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№ Авторы Название Специальность, 

дисциплина, код, 
семестр, кредит 

Краткая аннотация (с указанием соответствия 
кредитной системе обучения) 

Кол-
во 

п.л. 

Кол-
во 

студе
нтов 

Тир
аж 

Ква
ртал 

% 

Оқу құралы (учебное пособие) 
1.  Турашева С.К. Биотехнология 

высших и низших 
растений 

Специальность: 
5В070100-
Биотехнология 
Дисциплина: 
Биотехнология высших и 
низших растений  
(5 семестр, 2 кредита) 

В учебном пособии  рассматриваются 
биотехнологические методы и  технологии, 
применяемые для растительных объектов 
(высших и низших растений) 

4 40 100 4 80 

2.  Заядан Б.К., 
Есимова А.А., 
Кистаубаева 

А.С. 
 

 
Биотехнология 

негіздері 

Мамандығы 5B070100 
Биотехнология 

(мамандандырылған 
негізгі модуль, семестр 6, 
3 кредит) 

Биотехнологиялық өндірістердегі 
технологиялармен таныстырады. 
Микроорганизмдердің биотехнологиялық 
өндірістерде пайдаланатың негізгі өкілдері 
туралы түсiнiк бередi, құрал-жабдықтар 
туралы, тiрi организмдер ортасындағы 
орнымен, бактериялардың құрылысымен, 
метаболизмiмен, генетикалық 
аппараттарымен таныстырады. 
 
 
  

4 250 100 4 100 

3.  Игнатова Л.В., 
Савицкая И.С., 
Кистаубаева 
А.С., 
Акимбеков 
Н.Ш. 
 

Пищевая 
микробиология 

Food microbiology 

Специальность: 
5В070100-
Биотехнология 
Дисциплина: Пищевая 
микробиология  
(5 семестр, 2 кредита) 

В учебном пособии  рассматриваются 
биотехнологические методы и  технологии, 
применяемые для пищевой микробиологии 

4 35 100 4 80 



4.  Әдістемелік және жетекші құралдар (Методические пособия и руководства) 

5.  Бержанова 
Р.Ж. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Тағамдық 
микробиология» 

пәнінен 
зертханалық 
сабақтарға 
арналған 

методикалық 
нұсқалар 

Мамандығы 5B070100- 
Биотехнология 

(мамандандырылған 
элективті модуль1, 
семестр 6, 3 кредит) 

Методикалық нұсқауларда тағамдық 
өндірісте қолданатын өндірістік белсенді 
штамдардың сипаттамы, тағам өнімдерінің 
санитарлы-микробиологиялық өндірісі, тағам 
өнімдерінің қауіпсіздігі, тағам өндірісінің 
ластаушы микроорганизмдерін жаңа және 
дәстүрлі әдістерін бөліп алу жолдары 
көрсетіледі.  

6 96 100 2 80 

6.  Savitckaya I.S., 
Kistaubayeva 

A.S., 
Ignatova L.V. 

Dairy 
microbiology 

handbook 

Speciality: 5В071000-
Biotechnоlоgy  
disciplines 
«Microbiology and 
virology» 

The manual includes a detailed description of the 
new diagnostic techniques that allow a pathogen 
to be detected in a retail sample in a matter of 
hours rather than days. Provides thorough 
coverage of dairy microbiology principles as 
well as practical applications. Includes the latest 
developments in dairy starter cultures and 
genetic engineering techniques. Offers 
completely updated standards for Good 
Manufacturing Practice. 

4 150 100 4 90 

7.  Абдиева Г.Ж. Тағамдық 
өнімдердің 

биоқауіпсіздігі 

Специальность: 
5В071000-
Биотехнология, 
5В060700- Биология 
Дисциплина: 
«Тағамдық өнімдердің 
және шикізаттардың 
қауіпсіздігі» (1 семестр, 
3 кредит) 

Тағамдық өнімдерді биологиялық 
қауіпсіздігін бағалауға байланысты жалпы 
түсініктер мен әдістер және тағамдық 
өнімдерге қойылатын санитарлы-гигиеналық 
талаптар, санитарлық микробиология және 
гигиена пәні және санитарлы көрсеткіш 
микроорганизмдердің жалпы сипаттамасы 
мен негізгі топтары жайында мәлеметтер 
қамтылады.  

6 60 100 4 80 



8.  Уалиева П.С. 
Абдиева Г.Ж. 

Микробиологияда
н зертханалық 

сабақтарға 
әдістемелік 
нұсқаулар 

5В071000-
Биотехнология, 
5В060700- Биология 
Дисциплина: 
«Микробиология және 
вирусология» (2 семестр, 
3 кредит, Биология 4 
семестр, 3 кредит) 

Микробиологиялық зерттеулер техникасы, 
микроорганизмдердің таза дақылдарымен 
жұмыс жасау әдістері, препараттар жасау 
және микроскоптау, микроорганизмдердің әр 
түрлі қасиеттерін зерттеу және қоректік 
орталарды залалсыздандыру, 
микроорганизмдерді әр түрлі субстраттардан 
бөліп алу, микроорганизмдерді сандық 
анықтау әдістері қамтылады. 

6 120 150 4 80 

9.  Кистаубаева 
А.С. 

Уалиева П.С. 

Өнеркәсіптік 
микробиология 
бойынша 
әдістемелік 
нұсқаулар 

5В071000-
Биотехнология 
«Өндірістік 
биотехнология»  
(2 семестр, 3 кредит) 

Микроскопиялық зерттеулерді жүргізу 
техникасы мен микроскопия нәтижелерін 
компьютерлік өңдеуге, табиғи бастау мен 
өндірістік шикізаттан жинақтаушы түрлерін 
алу және өндірісте пайдаланатын 
микроағзаларды лабораториялық зерттеу 
әдістері талқыланған. 
 

6 100 100 4 100 

 
Декан факультета биологии и биотехнологии, д.б.н., профессор                                             Т.М. Шалахметова 
 
Председатель методбюро факультета биологии и биотехнологии,  
к.б.н., доцент                                                                                                                                 Ж.К. Жусупова 


