағдарланған қаржылық бақылау көрсеткіштері;
5.1 Ұжымдық тиімділіктиің әдеттегі көрсеткіштері;
5.2 Басқарудың кіріктірілген тұжырымдамасы – тұрақтандырылған
көрсеткіштер жүйесі
17.4 Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
Осы модульді аяқтағаннан кейін білім алу- Білім алушы міндеттері (етістіктер: білу,
шы (біледі, түсінеді, үйренеді):
анықтау, таңдау, бағалау, алу, жасау, орындау,
түсіндіру, анықтау, жинау, белгілеу, пайдалану, өндіру, дәлелдеу және т.б.)
ОН 1 Бағдарланған құнды қаржылық 1.1 қаржылық бақылау жүйесі мен оның
бақылау негіздерін біледі
негізгі ұғымдары туралы түсінігі болуы
(түсіну және түсіндіре білу);
1.2 стандартты шығын калькуляциясының
негіздерін, жіктелуі мен қызметтерін білу..
ОН 2 Экономикалық бағдарланған қаржылық 2.1 халықаралық кіріс есебіне жүргізе білу;
бақылаудың озық тұжырымдамаларын білу 2.2 мақсатты калькуляция жүргізе білу
ОН 3 Бағдарланған қаржылық бақылаудың 3.1 өнім сапасын басқару мақсатында
көлемі,
бағдарлану
уақыты
мен кризистік қадамдарды анықтау және
көрсеткіштерін білу
талдаудың әдістемесін білу;
3.2 ұжымдық тиімділік көрсеткіштерін білу;
3.3 кіріктірілген басқару тұжырымда
масының негізгі ұғымдары туралы түсінігі
болуы (түсіну және түсіндіре білу);

17.5 Басқа модульдермен қатынасы, модульді оқытуға қойылатын
негізгі талаптар
«Қаржылық бақылау» модулі
қолданбалы бакалаврды дайындау
бағдарламасының кәсіптік модульдерінің қатарына жатқызылады.
Аталған модуль келесі курстардың логикалық жалғасы болып табылады:
«Мамандыққа кіріспе, өндіріспен және ет өңдеу өндірістерімен танысу»,
«Бизнес әкімшілендіру негіздері» және т.б.
Студенттер модуль бағдарламасын оқу барысында алған білім, білік және
дағды келесі модульдерді оқыту үшін база болып табылады:
- Тұтынушылық сұраныс пен нарық жағдаятын зерттеу.
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«Қаржылық бақылау» модулін аяқтаған студенттің дайындық деңгейіне
қойылатын талаптар. Модульді аяқтаған студенттер қаржылық бақылау саласын реттейтін заңнамалық-нормативті актілерді, қаржылық бақылау
субъектілерінің қызметтері мен өкілеттілігін, бақылаудың негізгі әдістері
мен елдегі әр түрлі қаржы салалары мен деңгейлерінде қаржылық бақылау
негіздерін білу.
Модуль 18. Тұтынушылық сұраныс пен нарық жағдаятын зерттеу
18.1 Модуль мақсаты мен міндеттері.
«Тұтынушылық сұраныс пен нарық жағдаятын зерттеу» оқу модулінің
мақсаты – күрделі және жылдам құбылмалы құбылыс ретінде нарықтық
жағдаят туралы түсінікті қалыптастыру; нарық жағдайына әсер ететін факторлар туралы білім алу, нарықтың даму заңдылықтары, нарық жағдайын
бағалаудың сандық және сапалық белгілері туралы білім алу және нарық
жағдайын зерттеу бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.
Модульдің негізгі міндеттері – тауарлық нарық жағдаятының мәні туралы кәсіби білім алу, нарық жағдаяты көрсеткіштері жүйесін, нарықтық
құрылымды зерттеу, нарық жағдаятын зерттеу және болжау әдістерін меңгеру.
18.2 Модульге шолу
Модуль бағдарламасы мемлекеттік, муниципалдық, шаруашылық ішілік және
аудиторлық бақылаудың ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілерін
көрсетеді. «Қаржылық бақылау» модулінің бағдарламасында бір жағынан
базалық теориялық ережелер, үрдістер мен заңдылықтар мазмұндалады, олар
қаржылық бақылаудың заманауи жүйесінің қызметі мен дамуын анықтайды.
Екінші жағынан қаржы жүйесінің әр түрлі деңгейлері мен салаларында
бақылаудың тәжірибелік аспектілерін қарастырады. Негізгі қаржылық бақылау
субъектілерінің қызметі мен қаржылық бақылау түрлері де зерттеледі.
18.3 Модуль мазмұны:
1. Тұтынушылар іс-әрекетін талдауға арналған сауалнама әзірлеудің
негізгі ұстанымдары
1.1 Сауалнаманы дайындау;
1.2 Межелікті қалыптастыру.
2. Маркетингтік зерттеу әдістері.
2.1 Коммерциялық нарықтың жалпы әдістері және қоғамдық пікірді зерттеу;
2.2 Ет өңдеу өнеркәсібінің салалық зерттеулері бойынша маркетингтік зерттеу әдістерін қолдану;
2.3 Әлеуметтік ғылымдарға арналған санақтық жинағы бар санақтық
талдауға кіріспе (Statistical Package for the Social Sciences);
2.4 Енгізуге бағдарланған тәжірибелік талдау тәсілдерін қолдану.
3. Тұтынушылық іс-әрекеттің таңдалған тұжырымдамасы арасындағы өзара
байланыс (мысалы, клиенттердің ниеттестігі, қатынас, өмір сүру салты және т.б.);
4. Маркетингтік стратегия мен құралдарды оңтайландыруға арналған
нарықты зерттеу маңыздылығы (мысалы, жайғастыру, сегменттеу, баға
белгілеу/жарнамалық тесттер, клиенттердің қанағаттану деңгейі).
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5. Шағын топтарда жобаны маркетингтік зерттеуді жүргізу;
6. Стратегиялық және құралдық деңгейдегі маркетингтік нұсқауларға
қатысты жалпы қорытынды.
18.4 Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
Осы модульді аяқтағаннан кейін білім алу- Білім алушы міндеттері (етістіктер: білу,
шы (біледі, түсінеді, үйренеді):
анықтау, таңдау, бағалау, алу, жасау, орындау,
түсіндіру, анықтау, жинау, белгілеу, пайдалану,
өндіру, дәлелдеу және т.б.)
РО1 Тұтынушылық іс-әрекетті талдауға 1.1 сауалнама дайындау негіздерін білу және
арналған сауалнама дайындаудың негізгі үйрену;
ұстанымдарын біледі.
1.2 межелікті қалыптастыруды қолданудың
тәжірибелік дағдыларын
және негізгі
ұстанымдарын білу.
РО2 маркетингтік зерттеу әдістерін біледі 2.1 Коммерциялық нарықтың жалпы әдістерін
және қоғамдық пікірді зерттеуді білу;
2.2 Ет өңдеу өнеркәсібінің зерттеу салалары бойынша маркетингтік зерттеулер әдістерін білу;
2.3 Әлеуметтік ғылымдарға арналған санақтық
жинағы бар санақтық талдау деректерін білу
және тәжірибе жүзінде қолдану..
РО3
тұтынушы
іс-әрекетінің 3.1 тұтынушы іс-әрекетінің таңдалған
таңдалған
тұжырымдамасы
және тұжырымдамалары арасындағы өзара байламаркетингтік стратегия мен құралдарды нысты анықтай білу (мысалы, клиенттердің
оңтайландыруға арналған нарықты зерттеу ниеттестігі, қатынас, өмір сүру салты және т.б.);
маңыздылығының өзара байланысын білу 3.2 маркетингтік стратегия мен құралдарды
оңтайландыруға арналған нарық жағдайын
зерттеудің маңыздылығын сипаттау және
түсіндіру
(мысалы,
сегменттеу,
баға
белгілеу /жарнамалық тесттер, клиенттердің
қанағаттану деңгейі);
3.3 Шағын топтарға жобаға маркетингтік
зерттеу жүргізу ерекшеліктерін білуі керек..

18.5 Басқа модульдермен қатынасы, модульді оқытуға қойылатын
негізгі талаптар
«Тұтынушылық сұраныс пен нарық жағдаятын зерттеу» модулі қолданбалы
бакалаврдың дайындық бағдарламасының кәсіптік модульдері болып табылады.
Аталған модуль келесі курстардың логикалық жалғасы:
Бизнес-әкімшілендіру негіздері;
Қаржылық бақылау.
Студенттер модульді оқыту барысында алған білімі, біліктілігі мен дағдылары
диплом жазу тәжірибесінің базасы болып табылады және оқу орнын аяқтау
біліктілік жұмысын орындау үшін қажет болады.
«Тұтынушылық сұраныс пен нарық жағдаятын зерттеу» модулін оқуды
аяқтаған студенттің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар. Модульді оқуды
аяқтаған студенттердің тұтынушылық іс-әрекеттің жекелеген салаларында базалық білімі болуы керек, жағдаяттық зерттеу жүргізу, ақпаратты жинау
және талдау ұстанымдарын, кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасын, нарық
жағдайы мен кәсіпорынның әр алуандығын талдау мен бағалауды білуі тиіс.
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7. Оқу үрдісінің жоспары
«Оқу жоспары» бөлімі оқыту бағдарламасың маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады және оған оқу жоспары мен
түсіндірме жазба кіреді.
Оқу жоспарын жасау кезінде сәйкес оқыту мерзімдерін есепке алумен оқыту бағдарламаларын жасаудың негізін ескеру қажет.
Оқу жоспары біліктілік деңгейінің бірізділігін ескеру арқылы жасалады (жоғарылатылған деңгей маманы, орта буын
маманы, қолданбалы бакалавр).
Оқу жоспары модульдер мен тәжірибе бойынша оқыту бағдарламаларының құрылымдық мазмұнын; бақылау түрлерін;
оқу уақытының, оның ішінде семестр бойынша көлемін (сағаттар, кредиттер) реттейді (2 кесте).
Оқу жоспары
Мамандық: 1225000 «Ет және ет өнімдерінің өндірісі» (түрлері бойынша)
Біліктілігі:
Ауыл шаруашылығы малдарын өңдеу жөніндегі маман
Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
Техник-технолог
Кіші инженер-технолог
Оқу түрі: күндізгі
Жалпы орта білім негізінде
Біліктіліктер
Біліктіліктер бойынша:
Техник-технолог -3 жыл 6 ай
Ауыл шаруашылығы малдарын өңдеу жөніндегі маман,
Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы – 2 жыл 10 ай
Тамақ өндірісінің кіші инженер-технолог (оқуды жалғастырады) + 10 ай
Негізгі орта білім бойынша:
Барлық біліктіліктердің деңгейлерін игеру үшін – 4 ай 6 жыл
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ЖКМ.00
ЖКМ.01
ЖКМ.02
ЖКМ.04
АМ
АМ.01

АМ.03

ЖКМ. 02
ЖКМ. 03
АМ. 00
АМ. 01
АМ.02

КМ.00
ЖКМ. 00
ЖКМ. 01

ЖГМ.00
ЖГМ.01
ЖГМ.02
ЖГМ.03

ММ
ЖБМ.00

Индекс

Бақылау түрі
Оқу уақытының көлемі
Е м - Сынақ Курс тық б а р Т е о р и Т ә ж і
тихан
ж о б а / лығы
ялық р и б е
жұмы
оқыту л і к
сота
оқыту
Міндетті модульдер
1448
Жалпы білім беру модульдері
1448
824
624
Міндетті модульдер бойынша барлығы
1448
824
624
Жалпы гуманитарлық модульдер
360
144
216
Кәсіби қазақ (орыс) тілі
72
72
Кәсіби шетел тілі
72
72
Дене шынықтыру
216
216
Әлеуметтік-экономикалық модульдер
180
180
0
Біліктілік: 1225***- Ауылшаруашылық жануарларын ұқсату бойынша маман
Кәсіби модульдер
Жалпы кәсіби модульдер
468
164
70
Мамандыққа өндіріс қайта өңдейтін өндіріс пен етті та- 1
+
144
44
28
ныстыруды енгізу.
Шикізатты таңдау
1
+
180
72
18
Ірі қара малды мүшелеу және сапа санаты
1
+
144
48
24
Арнайы модульдер
686
187
125
Қой, шошқа, ешкі еттерін мүшелеу және сапа санаты
1
+
164
66
16
Ауылшаруашылық құстарын, қыр құстарын, қояндарды 1
+
250
86
39
мүшелеу және жартылай дайын өнімдер
Фарш өндірісі. Жартылай дайын өнімдер (ірі-ұсақ 1
+
+
272
35
70
кесекті, табиғи, табиғи котлет массасын дайындау)
Кәсіби модульдер бойынша барлығы
1154
351
195
Біліктілік: 1225042 Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
Жалпы кәсіби модульдер
468
164
70
Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндірісі
1
+
108
44
10
Пісірілген және қақталған шұжықтар, еттер өндірісі
1
+
144
48
24
Қызулық өңдеуді қажет ететін шұжықтар өндірісі
1
+
216
72
36
Арнайы модульдер
686
211
101
Тұтынуға дайын өнімдер өндірісі
1
+
184
64
28

Модульдер, тәжірибелер атауы

25

25

583
234
54
72
108
349
92

25

25

142

90
72
349
82
125

234
72

3-5

3-5

3-5

3-5

3-4

1-2
3-5

Се мес
Ө н д і К у р с тр бой
р і с т і к тық жұ ын ша
бө лу
оқыту мыс
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Шикізатты табу, аспаздық және фирмалық ет пен шұжық 1
+
өнімдері өндірісі
Ет өнімдері туралы ақпарат
1
+
+
Кәсіби модульдер бойынша барлығы
Біліктілік: 1225113 Техник-технолог
Арнайы модульдер
Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
1
+
Клиенттерге кеңес беру, оқиғаларды жоспарлау және 1
+
өнімдерді қаптау
Ет саласындағы кәсіпорында рының технологиялық 1
+
+
желілерін жобалау
Кәсіби модульдер бойынша барлығы
67
219

628

56
96

55
375

92

248

140
240

256
1154

246

64

26

14
24

42
171

31

320

130

70
120

134
583

123

25

25

25
25

АМ
АМ.01
АМ.02
АМ.03

Біліктілік: ******* Кіші инженер-технолог
Арнайы модульдер
Әкімшілендіру бизнесі негіздері
1
+
260
104
26
130
Қаржылық бақылау
1
+
326
86
23
217
Тұтынушылық сұраныс пен нарық жағдаятын оқу
1
+
+
238
71
23
119
25
Кәсіби модульдер бойынша барлығы
824
261
72
466
25
БҰМ.00 Жұмыс берушімен білім ұйымдары анықтайтын модульдер
48
БҰМ. 01 Ет және ет өнімдері өндірісі технологиясы
48
КТ.00
Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе
2200
КТ.01
Технологиялық тәжірибе
1952
КТ.02
Диплом алдындағы тәжірибе
248
ДЖ. 00
Дипломдық жобалау
216
АА.00
Аралық аттестация
216
ҚА.00
Қорытынды аттестация
108
ҚА.01
Оқыту ұйымдарындағы аттестация
60
Қ А . 0 2 Кәсіби дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті беру
48
(КДБ ББ)
Міндетті оқытудың барлығы
6624
К
Консультациялар
Оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф
Факультативтік сабақтар
Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан артық емес
Барлығы:
7200

АМ.03

АМ
АМ.01
АМ.02

АМ.03

АМ.02

8-9

6-7

Ескерту:
1) * тәжірибелік оқытуға жататындар: тәжірибелік (зертханалық) жұмыстар,
курстық жұмыстар (жобалар), бақылау жұмыстары және т.б.
2) Оқу жұмыс жоспарларын және техникалық және кәсіби білімді ұйымдастыру
бағдарламаларын жасау мен жүзеге асыру кезінде келесілер болуы мүмкін:
-оқытудың түрлі технологияларын, түрлерін, оқыту үдерісін ұйымдастыру мен
бақылау әдістерін таңдау;
ж
 ұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес жалпы гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық модульдер бойынша оқыту бағдарламасының мазмұнын 30% дейін
және кәсіби модульдер, өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе бойынша 50% дейін
өзгерту. Міндетті оқытудың жалпы сағаттар/кредиттер санын сақтай отырып, жұмыс
беруші талабы бойынша кәсіби модульдерге қосымша модульдерді енгізу;
білім алушылардың үлгерімінің ағымдағы бақылау мен білім алушылардың
аралық аттестациясының түрін, ретін және мерзімділігін таңдау.
3) Курстар бойынша бөлу оқыту технологиясынан, мамандық ерекшелігінен,
аймақтық өзгешеліктен және т.б. тәуелді өзгеруі мүмкін.

8. Оқу үрдісі жоспарына түсініктеме жазба
Оқыту бағдарламасында сәйкес білім деңгейлерінің Мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарттарына сәйкес оқу жоспарының сипаты беріледі.
Оқу жоспары кәсіби дайындықтың құрылымдық мазмұнын, модульдер бойынша оқу уақытының көлемін, модульдерді оқу ретін ашады.
Барлық модульдерге «әрекетпен оқу» кіреді және барлық модульдер машина
жасау (автомобильдік өнеркәсіп) мәнмәтінінде орналасатын болады.
Құрылымдағы әрбір модуль және әрбір біліктілік кредиттер жиынтығына ие
болады. Модульдің кредиттер жиынтығы модульдегі оқыту нәтижесіне жеткен білім алушыларға берілетін кредиттер санын көрсетеді.
Кредиттер жиынтығы келесілерге негізделеді:
– Оқытудың Басқару Сағаттары (ОБС) кіретін оқытудың 10 сағатында қол
жеткізген оқыту нәтижелері үшін бір кредит.
– оқу уақыты модуль орта есеппен бағалау критерийімен анықталған
стандартқа дейін оқыту нәтижелерін аяқтау үшін деңгейінде білім алушыларға
алынған уақытпен анықталады.
– кредиттер жиынтығы ол өзі жататын біліктілікті бағалау әдісін қолданудан
тәуелсіз барлық жағдайларда тұрақты болып қалады.
Оқу уақыты оқу қайда, қашан және қалай өткеніне тәуелсіз бағалау нәтижелеріне
қатысты барлық оқуларды (бағалауды қоса алғанда) қарастыруы керек.
Жалпы білім беретін пәндер (модульдер) 1448 сағатты құрайды.
Әлеуметтік-экономикалық пәндер циклы 180 сағаттан артық емес оқу
уақыты көлемімен орта буын мамандарын дайындау кезінде жүзеге асады.
Бағдарламалардың маңызды құрамдауышы білім алушылардың тәжірибелік
дайындығына ерекше көңіл аудару болып табылады. Бұл үшін жасалатын
оқыту бағдарламаларында арнайы модульдер мен өндірістік оқыту біріктірілуі
керек. Яғни, егер Типті оқу жоспарларында (ТОЖ) өндірістік оқыту жеке
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бөлінген және кәсіби тәжірибеге жатады, онда жасалатын бағдарламаларда
кәсіби модульдер бойынша бөлінеді.
Кәсіби оқытуға бағытталған оқу бағдарламасына кіретіндер:
1) жалпы кәсіби пәндер мен модульдерді оқу;
2) жалпы кәсіби пәндер мен модульдер бойынша зертханалық-тәжірбелік
сабақтарды орындау;
2) өндірістік оқыту мен кәсіби тәжірибеден өту;
3) курстық және дипломдық жобаларды (жұмыстарды) орындау.
Техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі білім берудің оқыту
бағдарламаларын жасаушы білім ұйымдарында оқыту үдерісіне теориялық
сабақтар мен оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтарында және
оқу полигондарында, сонымен қатар, сәйкес бейіндегі өндіріс пен ұйымдарда
өндірістік оқыту шеберінің жетекшілігімен орындалатын өндірістік оқыту кіреді.
Кәсіби тәжірибе келісім-шарт негізінде жұмыс беруші ұсынған жұмыс орнында,
сәйкес ұйымдарда жүргізіледі және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.
Оқу ұйымы анықтаған практикалық дайындық (жалпы кәсіби пәндер, модульдер бойынша зертханалық-тәжірибелік сабақтар) міндетті оқитын (жалпы білім беретін және әлеуметтік-экономикалық пәндерді есепке алмастан)
оқу уақытының жалпы көлемінің 40 % құрайды.
Қосарлы оқытуды пайдаланумен техникалық және кәсіби білім берудің оқыту
бағдарламалары оқу ұйымдарындағы теориялық оқу мен кәсіпорын базасындағы
өндірістік оқытудың, тәжірибенің алпыс (60%) кем емес пайызын қарастырады.
Курстық жобалар (жұмыстар) жалпы кәсіби және арнайы пәнер/модульдер
бойынша оқу жұмысының түрлерінің бірі ретінде қарастырылады және оларды оқуға кеткен оқу уақыты шегінде орындалады. Семестрдегі курстық жобалар (жұмыстар) саны бірден аспайды. Қосымша бір курстық жұмысты (жобаны) жоспарлауға жол беріледі.
Дипломдық жобалауға кететін уақыт 6 аптадан аспауы керек. Диплом
алдындағы (біліктілік) тәжірибенің ұзақтығы мамандықтың күрделілігіне
тәуелді жоспарланады.
Аймақтық ерекшеліктерді және кадрларды дайындау бойынша жұмыс
берушілердің талаптарын есепке алу үшін білім ұйымдары анықтайтын
пәндерді/модульдерді оқу қарастырылады. Білім алушылардың оқыту
бағдарламаларын игеру сапасын анықтау үшін оқу жоспарында аралық және
қорытынды аттестация өткізу қарастырылады.
Аралық аттестацияны жүргізу негізгі түрлері: емтихан, сынақ, бақылау
жұмысы болып табылатын барлық пәндер/модульдер бойынша қарастырылады.
Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестация тілдер, әдебиет,
Қазақстан тарихы, математика және техникалық және кәсіби білім беретін
ұйымның таңдауы бойынша емтихандар өткізу қарастырылады.
Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби пәндер,
модульдер бойынша емтихандар, сынақтар және бақылау жұмыстарының
саны білім алушы меңгеруі тиісті білім, дағды мен құзыреттілік деңгейіне
қойылатын талаптарға қарай анықталады.
Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталмыш пәнді (модульді) оқуға кеткен оқу
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уақыты есебінен, ал емтихандар аралық аттестацияға кеткен мерзімде жүргізіледі.
Модулдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау және жұмысшы
мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын тапсыру, оның ішінде кәсіби дайындық
деңгейін бағалау және біліктілікті беру қорытындылары бойынша білім алушыларға
кәсіби біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, класс, санат) беріледі.
Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарының білім алушыларының
қорытынды аттестациясына кіретіндер:

білім ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау;

кәсіби дайындығы деңгейін бағалау және біліктілік беру (біліктіліктің
белгіленген және жоғарылатылған деңгейі үшін).
Білім ұйымдарындағы білім алушылардың қорытынды аттестациясы
оқытудың толық курсының қорытындысы бойынша білім алушылардың
оқыту бағдарламасын меңгеру деңгейін анықтау мақсатында өтеді.
Оқыту бағдарламаларын оқуды аяқтау қорытындысы бойынша білім ұйымдарында
қорытынды аттестацияның мүмкін түрлері: жалпы кәсіби пәндер (модульдер)
және арнайы модульдер бойынша емтихандар тапсыру немесе дипломдық жобаны
орындау мен қорғау, не арнайы пәндердің (модульдердің) бірі бойынша қорытынды
аттестация емтиханын тапсырумен дипломдық жұмысты қорғау.
Мамандықтар бойынша кәсіби дайындық деңгейін анықтау мен біліктілікті
беру (бұдан әрі – КДБББ) екі кезеңнен тұрады:
1) кәсіби дайындықты анықтайтын пәндер (модульдер) бойынша теориялық тестілеу;
2) біліктілік деңгейі бойынша практикалық тапсырмаларды орындау.
Қорытынды аттестация жүргізетін оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды. Олардың ішінде КДБББ ұйымдастыру мен өткізуге бір топқа кем дегенде
48 сағат кетеді (мамандық пен ұйым ерекшелігіне тәуелді оқыту үдерістері
арту жағына қарай өзгеруі мүмкін).
Консультациялар мен факультативтік сабақтар білім алушылардың жеке
қабілеттері мен сұраныстарын қамтамасыз етуге бағытталған.
Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан аспайтындай есеппен оқытудың барлық
кезеңінде қарастырылады және білім алушылар оқу үшін міндетті болып табылмайды.
Консультациялар мамандық пен бір оқу тобының оқу мерзіміне тәуелді әрбір
оқу жылына 100 сағатқа дейінгі көлемде қарастырылады.
Консультациялардың уақыт көлемі мен өткізу түрлерін (топпен, жеке, жазбаша және т.б.) оқу жұмыс жоспарын құру кезінде оқу ұйымдары анықтайды.
Типтік оқу жоспарларын жасау кезінде:
оқу жылы 1 қыркүйек басталатынын және мамандық ерекшелігіне байланысты оқыту үдерісін ұйымдастырушыға тәуелді аяқталатынын;
демалыс уақыты 11 аптаны, оның ішінде қысқы мерзім әскери
мамандықтардан басқасы кемінде 2 аптаны құрайтыны. Кәсіпорынмен
қосарлы оқыту бойынша келісім-шарт жасасқан білім алушылар демалыс
уақытында кәсіпорында тәжірибеден өтуге болатынын;
оқу жүктемесінің максималды көлемі күндізгі оқыту түрі кезінде
кемінде аптасына 36 сағат міндетті оқу жүктемесін қосқанда аптасына 54
сағатты құрайтынын ескеру қажет.
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Техни калық Жабдық міндеті/ Жабдық қолданылатын модуль (дер)
ерек шелігі Қамты латын тақы
рыптар

5

5

Ет және ет
өнім дерін
де ал дынала дәмін
тату сыз рН
көле
мін
эксп
ресөлше уге арнал ған құра
ма элек трод
тың бо луы

С т у - Ж а л - Шолулар
д е н тп ы
тер то- саны
бына
келе
тін жаб
д ы қ
б і рл і к
тері

«Ет және ет өнімдерінің өндірісі» лабороториясы
Әрбір лабороторияға 12 студент сыяды..
1 Рн- метр Өл
шеу Су сүзін дісі мен шикізат іріктеу;
3
лердің
ұсы түр лі та мақ өнім - ірі қараны мүшелеу мен сапа санаты;
ны ла тын диа дерін дегі су тек - қой етін, шошқа етін, ешкі етін мүшелеу және сапа
пазо ны: 0 -14 ион дарының рН санаты;
pH
(қыщ қыл дығы) - ауыл шаруашылық құсын, жабайы құсты, қоянды
бел сен ділі гін өл мүшелеу және жартылай дайын өнім;
шеу үшін
- Тарт ылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ
кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
-Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
- Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
- Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
шұжық өнімдері.
Ет өндіру технологиясы және ет өнімдері
2 Ет өнім де Өл ше нетін контроль темпера- - шикізат іріктеу;
3
рінің тем тем пера тур туры мяса и мясных - Тартылған ет өндіру.
пера тура асы ның ұсы продуктов при го- -Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ кесектілер, табиғи,
да тчигі нылатын диа рячей или холодной табиғи котлет дайындау);
Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
- Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
- Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;

№ Атауы

9. Ұсынылатын жабдық тізімі
Сурет (егер
мүмкін болса )
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Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
шұжық өнімдері.
Ет өндіру технологиясы және ет өнімдері
3 Ы
л Өлше ніп жат Шикізат пен дай- шикізат іріктеу;
3
5
ғ а л д ы қан
ылғал ын өнімнің ылғал - Тартылған ет өндіру.
ана лиза дық тың ұсы дығын бақы лау -Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ кесектілер, табиғи,
торы не ны
латын үшін қол даны табиғи котлет дайындау);
месе әм диа пазоны лады
- Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
бебап ыл 0 – 100%; ана
- Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
ғал
өл лиза тор дың
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
шегіш
абсо лют қате
Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
лігі нің шегі ±
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
0,2 %-дан көп
шұжық өнімдері.
емес
Ет өндіру технологиясы және ет өнімдері
4 Центри- Жұмыс уақы Вартанян
әдісі Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ 3
5
фуга
тының
сан арқылы ылғалды кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
дық
инди байланыс қабілет - Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
кциясы. Ро- тігін анықтау үшін - Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
тор д ың айна қолданылады
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
лым жыл дам
- Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
дығы: мину- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
тына
2700
шұжық өнімдері өндіру.
айналымнан
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
кем емес
5 Тұз өл Өлшеулер диа- Ет
өнімдерінің, Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ 3
5
шеуіш
пазоны: 0…100 еттің
және кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
Ажы ратылым ш ұ ж ы қ т а р - Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
дылық: 1 25° құрасындағы тұз - Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
С-дағы қателік: мөлшерін өлшеу - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
± 1 Жұмыс жа- үшін қолданылады - Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
сау жағдайы:
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
+ 10…+ 40° С
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
Оқу-ғылыми цехындағы жабдықтың тізімі (жұжық өнімдерін және ет деликатестерін өндіру бойынша)
Әрбір лабораторияға 12 студент сыяды

диапазоны, °С
-50…+180
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6 Т ө м е н жұмыс жасау алдын
ала Шикізктты сұрыптау;
1
темпера- температура- мұздатылған
ет - Ірі қара малды жіліктеу және сапа санаты;
т у р а л ы сы -15° С-тан шикізатын немесе - Қой етін, шошқа етін, ешкі етін мүшелеу және сапа
мұз дат жоғары емес, дайын ет өнімдерін санаты ауыл шаруашылық құсын, жабайы құсты,
қыш ка көлемі
280 төмен
темпера- қоянды мүшелеу және жартылай дайын өнім;
мера
литрдан кем турада
сақтауға - Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (іріемес
арналған (-20…-15 ұсақ кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
°С)
- Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
- Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
- Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет өнімдерін және ет өндіру технологиялары
7 Ө ң д е у жалпақтығы ет шикізатын сы- - Ірі қара малды жіліктеу және сапа санаты;
1
үсиелі
1м кем емес, лып алуға және - Қой етін, шошқа етін, ешкі етін мүшелеу және сапа
ал
жұмыс а з ы қ т а н д ы р у ғ а санаты
мөлері 1,5м арналған
ауыл шаруашылық құсын, жабайы құсты, қоянды
кем емес.
мүшелеу және жартылай дайын өнім;
8 С ы л ы п Сылып алыға ет шикізатын сы- - Ірі қара малды жіліктеу және сапа санаты;
1
а л у ғ а а р н а л ғ а н лып алуға және - Қой етін, шошқа етін, ешкі етін мүшелеу және сапа
және азы пышақтың ар а з ы қ т а н д ы р у ғ а санаты
қ а н д ы т ы қ ш ы л ы қ және тері алыға ауыл шаруашылық құсын, жабайы құсты, қоянды
руға ар ты ұзындығы арналған
мүшелеу және жартылай дайын өнім;
н а л ғ а н - 13-15 см, азы
п
ы қта ндыруға
ш а қ т а р арн
алған
ж и ы пышақтың нтығы
— 23-30 см.
1

1

1

қолдану
бары
сын
дағы қау іпсіз
дік ереж елер
інің тала пта
рына
сай
бо луы тиіс
(саб ының
кедір-бұд
ырлы мате
риалы, сапп
ен жүз дің
ара сы ндағы
қау іпсіз шо
қының болуы)
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м а к с и м а л - ет
кесінділерін, Шикізатты сұраптау;
1
ды өлшемді тұтас етті, жар- - Ірі қара малды жіліктеу және сапа санаты;
салмақ 60 кг- тылай тұтас етті - Қой етін, шошқа етін, ешкі етін мүшелеу және сапа
дан кем емес, өлшеуге арналған санаты ауыл шаруашылық құсын, жабайы құсты,
қоянды мүшелеу және жартылай дайын өнім;
- Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (іріұсақ кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
- Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
- Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
- Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
етті Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ 1
10 З ы р ы л ө н і м д і л і г і Тартылған
дауық
350 кг/сағ кем жасауға арналған кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
емес, айна- мұздатылған
ет - Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
лым жиілілігі б л о к т а р ы н ы ң - Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
м и н у т ы н а б ө л і к т е р і н - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
185 айналым- ұсақтауға арналған - Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
нан кем емес
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
11 Куттер Пышақ саны Пісірілген шұжық, Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ 1
2-10,
ыдыс сосискалар және кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
сый ымдылы қысқа
шұжық - Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
ғы 50 л-ден дайындау кезінде - Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
кем
емес, балық ет сорт- - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
цикл
ұзақ тарын
жұқалап - Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
тылығы
10 ұсақтау үшін
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
мин артқ емес
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы

9 Таразы

1

1

1
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16 И н ъ е к - Инелер саны Сүрлеу кезінде етті тұз Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру; 1
тор
27
данадан тұздығымен шприцтеу обработки;
кем емес; мин үшін қолданылады. - Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
ырғақ саны –
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
56
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы

1

13 Ш п и к 4-тен 32-ге Тартылған шұжық Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
1
кесу
дейін текше- үшін қолда ныла- - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
лерге (өзара тын шпикті текше- - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
араластыруға лерге кесу үшін
шұжық өнімдері өндіру.
болады)
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
14 Т а р т ы л Кеспек
кө Тартылған
етті Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ 1
ған етті лемі 60 л кем араластыру үшін кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
ара ла- емес, ара ла- арналған
- Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
стыру
стыраты ннң
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
айналу жиі
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
лігі 35 айн/
шұжық өнімдері өндіру.
мин кем емес
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
15 В а к у у м өнімділігі 800 Түрлі шұжықтар, Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
1
ды шприц кг/сағ.
кем сосискалар, қысқа - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
емес.
Доза ш ұ ж ы қ т а р д ы ғ - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
р е т т е л е т і н барлық пісірілген шұжық өнімдері өндіру.
массасы 5000 с . р л е н г е н - Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
г-нан, доза- түрлерін
өнідур
лау қадамы кезінде
шұжық
5 г- нан кем қ а б ы қ т а р ы н
емес.
толтыруға
1

1

1

1

12 Мұз ге- Түй іршік көл Те м п е р а т у р а н ы Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірі-ұсақ 1
нераторы емі 5-10 мм, реттеу мен кут- кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
Мұз тем пера терлеу
кезіндегі - Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
турасы 6 ÷ тартылған
еттің - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
( - 7 ) ° С - д а н тым ысып кетуінің - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
жоғары емес; алдын алу үшін
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы

Өнімді дозалау және
қ ап ш ы қ т ы
айнладыру
жүйесін орнатып жаб
дық талуы
(қолд ан және
авто матты
режим)
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17 М а с с а - Камера ысй Тұздату
үдерісі Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру; 1
жер
ымд ыл ығы тезірек
жүру обработки;
200 дм3-ден; үшін
шикізатты - Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
кем емес каме а қ ы р ы н д а п - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
раны ши кіза уқалауды жүзеге шұжық өнімдері өндіру.
тпен жүктеу асырады
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
мак сималы
-100 кг-дан
кем емес
1
18 Б у м е н Бастапқы жүк міндету:
ет Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
пісіру ка- - 150 кг-дан өнімдерін сұрлеусіз - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
мерасы кем емес. Бу өндіру (сосискалар, - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
қысымы диа- қысқа шұжықтар, шұжық өнімдері өндіру.
пазоны 1- 8 пісірілген ветчина, - Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
Bar
шұжықтар).
Техологиялық операциялар:
өнімді
қыздыру,
ептіру,
қуыру, пісіру, біға
пісіру
19 С у ы қ Сый ымдыл Етті ыстық және Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
1
ж ә н е ығы 50 кг кем суық
сүрлеуге, - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
ы с т ы қ емес, каме ра шұжық және ет - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
сүрлеуге тем пер ату- д е л и к а т е с т е р і н шұжық өнімдері өндіру.
арналған рас
40-125 дайындауға.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
с ү р л е у °С, бар Каме
к а м е р а - радағы темп
сы
ература 18125°С
предпочтительно
оснащение
д ат ч и ком
влажности

должен осуществлятся
ко н т р ол ь
следующих
параметров:
температура внутри
камеры.
температура внутри
продукта.
влажность.
время работы.

1

1

1
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1

1

1

Оқу-ғылыми цехындағы жабдықтың тізімі (ет консервілерін өндіру бойынша)
Әрбір лабороторияға 13 студент сыяды.

20 М ұ з Ішкі
сал Салқындатылған - Отбор сырья;
1
д а т қ ы ш қын датқыш ет шикізаты немесе - Ірі қара малды жіліктеу және сапа санаты;
ка мера, көлемі 3 куб./ дайын ет өнімдерін - Қой етін, шошқа етін, ешкі етін мүшелеу және сапа
ор
таа м-ден
кем сақтауға арналған. санаты ауыл шаруашылық құсын, жабайы құсты,
тем пера- емес,
қоянды мүшелеу және жартылай дайын өнім;
тура
Қол данстағы
- Тартылған ет өндіру. Жартылай дайын өнім (ірітем пература
ұсақ кесектілер, табиғи, табиғи котлет дайындау);
ның ұсы ны- Пайдалануға дайын шикі және пісірілген ет өндіру;
латын диа па- Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
зоны +8-10
- Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
- Пайдалануға дайын өнімдерді өндіру;
- Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
шұжық өнімдері өндіру.
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
21 Әм бебап А й н а л а т ы н Етті ыстық және Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
1
пісі ру ж а қ т а у л а р суық
сүрлеуге, - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
қуы ру саны (сүрлеу шұжық және ет - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
к а м е р а - арбалары) –1- д е л и к а т е с т е р і н шұжық өнімдері өндіру.
сы
ден кем емес; дайындауға
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
бастапқы жүк
300
кг-дан
кем емес
22 Клипс а- Екі скрепка- Толтырғыштарды Пісірілген және сүрленген шұжық өндіру;
1
тор
лы, 20 дан арнайы өлшегіш - Жылулық өңдеуді қажет ететін шұжық өндіру;
115 мм –ге қабықшаға бекіту - Шикізат өндіру, асүй өндіру және фирмалық ет және
дейінгі қабық үшін қолданылады шұжық өнімдері өндіру.
шалар ды кли
- Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
пстеу
К л и с птеу
мен
кесу пара
мемтрелін
түзеу мүм
кіндігі ұнам
ды
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26 А в т о қ а у ғ а н ы ң а в т о к л а в т а н Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
клав ті б ұ р ы л ы с себеттерді
тиеп
түсі ру б ұ р ы ш ы түсіруге мүмкіндік
м е х а н 170°-тан кем береді
измі
емес,,

24 Ж а р т ы - өнімділігі ми- Етті вакуум арқылы Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
лай авто нутына 10 бан- қаңылтыр құтыға
мат тық кадан кем емес. тығындылау
(ол
орау ма Д и а м е т р д і ет консервілерінің
шинасы икем
деу тиісті
сақтау
ауқымы 105 м е р з і м і н
мм дейін; Биік қамтамасыз
ету
тікті икем деу үшін маңызды)
ауқымы 125
мм кем емес
25 Автоклав м и н и м а л - а т м о с ф е р а л ы қ Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
ды
жұмыс қысымнан жоғары
қысымы
2 қысым
астында
атм, сыйым ет
консервілерін
дылығы 22 л- 110-115
градусқа
дан кем емес дейін
қыздырып
пастерлендіруге
арналған аппарат

23 Толтыру ө н і м д і л і г і етті
банкаларға Ет және ет өнімдерін өндіру технологиясы
машина- минутына 10 салып мөлшерлеу
сы
банкадан кем үшін
емес

1

1

1

1

1

1

а г р е гат
үстел
үстілік болуы мүмкін

10. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
№ Басылым
нөмірі

атауы

және Авторы

Баспа

Б а с ы пПайдалашығарылған н ы л а т ы н
жылы* және модуль (можері
дульдер)
М: 2010
1-15
2014
12-15

1 Еңбекті қорғау
Девисилов В.А.
Форум
2 Экономика және өндірісті Франовская Г.Н.
Инфра-М
ұйымдастыру. Оқулық
3 Стандарттау, сертификаттау Крылова Г.Д.
М.: ЮНИ- 1999ж.
және метрология негіздері
ТИ-ДАНА,
4 Іс қағаздарын жүргізу
Шевчук Д.А.
ЭКСМО
2013
5 Ақпараттық технология- В.В. Трофимова
юрайт
2011
лар: оқулық
6 Сызу негіздері
Кәсіби білім беру
Academia
2016 ж
7 Бастауыш кәсіби білім
Г.М. Шеламова
Academia
2013
8 Нарықтық
экономиканы В.И. Кушлин
РАГС
2005
мемлекеттік реттеу
9 Ет және ет өнімдерінің Винникова Л.Г
«ИНКОС
2006
технологиясы
10 Етті өңдеу технологиясы. Кайм Г.
СПб.: Кәсіп 2008
Неміс тәжірибесі.
11 Ет
өңдеу
кәсіпорын В. Шар шунов, И. мисанта
Минск, 2012
дарының технологиялық Кирик
жабдығы
12 Ауыл
шаруашылығы Голицына Л.А., Лен- КолосС
2007
жануарларының анатоми- ченко Е.М., Писменясы мен физиологиясы
ская В.Н.
13 Ет және ет өнімдерінің Лузина Н.И.
КемТИПП 2004
микробиологиясы
14 Ет және ет өнімдерінің ми- М . А . С и д о р о в , Колос
2000
кробиологиясы: Оқулық
Р.П.Корнелаева
15 Тамақтану, гигиена және са- Матюхина, З.П
ИЦ Акаде- 2013
нитария негіздері
мия,
16 Ет және ет өнімдері Журавская Н.К
М. : Колос 1999
өндірісін технохииялық
бақылау
17 Ет және ет өнімдері био- Розанцева Э.Г.
ДеЛи принт 2006
химиясы
18 Ет және ет өнімдерінің тау- Коснырева
Л.М., М.: "Акаде- 2005
артануы және сараптамасы Криштафович в.И., мия" баспа
Позняковский В.М. орталығы,
19 Өңдеуші
өндірістердің А.А. Курочкин, Г.В. М.: КолосС 2007
жабдығы мен автоматтан- Шабурова, А.С. Гордыру
деев, А.И. Завражнов
20 Жылу- және тоңазытқыш В. А. Григорьева, В. Энергоато- 1988
техниканың
теориялық М. Зорина
миздат
негіздері
21 Техноло гиялық үдерістерді В. Ю. Шишмарев
М ә с к е у 2005
автоматтандыру
«Академия»
22 Ет өндірісі кәсіпорында М. К.Алимарданова, Фолиант
Астана 2009
рының жабдығы
Р. Ш. Хакимова
23 Ет және ет өнімдерін М. К.Алимарданова, Фолиант
Астана 2009
өңдеу технологиясы
Р. Ш. Хакимова
24
Ет
саласының М. К.Алимарданова, Фолиант
Астана 2010
кәсіпорындары (курстық Р. Ш. Хакимова
және дипломдық жобалау)

12-15
12-15
12-15
1-5
13-15
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-8
8-13
8-12

8-13
1-12
7-12
1-12
1-8
13-15
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25
26
27
28
29
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«Шұжықтар. Шұжық В.П. Стацко
Феникс
Ростов
на 8-11
өнімдері. Еттен жаалған
Дону, 2000
өнімдер» оқу курсы
Ет өнімдері мен шұжықтар К.П. Юхневич
гидреметео- С а н к т - 7-12
рецептураларының
издат
П е т е р бу р г,
жинағы.
2000г
Паштеттерді өндіру тех- Беззубова А.В
ИЦ МарТ
Ростов
на 11
нологиясы
Дону, 2004
Жануар текті өнімдер метро- оқулық, Бессонова ГИОРД
СПетер 8-12
логиясы, стандарттау және Л.П., Антипова Л.В.,
бург:2013
сертификаттау
.
Ет жартылай фабри- И. А. Рогов, А. Г. Колос
Мәскеу,1997 1-12
каттарын
және
тез Забашта,Р. М. Ибрамұздатылатын тағамдар гимов, Л. Л. Забашөндірісі
та.

