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1 Пәнді оқытудың міндеттері мен тапсырмалары
Пәннің міндеті болып студенттерде азық – түлік өнімдерінің
технологиясы жайлы жалпы түсініктерді қалыптастыру табылады.
Пәннің тапсырмалары
- студенттерде кең ғылыми – жаратылыстанымдық көзқарасты дамытуға
мүмкіндік беру,
- табиғи және антропогендік факторлардың әсер етуімен қоршаған
ортадағы күрделі үдерістерді түсінуге мүмкіндік туғызу.
Пәнді оқып білудің нәтижесінде студеннттер білуі керек:
- тамақтанудың ғылыми негіздері, тағамның құрамы және қасиеттері;
- шикізаттан пайдалы заттарды алудың әдістері;
-жартылай фабрикаттарды қайта өңдеудің технологиялық тәсілдері.
Пәнді оқып білудің нәтижесінде студеннттердің істей білуі тиіс:
- азық-түлік өнімдер өндірісінің технологиялық сұлбасын құрастыру;
- азық-түлік өнімдерді құраушы элементтерді анықтау.
2 Деректемелер
«Азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы» пәнін оқып білу
студенттердің «Мамандыққа кіріспе», «Органикалық химия», «Талдамалы
химия», «Биохимия», «Микробиология» пәндері бойынша алынған білімідеріне
негізделеді.
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3 Пәннің мазмұны
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптар атауы

№
1
1

2
Кіріспе. Азық – түлік өнімдерін құрастырушы
негізгі заттар
2
Астық және оны қайта өңдеу өнімдері
3
Шырынды өсімдік шикізаты
4
Ашытқы, ашытқыш және ферменттік препараттар
5
Өсімдік майы және тон майлар (жиры)
6
Ет және ет өнімдері
7
Балық
8
Сүт және сүт өнімдері
9
Қамыр қопсытқыштар (разрыхлители)
10
Қант, азық – түлік өндірісінің шикізаты ретінде
11
Крахмал және крахмал өнімдері
12
Кептірілген картоп пен жемістер
13
Жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдері
14
Жеміс пен жидектерден шикізат
15
Азық – түліктік органикалық қышқылдардың
өндірісі
16
Желерленген өнімдер
17
Азық – түлік өнеркәсібінде қолданылатын дәстүрлі
емес шикізат түрлері
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2 семестр
1
Кіріспе. Азық – түлік өнімдерін құрастырушы негізгі
заттар
2
Астық және оны қайта өңдеу өнімдері
3
Шырынды өсімдік шикізаты
4
Ашытқы, ашытқыш және ферменттік препараттар
5
Өсімдік майы және тон майлар (жиры)
6
Ет және ет өнімдері
7
Балық
8
Сүт және сүт өнімдері
9
Қамыр қопсытқыштар (разрыхлители)
10
Қант, азық – түлік өндірісінің шикізаты ретінде
11
Крахмал және крахмал өнімдері
12
Кептірілген картоп пен жемістер
13
Жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдері
14
Жеміс пен жидектерден шикізат
15
Азық – түліктік органикалық қышқылдардың өндірісі
16
Желерленген өнімдер
17
Азық – түлік өнеркәсібінде қолданылатын дәстүрлі емес
шикізат түрлері
Барлығы:
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Астық және оны қайта өңдеу өнімдері
3
Шырынды өсімдік шикізаты
4
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5
Өсімдік майы және тон майлар (жиры)
6
Ет және ет өнімдері
7
Балық
8
Сүт және сүт өнімдері
9
Қамыр қопсытқыштар (разрыхлители)
10
Қант, азық – түлік өндірісінің шикізаты ретінде
11
Крахмал және крахмал өнімдері
12
Кептірілген картоп пен жемістер
13
Жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдері
14
Жеміс пен жидектерден шикізат
15
Азық – түліктік органикалық қышқылдардың өндірісі
16
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17
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Барлығы:

Тақырыптар атауы
Дәріс Зертха. СӨЖ
3

4

5

1

-

-

1
1
1
1
1
-

-

-

6

-

-

-

1

4

-

1
1
1
1
1
-

5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
5

-

6 (12)

78

Пәннің теоретикалық бөлімінің мазмұны
1-Дәріс Кіріспе. Тағам өнімдерініңи негізгі құраушы заттары және
олардың адамның тамақтануындағы мәні. Ағзаның энергиядағы қажеттілігі.
Тағам рационының құрылымы. Тамақтың жеке құрама бөліктерінің
физиологиялық маңызы.
2-Дәріс Астық және оның өңделген өнімдері. Астықтың және астық
өнімдерінің сипаты, дәнді астық, дәнді ірі бұршақты мәдениеттер, бағалау және
дәннің жетілуі кезінде жүретін үдерістер, астықты жармаға қайта өңдеу,
жарманың түрлері, жарманы қайта өңдеудің технологиялық үдерісі.
3-Дәріс Шырынды өсімдік шикізаты. Шырынды өсімдік шикізатты
бұзылмайтын етудің жалпы қағидаттары, биоз, анабиоз, ценоанабиоз, абиоз,
сақтау мен қайта өңдеудің объектісі ретінде шырынды өсімдік шикізатының
сипаты, өсірудің жағдайлары мен сорты, шикізаттың химиялық қасиеті,
физикалық қасиеттері; шикізаттың физиологиялық ерекшеліктері, бұзылмайтын
етудің тәсілі ретінде шырынды өсімдік шикізатты сақтау.
4-Дәріс Ашытқы, ашытқыш және ферменттік препараттар. Ашытқы
өндірісі; астықты суға салып қоюға дайындау, астықты суға салып қою,
астықты көктету, ашытқының ферментациясы, ашытқыны құрғату, кептірілген
ашытқыны өңдеужәне оны сақтау, ашытқының сапасына қойылатын талаптар,
ашытқы препараттары, ашытқа экстракттары, квасты сыра ашытқы
концентраты.
5-Дәріс Өсімдік майы және майлар. Өсімдік: майлар, майлардың құрамы
мен қасиеттері, майлы шикізаттың сипаты, өсімдік майларын алудың
технологиясы, жануардың еріткен майлары, сипаты: жануардың еріткен
майларының шикізаттары, жануардың еріткен майларын алудың технологиясы,
беткі-белсенді заттар.
6-Дәріс Ет және ет өнімдері. Қоғамдық тамақтану кәсіпорына түсетін
еттің түрлері және құрылысы. Сойыс малы тұтас етінің бұлшық еттік және
қосылу матасының
морфологиялық құрылысы және матаның жеке
элементтерінің химиялық құрамы. Шикізаттың технологиялық құндылығы.
Қоғамдық тамақтану кәсіпорына түсетін құстың, жабайы құс пен қоянның
түрлері және қалпы, олардың сипаттамасы.
7-Дәріс Балық. Қоғамдық тамақтану кәсіпорына түсетін балықтың
түрлері және қалпы, олардың спаттамасы. Балықтың және теңіз
шаруашылығының балық емес өнімдерінің химиялық құрамы мен
морфологиялық құрылысының ерекшеліктері. Шикізаттың технологиялық
құндылығы.
8-Дәріс Сүт және сүт өнімдері. Сиыр сүті, сүттің химиялық құрамы,
сүттің қасиеттері, сүттің технологиялық өңделуі және ассортименті, сүттің
сапасына қойылатын талаптар, қаймақ сүт, сүт консервілері, қойыртылған сүт,
құрғақ сүт, сүт қышқылды өнімдер, қаймақ, ірімшік, екінші ретті сүт өнімдері,
ашытқы, сүт-ақуыз концентраттары, сиыр майы, май дайындатқышта
шығарылған май.
9-Дәріс Қамыр қопсытқыштар (разрыхлители). Нан пісіретін ашытқылар,

құрылысы, ашытқы жасушаларының өміршендік жағдайлары және құрамы
ашытқыны қысу, ашытқы сүті, кептірілген ашытқы, мелассты - спиртті
бражкадан бөлінген ашытқы, химиялық жұмсартқыштар.
10-Дәріс Қант, азық – түлік өндірісінің шикізаты ретінде. Қант
қызылшасы өндірісі, қант қызылшасының сипаты, қант қызылшасын қабылдау
және сақтау, қызылшаны зауытқа жеткізу және қоспалардан бөлу, қызылшаны
жуу, қызылшаны ұнтаққа ұнтақтау, диффузионды шырыны алу, диффузионды
шырынды тазарту, шырынды (жеміс суын) сүзу, шырынның жеміс суына дейін
қоюлануы, жеміс суын және оттектерді утфелдерге дейін пісіру, кристаллды
қантты алу, утфелді центрифугирлендіру, қант-ұнтағын кептіру және ақтау,
қант-топырағына және оны сақтауға қойылатын талаптар, оттектерді қайта
өңдеу, мелассаны пайдалану.
11-Дәріс Крахмал және крахмал өнімдері. Шикі крахмал өндірісі, картоп
крахмалы, жүгері крахмалы, құрғақ крахмал өндірісі, жүгері май, экстракт және
азық өндірісі, түрі өзгертілген крахмалдар өндірісі, жарықшақтанған крахмалдар, орын басқан крахмалдар, декстрин өндірісі, крахмал патока (крахмалдың
қантқа айналып жетпеген түрі) өндірісі, патока өндірісінің технологиялық
сұлбасы, жоғары қантталған патока, мальтозды патока, патоканың сорттары
және оның сапасы, глюкоза және глюкоза құрамды өнімдер, глюкозаның
сипаты.
12-Дәріс Кептірілген картоп пен жемістер. Кептіру үшін қолданылатын
шикізатқа қойылатын талаптар, кептірілген өнімдердің сипаттамасы.
13-Дәріс Жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдері. Тауық жұмыртқаларының
қасиеттері және құрамы, тауық жұмыртқаларына қойылатын талаптар және
оларды сақтау, қатырылған жұмыртқа өнімдерінің өндірісі, жұмыртқа
ұнтағының өндірісі.
14-Дәріс Жеміс пен жидектерден шикізат. Жеміс-жидекті тазартылған
пюре, жеміс-жидекті повидло, жеміс-жидекті джем, варенье, цукаттар, жүзім
(кептірілген жүзім), жеміс-жидекті концентрленген шырындар, жеміс-жидекті
ұнтақтар.
15-Дәріс Азық – түліктік органикалық қышқылдардың өндірісі. Сүт
қышқылы, лимон қышқылы, шарап қышқылы, дәмділік, азықты бояғыштар,
бояғыштар табиғи бояғыштар, синтетикалық бояғыштар.
16-Дәріс Желерленген өнімдер. Пектин, агар, агароид, желатин.
17-Дәріс Азық – түлік өнеркәсібінде қолданылатын дәстүрлі емес шикізат
түрлері. Қалдық сыра ашытқылары, көкөніс ұнтақтары, ет және балық
өнеркәсібінің өнімдері, азық-түлік өнімдері құрамына кіретін зиянды заттар
және олардың адам ағзасына әсер етуі, азық-түлік өнімдерінің табиғи улы
қосылыстары.

Зертханалық сабақтардың мазмұны мен орындалу кестесі
№

1

1

2

3

4

5

6

Тақырыптар атауы

Мазмұны

2
1 Тақырып
Ақуыздардың
ерігіштігіне
температураның әсері.
Азық – түлік
өнімдерін жылулық
өңдеу кезіндегі
ұшқыш
қосылыстардың
бөлінуі

3
Денатурация кезіндегі
ақуыз қасиеттерінің
өзгеруі: ерігіштігі,
оптикалық тығыздығы,
ісіну қабілеттілігі,
бояғыштармен өзара
әрекеттістігі,
ферментативті
шабуылдағыштық.
Денатурация
нәтижесінде күкірт сутек
пен фосфор сутектің
бөлінуі
Майдың массалық
бөлігін анықтаудың
қышқылдық әдісі
Биуретті, Кьельдаль
әдістерімен ақуыздың
массалық бөлігін
анықтау
Өсімдік өнімдерінің
жұмсаруы. Жасуша
қабырғалары
деструкциясының
нәтижелілігі мен
жасушалар арасындағы
байланыстың әлсіреуі

4
Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

1 Тақырып
Майды сандық
анықтау
1 Тақырып
Ақуызды сандық
анықтау
3 Тақырып
Көкөніс маталарының
механикалық
беріктілігінің
қасиеттеріне
температураның және
жылулық өңдеу
ұзақтығының, рН
ортаның әсер етуі
5 Тақырып
Фритюрлі қуыру
үдерісіне өсімдік
майдың қышқылдану
дәрежесінің және
физикалық
қасиеттерінің,
органолептикалық
көрсеткіштерінің
өзгеруі
6 Тақырып
Ет және сүйек
шикізатының құрамы
мен органолептикалық
көрсеткіштерін
салыстыру

Бақылау түрі

Орындау Сағат
мерзімі
тар
(апта
саны
бойынша)
5
6
1
1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау
Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

2

1

3

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

4

1

Тұтқырлықтың өзгеруі,
майдың қаралауы,
спецификалық иіс пен
дәмнің пайда болуы.
Триглицеридтердің
қышқылдануы мен
гидролизденуі

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

5

1

Сорпаның сыртқы түрі,
түсі, дәмі мен иісінің
пісіру тәртібі мен
шикізат құрамынан
тәуелділігі

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

6

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6 Тақырып
Жануарлық шикізатты
консервілеуге
дайындау

Консервілеу үшін
жартылай фабрикаттар
өндірісінің
технологиялық үрдісі:
бөлу және т.б.
6 Тақырып
Балғын (свежий) мен
Етті зерттеу. Ет
балғын емес еттің иісі
өнімдерінің жалпы
мен консистенциясын,
химиялық құрамын
сыртқы түрін, күдікті
анықтау
балғындықты анықтау
8 Тақырып
Сыртқы түр, түс, иіс пен
Сүттің сапасын
дәмді анықтау. МемСТ
анықтау әдістері
(ГОСТ) 3624-67
бойынша қышқылдықты
анықтау
10 Тақырып
Қышқылдың болуымен
жылыту кезінде
Түрлі факторлардың гидролиздің өтуі:
сахрозаның
жылыту уақытын,
гидролизденуіне әсер қышқыл
етуі
концентрациясын,
қышқыл
диссоциациясының
дәрежесін ұлғайту
11 Тақырып
Крахмал тұқымының
Картоп крахмалының
өзгеруі, клейстердің ісіну
клейстеризациясы
дәрежесі мен
тұтқырлығы арасындағы
байланысты анықтау
13 Тақырып
Жұмыртқа өнімдерінің
Жұмыртқа сапасын
микробиологиялық және
анықтау
физико – химиялық,
органолептикалық
көрсеткіштерін анықтау
14 Тақырып
Көкөністерді жылу
Жемістерді жылулық
аспаздық өңдеуде
өндеудің ерігіш
мембран ақуыздарының
заттарды алуға әсері
өзгеруі салдарында
жасуша шырынының
ерігіш заттардың
диффузиясы
14 Тақырып
Түс, дәм, иісті анықтау.
Өсімдік шикізатын
Құрғақ заттардың
консервілеуге
массалық бөлігін
дайындау
анықтау
16 Тақырып
Аспаздық өңдеу кезіндегі
Коллагеннің глютинге коллагеннің
өтуіне түрлі
Жарықшақтану,
факторлардың әсері
желатинді алу

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

7

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

8

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

9

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

10

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

11

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

12

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

13

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

14

1

Дәптерді
рәсімдеу,
қорғау

15

1

СӨЖ мазмұны
№
1
1

СӨЖ түрі

2
Дәріс сабақтарына
дайындық
2
Зертхана сабақтарына
дайындық
3
Аудиторлық сабақтардың
құрамына кірмеген
материалдарды оқу
4
Рубеждік бақылауға
дайындық
Барлығы

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

3
Жұмыс дәптері

4
Сабақтарға
қатысуы
Сабақтарға
қатысуы
конспектіні
тексеру

Жұмыс дәптері
Конспект
Ауызша сұрау

коллоквиум
РБ1, РБ2,

Сағаттар
саны
5
0,5*15=7,5
0,5*15=7,5
1*60=60
15
90

Студенттерге өздік оқып білу үшін ұсынылатын тақырыптар
1. 1-тақырып. Тағамның колориялығының және химиялық құрамының есебі.
Ұсынылатын әдебиет: [18].
2. 6-тақырып. Түйе, арқар, қара құйрық етінің химиялық құрамы. Қоян етінің
сипаты. Ұсынылатын әдебиет: [23].
3. 8-тақырып. Пастерленген, концентрацияланған және құрғақ сүт өндірісінің
технологиялық желісі. Пастеризация, тазарту кезінде сүттің ерекшеліктері.
Ешкі сүті, оың пайдалы қасиеттері. Ұсынылатын әдебиет: [5].
4. 13-тақырып. Бөдене және түйе құс жұмыртқаларының химиялық құрамы.
Оларды тамақтану кәсіпорындарында қолдану. Ұсынылатын әдебиет: [12, 19].
5. 14-тақырып. Табиғи шырындар өндірісінің технологиялық желісі.
Ұсынылатын әдебиет: [21].

СӨЖ мазмұны (сырттаң оқушылар)
№
1
1

СӨЖ түрі

2
Дәріс сабақтарына
дайындық
2
Зертхана сабақтарына
дайындық
3
Аудиторлық сабақтардың
құрамына кірмеген
материалдарды оқу
4
Рубеждік бақылауға
дайындық
Барлығы

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

3
Жұмыс дәптері

4
Сабақтарға
қатысуы
Сабақтарға
қатысуы
конспектіні
тексеру

Жұмыс дәптері
Конспект
Ауызша сұрау

коллоквиум
РБ1

Сағаттар
көлемі
5
0,5*6=3
70*1=70
5
78

Студенттерге өздік оқып білу үшін ұсынылатын тақырыптар
1. Өсімдік майларының түрлері. Жануардың еріткен азық майлары.
Маргарин. Ұсынылатын әдебиет: [1,3,4,8]
2. Ет және ет өнімдері. Құрамы, түрлері және еттің қасиеттері.
Малды, құсты қайта өңдеу. Ұсынылатын әдебиет: [1,3,4,8,23]
3. Балық шикізатының спаттамасы. Балықты алдын алу өңдеу. Балық
өнімдерінің технологиясы және Балықтың және теңіз шаруашылығының
балық емес өнімдерінің технологиясы. Ұсынылатын әдебиет: [1,3,4,8]
4. Сүтті механикалық және жылулық өңдеу. Сүт қышқылды өнімдер.
Сары май. Ұсынылатын әдебиет: [1,3,4,5,8]
5. Қамырды қопсытқыштар. Нан пісіретін ашытқылар, сығындалған
ашытқылар, ашытқы сүті. Химиялық қопсытқыштар. Ұсынылатын әдебиет:
[1,3,4,8]
6. Қант өндірісі технологиясы. Ұсынылатын әдебиет: [1,3,4,8,16]
7. Крахмал өндірісі технологиясы. Патока және глюкоза өндірісі.
Ұсынылатын әдебиет: [15]
8. Кептірілген картофель және көкөністер. Ұсынылатын әдебиет:
[1,3,4,8,17,21]
9. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Жұмыртқа ұнтағы және меланж
өндірісі. Ұсынылатын әдебиет: [1,3,4,8]
10. Жеміс-жидекті тазартылған пюре, жеміс-жидекті повидло, жемісжидекті джем, варенье, цукаттар, жүзім (кептірілген жүзім), шырындар.
Ұсынылатын әдебиет: [1,3,4,8,17,21]
11. Азықтық органикалық қышқылдар өндірісі. Ұсынылатын әдебиет:
[1,3,4,8,10,21]
12. Желерленген заттар. Пектин, агар, агароид, желатин. Ұсынылатын
әдебиет: [1,3,4,8,10]
13. Азық-түлік өнеркәсібінде қолданылатын дәстүрлі емес шикізаттар.
Ұсынылатын әдебиет: [1,2,3,4,8,11]

Мамандықтың (тардың)
жұмыс бабындағы оқу
жоспарынан үзінді көшірме

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

050727 «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»
мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Пәннің атауы «Саланың жалпы технологиялары»

ЖОБ негізінде
2008 жылы
түскендер,
күндізгі
ОКБ негізінде
2008 жылы
түскендер,
сырттай
ОКБ негізінде
2009 жылы
түскендер,
сырттай

Бақылау жұмысы

К. ЖОБА
К. ЖҰМЫС
ЕГЖ (РГР)

сынақ

Оқу түрі

емтихан

Бақылау түрі

Оқушылардың
Курс және семестр
жұмыс көлемі,
бойынша сағаттарды
сағатта
бөлу (сағат)
барлығы
жал- ауд СӨЖ
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6
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