атауы
Нан, кондитер және
макарон өнімдерінің
инновациялық
1 технологиялары

наименование

name

Инновационные
технологии хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий

Innovative technology of
bread, pastry and pasta

Астық кептірудің
Современные техника и Modern equipment and
заманауи техникасы мен
технология сушки зерна technology of grain drying
2 технологиясы
Сыра қайнату өндірісі
технологиясындағы
3 жаңалықтар

4

Новое в технологии
пивоваренного
производства

Ұн дәнді-кондитерлік
Технологический
өнімдерді технологиялық менеджмент мучных
басқару
кондитерских изделий

New technology in the
brewing industry
Technological
management of flour
confectionery

Нан, кондитерлік және
макарон өнімдерінің
технологиялық
5 менеджменті

Технологический
менеджмент хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий

Астықтану және астық
өнімдерінің сапасын
6 бағалау әдістері

Зерноведение и методы Grain science and methods
оценки качества
for assessing the quality of
зернопродуктов
grain products

Technology Management
of bread, pastry and pasta

Технохимический
Астық өңдеу
Techno-chemical control
контроль на
кәсіпорындарда
at grain processing
зерноперерабатывающи
технохимиялық бақылау
enterprises
х предприятиях
7

8

9

Диірмен зауыттарының
технологиясы мен
заманауи жабдықтары

Технология и
современное
оборудование
мельзавода

Technology and modern
equipment of the mill

Элеваторлрдың
технологиясы мен
заманауи жабдықтары

Технология и
современное
оборудование
элеваторов

Technology and modern
equipment of elevators

Совершенствование
Кондитерлің өндірістің технологии
технологиясын жетілдіру кондитерского
производства
10

Improving the technology
of pastry production

Современное
оборудование
предприятий
алкогольной и
безалкогольной
промышленности

Modern equipment of the
enterprises of the alcoholic
and nonalcoholic industry

Техника и технология
мяса и мясных
продуктов

Technique and technology
of meat and meat products

Сүт және сүт өнімдерінң Техника и технология
техникасы мен
молока и молочных
продуктов
13 технологиясы

Technique and technology
of milk and dairy products

Тұщы су балықтарын
өңдеу техникасы мен
14 технологиясы

Technique and technology
of processing freshwater
fish

Алкогольді және
алкогольсіз өнеркәсіп
кәсіпорындарының
заманауи технологиясы
11
Ет және ет өнімдері
техникасы мен
12 технологиясы

15

16

17

Техника и технология
переработки
пресноводных рыб

Қоғамдық тамақтандыру
Технология продуктов Technology products
өнімдерінің
общественного питания catering
технологиясы
Арнайы тағайындалған
тамақ өнімдерінің
технологиясы

Технология пищевых
Food Technology Special
продуктов специального
Purpose
назначения

Қоғамдық тамақтандыру
Новое в технологии
өнімдерін өндіру
New in catering
производства продукции
технологиясындағы
technology
общественного питания
жаңалықтар

Халал талаптары
бойынша ет және ет
өнімдерінің
18 технологиясы

Технология мяса и
мясных продуктов по
требованию Халал

Рационалды тамақтану
19 негіздері

Основы рационального
Basics of Nutrition
питания

Емдік және
профилактикалық
20 тамақтану

Лечебное и
профилактическое
питание

Technology of meat and
meat products on demand
Halal

Medical and preventive
nutrition

Пищевые добавки,
Тамақ өнеркәсібінде
используемые в
қолданылатын тағамдық
пищевой
қоспалар
промышленности
21

Food additives used in the
food industry

Қоғамдық тамақтандыру
кәсіпорындары жұмысын
ұйымдастыруда жаңа
тенденциялар

Новые тенденции в
New trends in the
организации работы
organization of work of
предприятий
catering
общественного питания

Мектеп, жоғары оқу
орны, өнеркәсіп
кәсіпорындарының
асханаларында
тамақтануды
ұйымдастыру

Организация питания в
Catering services in school
школьных столовых,
canteens, universities,
вузах, промышленных
industrial enterprises
предприятиях

Мейрамхана бизнесі

Ресторанный бизнес от
Restaurants from A to Z
А до Я

22

23
24

Мейрамхана бизнесін
25 басқару

26

Современные
Ет өнеркәсібіндегі
технологии и
заманауи технологиялар технохимический
және технохимиялық
контроль на
бақылау
предприятиях мясной
промышленности
Тамақ және қайта өңдеу
өнеркәсібі
кәсіпорындарында
заманауи технологиялар
мен технологиялықхимиялық бақылау

27

Управление
ресторанным бизнесом

Современные
технологии и
технохимический
контроль на
предприятиях пищевой
и перерабатывающей
промышленности

Management of the
restaurant business
Modern technologies and
technical-chemical control
at the enterprises of the
meat industry

Modern technologies and
technochemical control
over the production and
processing of foodstuffs

Современные
Сүт өнеркәсібіндегі
технологии и
Modern technologies and
заманауи технологиялар технохимический
technical-chemical control
және технохимиялық
контроль на
at the dairy industry
бақылау
предприятиях молочной
промышленности
28

29

30

Тамақ өнімдерін
органолептикалық
бағалау әдістерін
жетілдіру

Совершенствование
методов
органолептической
оценки пищевых
продуктов

Improving methods of
sensory evaluation of food
products

Проектирование
Қоғамдық тамақтандыру
Designing of public
предприятий
кәсіпорындарын жобалау
catering
общественного питания

Проектирование
Ет өнеркәсібі
предприятий мясной
кәсіпорындарын жобалау
отрасли
31

Designing of the
enterprises of the meat
industry

Проектирование
Designing of the
Сүт өнеркәсібі
предприятий молочной enterprises of the dairy
кәсіпорындарын жобалау
отрасли
industry
32

33

34

Тамақ өнеркәсібі
кәсіпорындарының
заманауи жабдықтары

Современное
оборудование
предприятий пищевой
промышленности

Modern equipment of the
food industry

Ет өнеркәсібі
кәсіпорындарының
заманауи жабдықтары

Современное
оборудование
предприятий мясной
промышленности

Modern equipment meat
industry

Современное
Қоғамдық тамақтандыру
оборудование
Modern catering
кәсіпорындарының
предприятий
equipment
заманауи жабдықтары
общественного питания
35

36

Сусын өндіру
кәсіпорындарының
заманауи жабдықтары

Современное
оборудование
Modern equipment
предприятий по
beverage industry
производству напитков

Современное
Тағамдық микробиология
достижение пищевой
мен биотехнологияныі
микробиологии и
заманауи жетістіктері
биотехнологии
37
Сүт және сүт өнімдерінің
микробиологиясы.
Өндірістік
микробиологиялық
бақылауды ұйымдастыру
және әдістері

Микробиология молока
и молочных продуктов.
Методы и организация
производственного
микробиологического
контроля

Modern achievements of
Food Microbiology and
Biotechnology

Microbiology of milk and
dairy products. Methods
and organization of
industrial microbiological
control

38
Тамақ өнеркәсібі
микробиологиясының
39 негіздері

40

Шарап жасау өндірістері Основы микробиологии Fundamentals of
үшін микробиология
для винодельческих
Microbiology for wine
негіздері
производств
production

Тағамдық қауіпсіздік
41 жүйесі

42

43

Fundamentals of
Основы микробиологии
Microbiology of food
пищевых производств
production

Система пищевой
безопасности

The system of food safety

Тамақ өнімдері
қауіпсіздігі жүйесі.
Тамақ өнімдері
қауіпсіздік жүйесін
басқару

Система безопасности
пищевых продуктов.
Food safety system. The
Управление системой
system is safe food
безопасности пищевых products.
продуктов.

Сүт өнеркәсібі үшін
IDEFO бойынша СМЖ
бизнес-үдерістерін
құрастыру

Разработка бизнеспроцессов СМК по
методологии IDEFO для
молочной
промышленности.

Development of the
business processes of the
QMS methodology IDEFO
for the dairy industry.

Принципы НАССР и их
НАССР прнциптері және
HACCP principles and
использование в
оны тамақ өнеркәсібінде
their application in the
пищевой
қолдану
food industry.
промышленности.
44

Тамақ өнеркәсібі
кәсіпорындары үшін
интеграцияланған
қауіпсіздік менеджменті
жүйесін құрастыру
45

Разработка
интегрированный
системы менеджмента
безопасности для
предприятий пищевой
промышленности

The development of an
integrated security
management system for
the food industry

Лаборант химикоТамақ өнімдерін химикотехнологических
Laboratory of Chemical
технологиялық зерттеу
исследований пищевых Technology Studies foods
лаборанты
продуктов
46

47

48

49

50

Кристаллюкс-4000М
газдық хроматограф
аспабында пестицидтер
мөлшерін анықтау
әдістемесі

Методика определения
содержания пестицидов
на приборе Газовый
хроматограф
Кристаллюкс-4000М

«Crystallux-4000M газ
хроматографиясы»
құрылғысында
құрамында спирт бар
сұйықтықтардағы
токсикалық іздер
ластаушыларының
құрамын анықтау
әдістемесі

Методика определения Method of determining the
содержания токсичных content of toxic trace
микропримесей в
contaminants in alcoholспиртосодержащих
containing liquids on the
жидкостях на приборе device "Gas
«Газовый хроматограф chromatograph Crystallux
Кристаллюкс-4000М» 4000M

Капель 105-М
капиллярлық
электрофорез жүйесі
аспабында
амнқышқылдарының
массалық үлесін өлшеу
әдістемесі

Методика измерений
массовой доли
аминокислот на приборе
Система капиллярного
электрофореза Капель
105-М

"Methods of measurement
of the mass fraction of
amino acids on the device"
Electrophoresis System
capillary Capel 105-M »»

КВАНТ-Z.-ЭТА-Т
атомдық-абсорбциялық
спектрометр аспабында
уытты элементтерді
анықтау әдістемесі

Методика определения
токсичных элементов на
приборе Атомноабсорбционный
спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т

Analysis of toxic elements
on the instrument "Atomic
Absorption Spectrometer
QUANT-Z.-ETA-T"

Methods for determination
of pesticides on the device
"Gas Chromatograph
Crystallux-4000M"

51

52

53

Определение тяжелых
Құралда ауыр
Determination of heavy
металлов на приборе
металдарды анықтау
metals on the instrument
«Вольтамперометричес
«Валтамперометриялық
"Voltamperometric
кий анализатор
анализатор TALab»
analyzer TALab"
ТАLab»
Өнім сапасының
көрсеткіштерін анықтау
үшін
спектрофотометриялық
әдістер (Jenway 6300)

Методика определения
«Agillent-1200» HPLC
содержания
бойынша майда еритін
жирорастворимых
витаминдердің құрамын
витаминов на ВЭЖХ
анықтау әдісі
«Agillent-1200»

FLUORAT-02
аппаратында суда еритін
витаминдерді анықтау
54 әдісі

55

Спектрофотометрически
Spectrophotometric
е методы определения
methods for determining
качественных
product quality indicators
показателей продуктов
(Jenway 6300)
(Jenway 6300)

Методика определения
водорастворимых
витаминов на приборе
«ФЛЮОРАТ-02»

The method of
determining the content of
fat-soluble vitamins on
HPLC "Agillent-1200"
Method for determination
of water-soluble vitamins
on the device FLUORAT02

«Цвет Яуза»
құрылғысындағы
антиоксидантты
белсенділікті анықтау
әдісі

Методика определения
Method of determining
антиоксидантоной
antioxidant activity on the
активности на приборе
device "Tsvet Yauza"
«ЦветЯуза»

Заттардың физикалықхимиялық параметрлерін
анықтаудың
рефрактометриялық әдісі

Рефрактометрический
метод определения
физико-химических
параметров веществ

Refractometric method for
determining the
physicochemical
parameters of substances

Заттардың физикалықхимиялық параметрлерін
анықтаудың
рефрактометриялық әдісі

Рефрактометрический
метод определения
физико-химических
параметров веществ

Refractometric method for
determining the
physicochemical
parameters of substances

Кондитер

Confectioner

56

57
58 Кондитер

Обучение старших
Шарап жасау саласының
мастеров и мастеров
аға шеберлерін және
винодельческих
шеберлерін дайындау
производств
59

Training of senior masters
and masters of winemaking industries

60 Аспаз
61 Аспаз-диетолог

Повар
Повар-диетолог

Cook
Diet Chef

Ет қайта өңдеу
кәсіпорындарының
жұмыс мамандықтарын
62 оқыту

Обучение рабочих
Training of working
профессий
professions of meat
мясоперерабатывающих
processing enterprises
предприятий

Сүт өңдеу
кәсіпорындарының
жұмысшы
63 мамандықтарын оқыту

Обучение рабочих
Training of working
профессий предприятий professions of milk
по переработке молока processing enterprises

Жеміс-көкөніс және
консерв жасау өнеркәсібі
кәсіпорындарының
жұмысшы
мамандықтарын оқыту

Обучение рабочих
профессий предприятий
плодоовощной и
консервной
промышленности

Training of working
professions of enterprises
of fruit and vegetable and
canning industry

64
Бармендер мен даяшылар Курсы барменов и
официантов
65 курсы

Courses for bartenders and
waiters

Тоқыма материалдарын Инновационные
Computer-aided design of
өңдеудің инновациялық технологии отделки
products of light industry
технологиялары
текстильных материалов "Grafis"
66
Тігін тауарларын
67 сараптау

68

Экспертиза текстильных The course "The sewing
товаров
skills"

Тоұыма бұйымдары
Технология и дизайн
технологиясы мен дизайн трикотажных изделий

Professional development
of pedagogical skills

Тамақ өнеркәсібі
кәсіпорындарында
69 еңбекті қорғау

Охрана труда на
Labor protection at food
предприятиях пищевой
industry enterprises
промышленности

Жеңіл өнеркәсібі
кәсіпорындарында
70 еңбекті қорғау

Охрана труда на
предприятиях легкой
промышленности

Labor protection at light
industry enterprises

Жеңіл өнеркәсіп өнімдері Системы
үшін
автоматизированного
Automated Design
автоматтандырылған
проектирования изделий Systems for Light Industry
Графис жобалау
легкой промышленности Products Grafis
жүйелері
Графис
71
Тоқыма материалдарына Оценка показателей
Evaluation of safety
арналған қауіпсіздік
безопасности
indicators for textile
көрсеткіштерін бағалау текстильных материалов materials
72
73 Тігін шеберлігі
Педагогикалық
дағдыларды дамыту
74

Швейное мастерство

Sewing skill

Профессиональное
развитие
педагогического
мастерства

Professional development
of pedagogical skills

Жалпы білім беру
Современные подходы к
мекемелерінде терапевтік организации лечебножәне профилактикалық профилактического
тамақтануды
питания в
ұйымдастырудың
общеобразовательных
заманауи әдістері
учреждениях

Modern approaches to the
organization of therapeutic
and preventive nutrition in
general education
institutions

75

Современные
Балалар тағамының
технологии
өндірісінің қазіргі
производства детского
76 заманғы технологиялары
питания

77

Modern technologies of
baby food production

Мектеп түлік өнімдерінің Обеспечение качества и Ensuring the quality and
сапасы мен қауіпсіздігін безопасности продукции safety of school food
қамтамасыз ету
школьного питания
products

Логистикалық
процестерді
78 оңтайландыру

Оптимизация
логистических
процессов

Optimization of logistics
processes

Мәдениетті және
микроорганизмдерді
79 өсіру тәжірибесі

Опыт выращивания
культуры и
микроорганизмов

Experience in cultivation
of culture and
microorganisms

80

«CIP» - құю және сыра
өндірісінде жабдықты
бөлшектемей қалған
жуғышсыз жүйе

"СИП" - Система без
разборной мойки
оборудования в розливе
и пивопроизводстве

Технология
Сыра қайнату өндірісінің
пивоваренного
технологиясы
производства
81
Инертті газ ортасында
82 аргонмен дәнекерлеу

83

Сорғыны және жылу
алмасу жабдықтарын
таңдауды есептеу әдісі

"CIP" - System without a
disassembled sink of
equipment in bottling and
beer production
Technology of brewing
production

Сварка аргоном в среде Welding with argon in an
инертного газа
inert gas environment
Методика расчета
подбора насосного и
теплообменного
оборудования

Ремонт
Сыраны құюға арналған
технологического
технологиялық
оборудования розлива
жабдықты жөндеу
пива
84

Method of calculating the
selection of pump and heat
exchange equipment
Repair of the technological
equipment for pouring
beer

Қазақстан
Knowledge of the
Знание законодательства
Республикасының
legislation of the Republic
РК по экологии и
экологиялық және
of Kazakhstan on ecology
экологического
экологиялық менеджмент
and environmental
менеджмента
туралы заңнамасын білу
management
85
Жүк көтергіш
машинасында тиеутүсіру жұмыстарының
сапалы орындалуы, жүк
көтергіш машинасының
техникалық жай-күйін
бақылау. Отын шығынын
есепке алу
86
87 Big Data
88 Cisco
Кеңейтілген Microsoft
89 Excel
90 "1С:Предприятие 8"

Качественное
High-quality performance
выполнение погрузоof loading and unloading
разгрузочных работ на operations on the forklift
автопогрузчике,
truck, control of the
контроль технического technical condition of the
состояния
forklift truck. Maintaining
автопогрузчика. Ведение fuel consumption
учета расхода топлива accounting
Big Data
Cisco
Продвинутый Microsoft
Excel
"1С:Предприятие 8"

Big Data
Cisco
Advanced Microsoft Excel
"1С:Предприятие 8"

Дән және майлы
дақылдар, қабылдау,
өңдеу, тасымалдау,
91 талдау.

Мал мен құс өнімдерінің
қауіпсіздігі, сапасы және
ветеринарлықсанитарлық сараптамасы
92

93
94

95

96

Персоналдың кәсіби
құзыреттілігін дамыту
бойынша оқыту
семинары
Бизнеске арналған
ақпараттық алаң
Шығармашылық
менеджмент заманауи
тиімді басқарудың
негізі ретінде

Безопасность,
качество и
Safety, quality and
ветеринарноveterinary-sanitary
санитарная экспертиза
examination of livestock
продуктов
and poultry products
животноводства и
птицеводства
Семинар-тренинг по
развитию
профессиональной
компетентности
персонала
Информационная
платформа для
бизнеса
Креативный
менеджмент как
основа современного
эффективного
управления

Training Seminar on the
development of
professional competence
of staff
Information platform for
business
Creative management as
the basis of modern
effective management

Семинар-тренинг
«табысты көшбасшы
үшін тиімді басқару
дағдылары»

Семинар-тренинг
«навыки
эффективного
управления для
успешного
руководителя»

Seminar-training
"effective management
skills for a successful
leader"

Нақты экономиканың
кәсіпорындары үшін
қаржы құралдары

Финансовые
инструменты для
предприятий
реального сектора
экономики

Financial instruments
for enterprises of the
real economy

Іс қағаздарын жүргізу

Делопроизводство

Paperwork

97
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Зерновые и
Cereals and oilseeds,
масличные культуры,
reception, processing,
приём, переработка,
shipping, analysis.
отгрузка, анализ.

Табиғи орта
компоненттерінің жайкүйі тамақ өнімдерінің
қауіпсіздігі мен
сапасының негіздері

Состояние
компонентов
природных сред
основы безопасности
и качества пищевых
продуктов

State of components of
natural environments
basics of food safety and
quality

Мектепте тамақтануға
арналған өнім өндіру
технологиясы

Технология
производства
продукции для
школьного питания

Production technology
for school meals

101

Тұщы су балықтарын
қайта өңдеу
технологиясы

Технология
переработки
пресноводных рыб

Technology of
freshwater fish
processing

102

Жүгері дәнін кептіру
технологиясы және
техникасы

Технология и техника
сушки зерна кукурузы

Technology and
technique of drying of
corn grain

103

Суды зертханалық
зерттеудің заманауи
әдістері

Современные методы
лабораторных
исследований воды

Modern methods of
laboratory studies of
water

Электр жабдықтарын
зерттеуге сараптама
жүргізу

Проведение
экспертизы на
исследование
электрических
оборудований

Examination of
electrical equipment

Металл бұйымдарды,
жабдықтар мен
медициналық
техниканы зерттеуге
сараптама жүргізу

Проведение
экспертизы на
исследование
металлических
изделий,
оборудования и
медицинской техники

Examination of metal
products, equipment and
medical equipment

Автомобильдік
қосалқы бөлшектер
мен жабдықтарды
зерттеуге сараптама
жүргізу

Проведение
экспертизы на
исследование
автомобильных
запасных частей и
оборудования

Expert examination for
the study of automotive
spare parts and
equipment

99

100

104

105

106

Мектеп өнімдерінің
сапасы мен
қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін
заманауи өндірістік
технологиялар

Современные
технологии
производства,
обеспечение качества и
безопасности продукции
школьного питания

Modern production
technologies, ensuring
the quality and safety of
school food products

107
Мектепке дейінгі және
мектептегі
тамақтануды
ұйымдастыру
ерекшеліктері

Особенности
организации
дошкольного и
школьного питания

Features of the
organization of
preschool and school
meals

109

Оқу барысында әдістәсілдерді қолдану

Использование кейсметода в обучении

Use of case method in
training

110

Білім берудегі
ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар

Информационнокоммуникационные
технологии в
образовании

Information and
communication
technologies in
education

Инновациялық оқыту
әдістері, немесе
қызықты оқыту

Инновационные
методы обучения, или
как интересно
преподавать

Innovative teaching
methods, or how
interesting to teach

Білім беру жүйесінде
тәрбие жұмыстарын
ұйымдастырудың
заманауи әдістемесі

Современные методы
организации
воспитательной
работы в
образовательной
системе

Modern methods of
organization of
educational work in the
educational system

Қазақ тілін оқытудың
жаңа технологиялары

Новые технологии
обучения казахскому
языку

New technologies of
teaching Kazakh
language

Қашықтықтан оқыту
технологиялары
бойынша оқу үдерісін
ұйымдастыру

Организация учебного
процесса по
дистанционным
образовательным
технологиям

Organization of
educational process in
distance education
technologies

108

111

112

113

114

115

Ашық онлайн-курстық
онлайн-курстарын
енгізу: принциптер,
құралдар, тәжірибе

Реализация массовых
открытых онлайн
курсов (МООК):
принципы,
инструменты,
практика

Implementation of mass
open online courses
(MOOC): principles,
tools, practice

