
 «6B01507-Химия»  бойынша білім беру бағдарламасы келесі  нормативті  құжаттар негізінде құрастырылған: 

-  «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы  

        - «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I Заңы.  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы «Жоғары білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты»  

- Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 

2016 жылғы 16 наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері   

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 

Ережесін бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 бұйрығы  

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеушісі туралы 2018 жылғы 13 

қазандағы  №569 бұйрығы. 

- Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 

тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 тамыздағы № 484 қаулысы.  

-  «Педагогтың» кәсіби стандарты 2017 жылғы 8 маусымдағы  № 133 бұйрығына қосымша( для педагогических 

специальностей) 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 «Білім беру ұйымдары үшін жалпы 

пәндер, элективті курстар және элективті пәндер бойынша типтік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығы.  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Қазақстан Республикасының бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта білім берудің типтік оқу жоспарын бекіту туралы» 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрығы. 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 4 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 4 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы 4 

4 Кредиттер көлемі 4 

5 Оқутүрі 4 

6 Оқу тілі 4 

7 Берілетінакадемиялықдәреже 4 

8 Білімберубағдарламасыныңтүрі 4 

9 БЖХС бойынша деңгей 4 

10 ҰБШ бойынша деңгей 4 

11 СБШ бойынша деңгей 4 

12 Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 4 

14 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі 4 

15 Білім беру бағдарламасының мақсаты 4 

16 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 4 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 4 

б) Кәсібиқызметсаласы мен объектілері 4 

в) Кәсіби қызмет түрлері 4 

г) Кәсіби қызметінің функциялары 4 

17 Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 6 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 8 

19 Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 10 

20 Сертификаттау бағдарламасы (минор) 23 

21 Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу 24 

22 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 26 

23 Түлек моделі 28 
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1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы:«6B01507 Химия». 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі: «6B01 Педагогикалық ғылымдар». 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы: «В12 Химия мұғалімдерін даярлау». 

4 Кредиттер көлемі: 248 

5 Оқу түрі: күндізгі 

6 Оқу тілі: Қазақ тілі 

7 Берілетін академиялық дәреже:«6B01507-Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім  бакалавры 

8 Білім беру бағдарламасының түрі:Іске асырылған 

9 БХСЖ бойынша деңгейі: 6 

10 ҰБШ  бойынша деңгейі:  6 

11 СБШ бойынша деңгейі:  6 

12 Білім беру бағдарламасыныңерекшелігі 

ЖОО партнер (серіктес):   
ЖОО партнер (серіктес): жоқ 

Үш тілді ББ- Үш тілді ББ. 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі:KZ83LAA00018495№ 016  28.07.2020 ж. 

14 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі: БСҚТА,  жарамдылық мерзімі     29.05.2017-27.06.2022 жылдар. 

15 Білім беру бағдарламасының мақсаты: Ғылыми-педагогикалық және кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін іргелі және қолданбалы білімге, ғылыми-зерттеу 

дағдыларына ие ағылшын тілін меңгерген білікті химия мұғалімін дайындау. 

 16 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Осы білім беру бағдарламасының түлегіне «6B01507-Химия» білім беру бағдарламасында «білім   бакалавры» академиялық 

дәрежесі беріледі. «6B01507-Химия» білім беру бағдарламасының түлегі «Педагог. Орта мектеп мұғалімі» және «Педагог. Колледж оқытушысы» мамандығын 

алады. 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері:«6B01507-Химия» білім беру бағдарламасының бакалаврының кәсіптік қызмет саласы білім беру ұйымдары болып 

табылады. «6B01507-Химия» білім беру бағдарламасында  бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері: меншік және ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан жалпы білім беретін мектептер, гимназиялар, лицейлер, колледждер. 

в) Кәсіби қызмет түрлері: 
- білім беру (педагогикалық, тәрбиелік); 
- ғылыми-зерттеу (мектепте білім беруді модельдеу, жобалау, білім беру мәселелерін шешудегі шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, 

рефлексия); 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық («субъект-субъект» өзара әрекеттесу, білім берудегі басқару). 

г) Кәсіби қызметінің функциялары: 
- оқыту - білім беру ақпаратын беріп, білімдерді өз бетінше меңгеруді үйренеді, студенттердің лингвистикалық қажеттіліктері мен өтініштерін ескере отырып, 

жаңа білім беру технологияларын, соның ішінде АКТ-ді және т.б. қолданады; 

- тәрбиелеу - студенттерді әлеуметтік құндылықтар жүйесіне таныстырады, педагогикалық әдепті сақтайды, педагогикалық әдеп ережелерін сақтайды, 
студенттердің қарым-қатынасында демократиялық стильді ұстанады, студенттердің жеке басын құрметтейді, Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере 

отырып, білім беру үдерісін қалыптастырады, мәдени-ағартушылықты, тіл біліктілігін және т.б. дамытады; 

- әдістемелік - оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету, біліктілігін арттыру жоспарлары, әдістер мен әдістерді айқындайды, студенттердің жалпы білім беру 

дағдыларын қалыптастырады; сабақтардың мақсаттарына сәйкес оқыту материалдарын әзірлейді және т.б.; 
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- зерттеу - студенттердің білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру ортасын зерттейді, студенттердің жеке ерекшеліктерін диагностикалау 

нәтижелерін пайдаланады; оқыту қажеттіліктері мен қиындықтарын айқындайды; 

- әлеуметтік-коммуникативті - кәсіби қауымдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-қимыл жасайды, білім беру ұйымдары 

саясатының шеңберінде бірлескен жұмыс және кәсіби ынтымақтастық әдістерін қолданады, білім беру саласындағы мүдделі тараптарды біріктіретін 

инновациялық идеяларды қолдайды 
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17. Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

 
Құзыреттілік түрлері Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі 

(Блум таксономиясы бойынша) 

Мінез-құлық дағдылары және жеке қасиеттер:  
(Softskills) 

OН1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін Қазақстанның қазіргі заман тарихын, 
философиясын, қолданбалы экономикалық, құқықтық, жаратылыстану пәндерін бағалау. 

OН2 Қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы 

тараптардың заңды мүдделері, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және 
қоршаған ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білімін қолдану. 

OН3 Бәсекеге қабілеттіліктің, прагматизмнің, өзара түсіністіктің, толеранттылықтың және заманауи қоғамның 
демократиялық құндылықтарының басымдықтары туралы өзінің кәсіби қызметінде өзінің азаматтық ұстанымы болуы. 

Кәсіби құзыреттер:  

(Hardskills) 
 

OН4 Оқу үрдісін еліміздің интеллектуалды, физикалық және рухани жағынан дамыған азаматын қалыптастыру мен 

дамытуға, үш тілде еркін сөйлеуге, әлеуметтік-экономикалық жағдайдың өзгеруіне, проблемаларды шешуге және 
қолданыстағы шындыққа әсер етуге қабілетті, оны өзгертуге қабілетті, қалыптасып, дамытып, жүзеге асыру. 

OН5 Арнайы білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оқыту мен тәрбиелеуде инклюзивтік тәсілдерді түсіну және тиімді 

пайдалану: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, әр оқушының жеке қабілеттерін ескере отырып, дамудың 
жеке траекториясы; оқушылардың дағдылары мен қабілеттерін дамытуға, оқу үдерісінің сапасын арттыруға 

ынталандырады; басқарудың функцияларын иелену негізіндегі мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқаруға 

қабілетті: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, мониторинг және диагностика. 

OН6 Химия пәнінен құбылыстарды, негізгі түсініктерді, негізгі заңдарды және олардың тәжірибелік және теориялық 

негіздерін түсіну; негізгі заңдарды біледі және оларды химияның арнайы бағыттарында қалай қолдану керектігін 
түсіну. 

OН7 Зерттеу және кәсіби қызметтегі химиялық процестерді модельдеу және талдау үшін қолданылатын негізгі 
математикалық әдістерді қалай қолдану керектігін білу. 

OН8 Қазіргі химияның жетістіктері мен проблемаларын жақсы түсіну; химиялық процестердің ғылыми бақылауларын 

жүргізе алу, эксперименттік деректерді жинауға арналған аппаратты пайдалану және физикалық және химиялық 
жабдықтарды пайдалану арқылы жұмыс істей алу. 

OН9 Тәжірибелердің нәтижелерін және олардың теорияларын сипаттай алу, практикалық мәселелерді шешу үшін тиісті 

физикалық әдістерді таңдап,  қолдана алу. 

OН10 Тәжірибелік міндеттердің теориялық және тәжірибелік шешімдерінің нәтижелерін талдау және олардың сенімділігін бағалау 

мүмкіндігіне ие болу. 

OН11 Оқу нәтижелерін бағалаудың негізгі заманауи құралдарын, оларды қолданудың әдіснамалық негіздерін түсіну; ғылыми 
зерттеудің негізгі әдістері; оқытудың қазіргі заманғы білім беру моделі Blended learning. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының элементтерін пайдалана отырып, сабақ өткізу әдістері мен тәсілдері. 

OН12 Оқу үрдісін ағылшын тіліндегі  Blended learning форматында тиімді ұйымдастыра алу; оқу нәтижелерін бағалау 
құралдарын қолданудың тиімділігі мен әдісін анықтайды; зерттеу жоспарлау әдістерін және деректерді өңдеу әдістерін 

қолданады; әдеби көздермен жұмыс істеу әдістерін қолдануға және оларды жазбаша түрде пайдаланады; ғылыми 

зерттеулер мен академиялық хаттың әртүрлі әдістерін өз жұмысыңда қолдану. 

OН13 Студенттердің ғылыми-зерттеу және жобалық жұмыстары, пікірталастар және басқа да проблемалық оқыту әдістеріне 

байланысты сабақтан тыс және сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастыру әдістерін қолдану; оқу үдерісіндегі заманауи 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; оқушылардың жас ерекшеліктеріне және мазмұнына сәйкес оқыту 
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әдістемесі. 

Сандыққұзыреттер: 
(Digitalskills): 

 

OН14 Оқу үрдісінің нәтижелерін заманауи құралдармен бағалау; оқыту әдістерін өз бетімен дамытуға қабілетті; ақпаратты 
және оның көздерін сыни және рефлексивті таңдай алу. Жалпы білім беретін оқу орнында қашықтықтан оқыту 

технологияларын зерттеу және енгізу, Қашықтықтан оқыту әдістерін меңгеру, қашықтықтан оқытуға тапсырмаларды 

құру қабілеті, Информатиканы оқытудағы АКТ, сандық, қашықтықтан оқыту және инновациялық технологияларды, 

соның ішінде ағылшын тілінде құралдарын қолдану. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

 
Оқытунәтижесінің коды Модуль атауы Пәндератауы Көлемі 

(ECTS) 

ОН1, ОН2, ОН3 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ)  5 

ОН1, ОН2, ОН3 Философия 5 

ОН1, ОН2, ОН3 Құқық  және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері   

5 ОН1, ОН2, ОН3 Қолданбалы бизнес 
ОН1, ОН2, ОН3 Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 
ОН1, ОН2, ОН3 Әлеуметтік-саясаттанубіліммодулі Саясаттану, Әлеуметтану 4 

ОН1, ОН2, ОН3 Мәдениеттану, Психология 4 

ОН1, ОН2, ОН3 Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар (ағылш.т.) 5 

ОН1, ОН2, ОН3 Орыс тілі 10 

ОН1, ОН2, ОН3 Шетел тілі 10 

ОН1, ОН2, ОН3 Дене шынықтыру 8 

ОН4, ОН5 Кәсібидайындықмодулі Оқушылардыңанатомиясы, физиологиясыжәнегигиенасы 5 

ОН4, ОН5 Педагогика 5 

ОН4, ОН5 Білім берудегі менеджмент 5 

ОН4, ОН5 Инклюзивтібілім беру 5 

ОН4, ОН5 Педагогикалық 4 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Іргелідайындықмодулі Бейорганикалықхимия-1 9 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Бейорганикалық химия-2  11 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Элементтер химиясы 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Қатты дене физикасы 5 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Физика 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Аналитическая химия  9 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Количественный и качественный анализ  
ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Coordination chemistry  5 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Chemistry of complex compounds 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Organic chemistry-1  10 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Theoretical fundamentals of organic chemistry 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Жоғары математика 4 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Алгебра 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Стереохимия 5 

 ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Конформационды анализ 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Physical chemistry  8 
 ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Colloid chemistry 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Macromolecular chemistry  6 

 ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Chemistry and physic of polymers 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Chemical technology  4 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Органическая химия-2  8 
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ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Химия функциональных органических соединении 

ОН6, ОН7, ОН8, ОН9, ОН10 Дипломалды 3 

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Оқутехнологиясыныңмодулі Химияныоқытуәдістемесі 5 

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Organization of project activities of schoolchildren  4 

 ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Methods of research 

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Methodology of carrying out school chemical experiments  4 

 ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Demonstration methodology  

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Химиядан аса күрделі есептер шығару әдістемесі  6 

 ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Химиядан есептер шығару әдістемесі 
ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Химия в школе 4 

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Инновационные технологии в организации учебного процесса в школе 4 

 ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Методика воспитательной работы 

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Оқу 2 

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Педагогикалық 4 

ОН11, ОН12, ОН13, ОН14 Өндірістік(Педагогикалық) 15 

ОН1, ОН3 Ағылшынтілімодулі (минор) Ағылшын тілі В-2 6 

ОН1, ОН3 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 5 

ОН1, ОН3 Оқу 2 

ОН14 Қашықтықтаноқытутехнологиялары Қашықтықтаноқытуплатформалары мен сервистері 4 

ОН14 Мектеп жүйесінде қашақтықтан оқытуды ұйымдастыру 4 

 Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді 

емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 
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19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

п/п 

Пәннің атауы Курстың қысқаша сипаттамасы Креди

т 

саны 

Қалыптасқан оқыту нәтижесі (кодтар) 

O
Н

1
 

 

O
Н

2
 

 

O
Н

3
 

 

O
Н

4
 

  

O
Н

5
 

 

O
Н

6
 

 

O
Н

7
 

 

O
Н

8
 

 

O
Н

9
 

 O
Н

1
0
 

 O
Н

1
1
 

 O
Н

1
2
 

 O
Н

1
3
 

 O
Н

1
4
 

 

Жалпыбілім беру циклы  

Таңдаубойынша компонент 

D1 

 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 
негіздері. 

 

Мемлекет, заң, мемлекеттік-

құқықтық құбылыстардың негізгі 

ұғымдары. Қазақстан 

Республикасының конституциялық 
құқығының негіздері. Құқық қорғау 

органдары мен Қазақстан 

Республикасындағы сот. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 
органдары. Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқық 

негіздері. Қазақстан 

Республикасында азаматтық және 
отбасылық құқық негіздері. Еңбек 

құқығы және Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік 

қамсыздандыру туралы заңы. 
Сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне 

құқықтық жауапкершілік. 

Сыбайласжемқорлыққақарсымәдение

ттіқалыптастыру. 

5 + + +            

Қолданбалы 
бизнес 

Бұл пән бизнес-жоспардың 
әдістемелік негіздерін қарастырады. 

«Қолданбалы бизнес» курсы 

сатылым нарығын талдау әдістерін, 

өнімнің сипаттамасын, өндірістік 
жоспарды әзірлеу мен ұсынуды, 

маркетинг жоспары мен 

ұйымдастыру жоспарын әзірлеуді 

және ұсынуды, сондай-ақ қаржы 
жоспарын әзірлеуді және ұсынуды 

қамтиды. 

Курстыңмақсатыстуденттердіқолдан

балы бизнес негіздеріментаныстыру. 

+ + +            

Экология және Қоғам мен табиғатты дамытудың + + +            
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тіршілік 
қауіпсіздік 

негіздері 

негіздері, табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдаланудың заманауи 

көзқарастары, өмірдің қауіпсіздігін 

құқықтық реттеу, теріс әсердің 

дамуын болжау және төтенше 
жағдайлардың салдарын бағалау. Тірі 

организмдердің популяциясы, 

экожүйелердің бұзылу дәрежесі, 

халықтың құрылымы мен 
динамикасы, қоғамдағы тірі 

ағзалардың өзара әрекеттесу 

механизмдері, қазіргі заманның 

негізгі экологиялық мәселелері, 
адамның қоршаған ортаны қауіпсіз 

өзара әрекеттестігі және т.б. 

Базалықпәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D2 Оқушылардың 

анатомиясы, 

физиологиясы 
және гигиенасы 

«Анатомия, физиология және мектеп 

оқушыларының гигиенасы» пәні 

және мазмұны; оқушылардың 
денесінің өсуі мен дамуының жалпы 

үлгілері; орталық жүйке жүйесі мен 

нәрестелер физиологиясы; орталық 

жүйке жүйесі мен нәрестелер 
физиологиясы; жүйелерінің жұмыс 

істеуінің жас ерекшеліктері; 

гомеостазды қамтамасыз етудің 

негізгі өмірлік функциялары мен 
жүйелерін реттеу принциптері мен 

механизмдері; мектеп 

оқушыларының гигиеналық 

экологиялық бағалау әдістері; 
күнделікті жұмыстың 

ұйымдастырылуының гигиеналық 

негіздері, оқу үдерісі. 

5    + +          

D3 Педагогика Педагогиканың әдістемелік негіздері, 

оны дамытудың негізгі кезеңдері, 
тұтас педагогикалық үдерістің 

сипаты мен мазмұны. Ғылыми 

көзқарас. Білім беру тұтастық 

педагогикалық үдерістің ажырамас 
бөлігі ретінде қазіргі мектептегі білім 

мазмұны Барлық педагогикалық 

процестің қозғаушы механизмі 

ретінде құралдар, пішіндер, оқыту 
әдістері. Тренингті ұйымдастырудың 

негізгі түрі ретінде сабақ. Оқутыдағы 

5    + +          
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диагностика және бақылау. 
Оқытушыныңкәсіптікқызметіндетехн

ологияныоқыту. 

D4 Білім берудегі 

менеджмент 

Білім берудегі басқарудың теориялық 

және әдістемелік негіздері. 

Менеджмент басқару ғылымы 
ретінде. Педагогикалық басқару 

теория және технологияны басқару 

педагогикалық жүйе ретінде. Мектеп 

педагогикалық процесін басқару. 
Педагогикалық жүйе және басқару 

объектісі ретінде . Мектептегі 

инновациялық басқару. Мектепке 

әдістемелік қызмет көрсету және 
мұғалімдерді сертификаттау. 

Педагогикалық команда менеджмент 

объектісі және субъектісі ретінде 

басқару. Білім беру менеджерінің 
көшбасшылық қасиеттері . 

5    + +          

D5 Инклюзивті білім 
беру 

Курс инклюзивті (интеграцияланған) 
білім беруді енгізудің ұйымдық 

жағдайларын қарастырады; 

жасөспірімдер педагогикалық 

үдерісіндегі жұмыс мазмұны 
инклюзивті тәжірибе принциптеріне 

қарсы; инклюзивті білім беруді 

жүзеге асыратын мамандарға 

қойылатын біліктілік талаптары. 

5    + +          

D6 Бейорганикалық 
химия-1 

Атомдық және молекулалық оқыту. 
Атомдық құрылым және мерзімді 

заң. Химиялық байланыс Кешенді 

қосылыстар. Термохимия және 

термодинамика. Химиялық үрдістің 
бағыты. Химиялық үрдістердің 

кинетикасы. Химиялық тепе-теңдік. 

Сұйық күй, Сұйық ерітінділер. 

Электролиттік диссоциация. 
Күштіжәнеәлсізэлектролиттер. 

Тотығу - тотықсыздануреакциялары 

(ТТР). Электрохимия. 

9      + + + + +     

D7 Химияны оқыту 

әдістемесі 

Химияныоқытуәдістемесітүсінігі. 

Оқумақсаттарыныңөзарабайланысым

енөзараәрекеттестігі, 
оқытумазмұныжәнеоқытуәдістері. 

Оқуәдістерінжіктеу. 

Шығармашылықхимиялықойлаудықа

лыптастыруәдістері. 

6           + + + + 



12 

 

Оқытуәдістерінжүйегекелтіріп, 
тренингтеберілгенбағдарларсанынаба

йланысты. Зерттеу, проблема, 

бағдарламаланғанжәнеалгоритмдікоқ

ытуәдістері. 
Зерттеужәнезертханалық-

практикалықжұмыстардыұйымдасты

ружәнеөзіндікжұмыс, 

ғылымижәнет.б. модельдеу. 

D8 Ағылшын тілі В-2     Жалпы мәдени құзыреттілікті 
дамыту туралы пән және 

мәдениетаралық кәсіби қарым-

қатынас жағдайында шет тілдік 

қарым-қатынасты жүзеге асыруға 
дайын және қабілетті болып 

табылатын шет тілді кәсіби-

коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру; әлемдік білім беру 
кеңістігінде академиялық ұтқырлық 

қағидатын жүзеге асыру үшін 

ағылшын тілін кәсіби меңгеру 

деңгейіне қол жеткізу, шет тілінде 
білім беру бағдарламалары мен оқу 

пәндерін меңгеру, соның ішінде 

қашықтықтан оқыту 

технологияларын қолдану. 

6 +  +            

D9 Кәсіби- 

бағытталған шетел 
тілі 

Пәнде қарастырылады: студент 

мамандығының пәндік аймағында 
шет тілінде сөйлеу іс-әрекетінің 

дағдылары мен іскерлігін дамыту. 

Оқытылатын Шетел тіліндегі 

базалық категориялық-ұғымдық 
аппарат және кәсіби шетел 

терминологиясы. Мамандықтың 

пәндік саласына шет тілінде кіріспе. 

Мамандық бойынша шет тілінде 
пәндік сала мазмұнының 

сипаттамасы. Арнайы кәсіби 

бағытталған материал және оны 

берілген кәсіби жағдайларда 
қолдану. 

5 +  +            

Базалықпәндер циклы 

Таңдаукомпоненті 

D10 Бейорганикалық 

химия-2 

Мерзімді заң химиялық таксономия 

негізі ретінде. Элементтер 

химиясына кіріспе. Қарапайым 

заттар. Екілік қосылымдар. Күрделі 

11 

 

 

     + + + + +     
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қосылыстар. Кіші топтардың 
элементтеріндегі комплекс. Қосымша 

топтардың элементтерінің 

қышқылдық қасиеттері. Қосымша 

топ элементтерініңтотығу - 
тотықсыздануқасиеттері. 

Интерметалдыққосылыстар. 

Элементтер 

химиясы 

P-элементтерінің химиясы. Жалпы 

сипаттамасы. VIII-A тобының 

элементтері. Сутегі химиясы. 
Су.Фтор химиясы. Хлор химиясы. 

Бром топшасы. Оттектің химиясы. 

Күкірт химиясы. Селен топшасының 

элементтері. Азот химиясы. Фосфор 
химиясы. Көміртекті химия. 

Кремний химиясы Германий 

топшасының элементтері. Бордың 

химиясы. Алюминий химиясы. 
Галийдің  топшасы. s-элементтерінің 

химиясы. Металдардың жалпы 

сипаттамалары. II-A тобының 

элементтері. I-A тобының 
элементтері, d-элементтердің 

химиясы. Жалпысипаттамасы. 

     + + + + +     

D11 Қатты дене 

физикасы 

Негізгі кванттық түсініктер, кванттық 

физиканың негізгі идеялары, кванттық 

механиканың негіздері. 

Статистикалық физиканың негізгі 
принциптері, энтропияның өсу 

заңдылығы, негізгі термодинамикалық 

шамалар, Гиббстің таралуы, 

классикалық мінсіз идеал газдың 
теориясы, Ферми және Бозенің 

таратуы. Қатты дененің еркіндік 

дәрежелері, бөлшектер арасындағы 

өзара әрекеттесу жүйелері, фазалық 
тепе-теңдік теориясы және өтулері, 

әлсіз ерітінділердің термодинамикасы. 

5 

 
     + + + + +     

Физика 

 

Негізгі ұғымдар мен  түсініктерді 

қалыптастыру, қазіргі заманғы 

математикалық әдістер мен физика 
модельдері және тәжірибелік 

нәтижелерді статистикалық өңдеу 

кинетикасы. Динамика. Сақталу 

заңы.Тербелістер мен толқындар. 
Молекулярлық кинетикалық 

теорияның негізгі ережелері. 

     + + + + +     
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Максвеллдіңтаралуы. 
Больцманныңтаралуы. 

D12 Аналитикалық 

химия 

Аналитикалық химия пәні, мақсаты 

және міндеттері. Химиялық анализ 

әдістері.   Негіздер мен қышқылдар 

туралы заманауи көзқарас. 
Гетерогенді жүйе-лерде еру. 

Комплексті қосылыстар 

ерітіндесіндегі тепе-теңдік. 

Тотықтырғыш-тотықсыздандырғыш 
жүйелеріндегі тепе-теңдік. Экстракция 

элементтерді бөлу және концентрлеу 

әдісі ретінде.   Анализдің 

гравиметриялық әдісі. Титриметрлік 
анализ. Анализдің физика-химиялық 

әдістерінің классификациясы. 

9 

 
     + + + + +     

Сандық және 

сапалық анализ 

 

Спектрофотометрия УК-да және 

спектрдің көрінетін аймақтарында. 

Абсорбцияның негізгі заңдары. 

Ламберт- Бугеранын заңы. Бера заңы. 
Атомдық сәулелену спектрометриясы. 

Элементтік атомдық эмиссиясын 

талдау. Атомды сіңіру 

спектрометриясы. Люминесценттік 
талдау. Нефелометрия және 

турбитометрия. Потенциометрия. 

Электрогравиметрия. Кулонометрия. 

Полярография. Инверсия 
вольтаметриясы. Амперометрия. 

Кондуктометрия 

     + + + + +     

D13 Organic 

chemistry-1 

 

Basic concepts of organic chemistry. 

Acyclic saturated hydrocarbons. 

Electronic and spatial structure, 
isomerism, industrial and laboratory 

methods of production. Cycloalkanes. 

Classification, nomenclature, 

conformational composition, geometric 
isomerism. Polycyclic saturated 

hydrocarbons, spirals, condensed and 

bridged structures. Alkenes. 

Nomenclature, isomerism, electronic 
structure. Alkadiens. Nomenclature, 

classification, isomerism, electronic 

structure. Alkines. Structure, 

nomenclature. Aromatic hydrocarbons. 
Aromatic, non-benzoic aromatic systems. 

10 

 
     + + + + +     

Theoretical Theory of molecular orbitals: Systems.      + + + + +     
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fundamentals of 
organic chemistry 

 

Systems The role of lone pairs of 
electrons. Acids and bases. Reactive 

intermediates of organic reactions. 

Structure and mechanism. Methods for 

studying the mechanism of organic 
reactions.  Aliphatic nucleophilic 

substitution. Elimination reactions. 

Aliphatic electrophilic substitution. 

Accession to carbon-carbon double 
bonds.  Connection by carbonyl group 

and related reactions. Aromatic 

electrophilic substitution. 

D14 Алгебра Сызықтықалгебраныңэлементтері. 

Матрица және матрица 
бойыншаоперациялар. 

Идентификаторлар, 

олардыңқасиеттері. 

Сызықтықалгебралықтеңдеулержүйесі
. Аналитикалық геометрия 

элементтері. Матрица координаттары, 

векторларыжәнеоперациялары. 

4 

 
     + + + + +     

Жоғары 

математика 

Бірайнымалыфункцияныңдифференци

алдыесептелуі. 

Лимиттердіңтізбегіжәнефункциялары. 
Функцияныңүздіксіздігі, үзіліснүктесі. 

Үздіксізфункциялардыңқасиеттері. 

Жоғары математика 

әдеттеаналитикалықгеометрияны, 
жоғарыжәнесызықтықалгебраныңэлем

енттерін, 

дифференциалдыжәнеинтегралдықесе

птеулерді, 
дифференциалдықтеңдеулерді, 

теорияларды, 

ықтималдықтартеориясы мен 

математикалықстатистиканықамтиды.. 

     + + + + +     

D15 Physical 
chemistry 

 

 I start thermodynamics. Thermo-
chemistry. II beginning of 

thermodynamics. Chemical equili-brium 

in homogeneous and heterogeneous 

systems. Solutions. Basic definitions and 
concepts of chemical kinetics. 

Photochemical and chain reactions. 

Kinetics of heterogeneous reactions. 

Basics of homogeneous and 
heterogeneous catalysis. Properties and 

theories of electrolyte solutions. Basic 

8 
 

     + + + + +     



16 

 

laws and laws of measurement of 
electrochemical processes. 

Colloid chemistry Коллоидтық жүйелер. Дисперсті 

жүйелердің жіктелуі. Молекула-

кинетикалық қасиеттер. Диффузия. 

Броундық қозғалыс. Седиментация. 
Седиментациялық анализ әдістері. 

Беттік құбылыстар. Адсорбция туралы 

түсінік. Қатты дене – газ 

шекарасындазғы адсорбция. 

     + + + + +     

D16 Органикалық 

химия-2 
 

Алифатты моногалоген туынды-лары. 

Органометалдық қосылыс-тар. Алыну 
әдістері. Көмірсутек-тердің 

гидроксидті туындылары. Қарапайым 

және винил эфирлері, оксидтер. 

Көміртекті қосылыстар, дикарбонил 
қосылыстары. Карбон қышқылдары 

және олардың туындылары. Дикарбон 

қышқылы. Көмірқышқыл 

қышқылының туын-дылары. 
Қаныққан монокар-бондық 

қышқылдар. Қаныққан дикарбон 

қышқылдары. Номенк-латура және 

жіктелуі. Синтездеу әдістері. 

8 

 
     + + + + +     

Функционалды 
органикалық 

қосылыстар 

химиясы 

 

Бензол және оның гомологтары, 
құрылысы, синтезі, қасиеттері; 

циклдық жүйелердегі хош иістілік 

түсінігі, карбоциклді және 

гетероциклді қосылыстардың 
жіктелуі, гетероциклдердің номен-

клатурасы, кездейсоқ гетероцикл-

дердің хош иістілігі, бір гетеро-атомы 

бар бесік гетероциклдер, азоттың бір 
атомы бар алтықшылған 

гетероциклдер: пиридин және оның 

туындылары 

     + + + + +     

D17 Organization of 

project activities 

of school children 

Communication skills, Regulatory skills, 

Search (research) skills, Reflexive skills. 

Types of projects depending on the 
dominant method: research, creative, 

gaming, informational, socially 

significant. When working on a project, 

use the following stages: immersion in 
the project, organizational stage, 

information-operational stage, reflexive-

evaluative stage. Problem – design 

(planning) –search information – Product 

4 

 
          + + + + 
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– Presentation. 

Methods of 
research 

Studies of psychological and pedagogical 
processes of personality formation, the 

established objective laws of education 

and training. Traditional pedagogical 

methods: observation, study of 
experience, analysis of school 

documentation, study of products of 

student creativity, interviews, interviews. 

Psychic-pedagogical experiment. 
Sociological research methods. Testing, 

projective methods. Mathematical 

methods of pedagogical research. 

          + + + + 

Кәсібипәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D18 Chemical 

technology 
 

Chemical production.Chemical-

technological process.Indicators of 
chemical production and chemical-

technological process. General 

regularities of the reaction processes of 

chemical technology, the basis of the 
theory, calculation and selection of a 

chemical reactor. Chemical production 

synthesis and analysis. Industrial 

ecology, ecological safety of chemical 
production. 

Productionofthemostimportantchemical

products. 

4      + + + + +     

D19 Мектептегі химия Қазіргі педагогикалық техноло-

гиялар. Технология классифика-

циясы. Қазақстан педагогтарының 
технологиялары. Жобалық техно-

логия. Ойын технологиясы. Химия-

дағы білім беру ойындары және оны 

оқыту әдістемесі. Баланың білімінің 
әдіснамасын және әлеуетті басқару 

«Білім ал» жүйесін зерттеу. Мектеп 

құжаттарын талдау. Оқушылардың 

шығармашылық өнімдерін зерттеу. 

4           + + + + 

D20 Қашықтықтан 
оқыту 

платформалары 

мен сервистері 

Қашықтықтан оқыту негіздері: 
Қашықтықтан оқудың модельдері 

меныт 

технологиялары; Видоеконференция

лар, видео-кездесулер, вебинарлар, 
өткізуге арналған 

платформалар; қашықтықтан оқыту 

жүйелері (ЛМС). Қашықтықтан 

4              + 
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оқыту үшін білім беру контентін 
әзірлеу: Оқытуға арналған 

мультимедиа презентацияларын 

жасау сервистері. Сауалнамалар мен 

тестілерді жасау 
сервистері. Интербелсенді 

тапсырмаларды жасаудың онлайн-

сервистері. Интербелсендіжұмыспар

ақтарыныңконструкторлары. Аудио 
және видео өңдеуқұралдары. 

D21 Мектеп жүйесінде 

қашақтықтан 

оқытуды 

ұйымдастыру 

Мектепте білім беру жүйесіндегі 

қашықтықтан оқудың 

түсініктері. Қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастыруға қойылатын 
техникилық талаптар. Қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастырудың 

педагогикалық принциптері. Онлайн 

және офлайн режимдерінде оқу 
үрдісін ұйымдастыру 

әдістері. Қашықтықтан оқыту 

әдістемесі. Қашықтықтан оқытудың 

негізгі түрлері: видеолекциялар, 
конференция, вебинар, чат. Интернет 

іс-

шараларынақатысудыұйымдастыру: 

олимпиадалар, фестиваль, конкурс, 
желілікжобалар. 

4              + 

Кәсібипәндер циклы 
Таңдаукомпоненті 

D22 Coordination 

chemistry 

 

The processes of complexation, the 

interaction of their behavior with the 

nature of the central atom and ligands. 

Mutual influence of the central atom and 
ligands. Complexation in natural and 

artificial catalytic systems. The use of 

complexation processes in science, 

medicine and economic activity. 

5 

 
     + + + + +     

 Chemistry of 

complex 
compounds 

Chemical compounds consisting of a 

central atom (or ion) and related 
molecules or ions - ligands. The nature 

of chemical bonding in complexes, their 

physical and chemical properties, 

biological functions, and their use in 
science, technology, and medicine are 

considered. 

     + + + + +     

D23 Стереохимия 

 

Стереоизомерия құбылысы, 

стереоизомерлердің кеңістіктік 

5 

 
     + + + + +     
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құрылымын анықтау әдістері, 
стереоизомерлі молекулаларды алу 

әдістері. Оптикалық белсенділік және 

хиралдік, конформациялық талдау, 

кернеулі циклдік жүйелер, бұл 
химияның әртүрлі бөлімдерінде 

қолданылатын және табысты кәсіби 

қызмет үшін өте қажет көптеген 

негізгі құбылыстарды түсіну үшін 
қажет әдістер жиынтығы. 

Конформациялық 

анализ 

Конфигурация түсінігі. 

Конформацияэнергиясы. 

Конформерлер. Конформациялық 

изомерия. Интерверсияжылдамдығы.  
Негізгіциклдықжүйелертуралыақпара

т. Конформациялықәсерлер. 

Сыртқыфакторлардыңконформационд

ытепе-теңдіккеәсері. 
Физикохимиялыққасиеттерменконфо

рмациябайланысы. 

Молекулалардыңконформацияларын, 

олардыңөзарабайланыстарынжәнекон
формация мен физика-

химиялыққасиеттерарасындағыбайла

нысынанықтау. 

     + + + + +     

D24 Macromolecularche

mistry 

 

The discipline studies the basic concepts 

of the chemistry of macromolecular 

compounds, classify-cation, the 
nomenclature of the macromolecular 

compounds; mole-cular mass 

distribution; methods for determining 

molecular mass; fundamentals of 
polycondensation processes, plastics, 

synthesis of macromolecular compounds  

radical polymerization, fundamentals of 

ion and ion coordination polymerization. 

6 

 
     + + + + +     

Chemistry and 
physic of polymers 

Discipline examines the main directions 
of modern development of chemistry 

and physics of polymers, their use in 

various industries. The study of the 

structure and properties of polymers and 
hydrocarbon materials underlies the 

synthesis and processing technology of 

plastics. The mechanism of radical and 

ionic polymerization processes. 

     + + + + +     

D25 Methodology of 

carrying out school 

A chemical experiment performs a 

variety of didactic functions, can be used 

4 

 

          + + + + 
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chemical 
experiments 

 

in various forms and in harmony with 
various methods and means of training. 

It involves a system using the principle 

of gradually increasing the independence 

of students, from conducting 
experiments under the guidance of a 

teacher to independent work. 

Demonstration 

methodology 

During studies, students learn to manage 

chemical processes, the knowledge of 

which enables the widespread use of 
chemical transformations in people's 

practical activity. Experiment as a 

method of teaching carries a 

developmental and educational function, 
contributes to the formation of a 

scientific worldview. 

          + + + + 

D26 Химиядан аса 

күрделі есептерді 

шығару әдістемесі 

Студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін дамыту және жалпы 

бейорганикалық және органикалық 

химияның негізгі заңдылықтарын 
және концепцияларын қолдануды 

үйрену, күрделіліктің  

эксперименталды, есептеу 

мәселелерін шешуге, студенттерді 
бірнеше балама тәсілмен шешу 

жолдарын үйренуге, ең ықтимал 

шешімдерді таңдауға үйрету. 

6 

 

          + + + + 

Химиядан 

есептерді шешу 
әдістемесі 

Студенттерге химиялық заттардың 

химиялық есептерінің негізгі 
түрлерін шешуге үйрету әдісі 

қарастырылады, оның мазмұны 

мектеп химия бағдарламасына 

бағытталған. Мәселелерді шешу 
алгоритмдерін қолдануда 

студенттердің дағдыларын 

қалыптастыру. Есептеу және 

эксперименталды есептерді шешуге, 
әртүрлі шешімдер әдістерін қолдана 

отырып, химияның негізгі 

бөлімдерінде күрделіліктің түрлі 

деңгейлерінің мәселелерін шешудің 
әдіснамалық әдістерін үйрену. 

          + + + + 

D27 Инновационные 
технологии в 

организации 

учебного процесса 

в школе 

Тематическое содержание способс-
твует успешному использованию в 

школьной практике семи модулей: 

новые подходы в преподавании и 

обучении; обучение критическому 

4 
 

          + + + + 
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мышлению; оценивание для обучения 
и оценивание обучения; 

использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании и обучении: обуче-ние 
талантливых и одаренных учеников; 

преподавание и обуче-ние в 

соответствии с возрастными 

особенностями учеников управ-ление 
и лидерство в обучении. 

Методика 

воспитательной 

работы 

 

Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре 

образовательного процесса. 

Движущие силы и логика 
воспитательного процесса. Базовые 

теории воспитания и развития 

личности. Закономерности и 

принципы воспитания: 
персонификация, 

природосообразность, 

культуросообразность, гуманизация, 

дифференциация. 
Национальноесвоеобра-зие 

воспитания. Система форм и методов 

воспитания. Понятие о 

воспитательных системах. 

           + + + + 
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20. Сертификаттау бағдарламасы(минор)  «Ағылшын тілі модулі» - 13 кредит 

 

Ағылшын тілі модулі– 13кредит 

 

       Ағылшын тілі В-2 – 6 кредит 

Кәсіби-бағытталғаншетел тілі – 5 кредит 

       Оқу – 2 кредит 

 

Модульдіңатауы Семестр, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Ағылшын тілі 

модулі 
   Ағылшын 

тіліВ-2 
Оқу Кәсіби-

бағытталғаншетел 

тілі 
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21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН)  

 
ЖОН Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері (ЖОН) Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға 

ықпал ететін Қазақстанның қазіргі заман тарихын, философиясын, 
қолданбалы экономикалық, құқықтық, жаратылыстану пәндерін 

бағалау. 

интерактивті лекциялар мен семинарлар  Тест, коллоквиум, баяндамалар дайындау және 

эссе жазу 

ЖОН 2 Қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың заңды 

мүдделері, кәсіпкерлік қызметтің экономикалық және әлеуметтік 

жағдайлары, адамға және қоршаған ортаға зиянды және қауіпті 
факторлардың әсері туралы білімін қолдану. 

интерактивті лекциялар мен семинарлар, 

жобалық оқыту 

Жоба қорғау, тест, коллоквиум, баяндама 

ЖОН 3 Бәсекеге қабілеттіліктің, прагматизмнің, өзара түсіністіктің, 

толеранттылықтың және заманауи қоғамның демократиялық 

құндылықтарының басымдықтары туралы өзінің кәсіби қызметінде 

өзінің азаматтық ұстанымы болуы. 

Пікірталас, кейс әдістері, дебат Презентация, эссе жазу 

ЖОН 4 Оқу үрдісін еліміздің интеллектуалды, физикалық және рухани 

жағынан дамыған азаматын қалыптастыру мен дамытуға, үш тілде 
еркін сөйлеуге, әлеуметтік-экономикалық жағдайдың өзгеруіне, 

проблемаларды шешуге және қолданыстағы шындыққа әсер етуге 

қабілетті, оны өзгертуге қабілетті, қалыптасып, дамытып, жүзеге 

асыру. 

Тәжірибелік сабақтар, семинарлар, 

тренингтік ойындар 

Тест, бағдарлама жасау, нақты мәселелер 

бойынша ақпарат дайындау. 

ЖОН 5 Арнайы білім беру қажеттіліктері бар студенттерді оқыту мен 
тәрбиелеуде инклюзивтік тәсілдерді түсіну және тиімді пайдалану: 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, әр оқушының жеке 

қабілеттерін ескере отырып, дамудың жеке траекториясы; 

оқушылардың дағдылары мен қабілеттерін дамытуға, оқу үдерісінің 
сапасын арттыруға ынталандырады; басқарудың функцияларын 

иелену негізіндегі мектептің тұтас педагогикалық үдерісін басқаруға 

қабілетті: жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, мониторинг және 

диагностика. 

Тәжірибелік сабақтар, семинарлар, 
тренингтер, жобалық әдіс 

Тест, бағдарлама жасау, нақты мәселелер 
бойынша ақпарат дайындау, презентациялар  

ЖОН 6 Химия пәнінен құбылыстарды, негізгі түсініктерді, негізгі заңдарды 

және олардың тәжірибелік және теориялық негіздерін түсіну; негізгі 
заңдарды біледі және оларды химияның арнайы бағыттарында қалай 

қолдану керектігін түсіну. 

интерактивті лекциялар, практикалық 

сабақтар, семинарлар, тренингтер, жоба 

Жобаны қорғау, жазбаша жұмыс 

ЖОН 7  Зерттеу және кәсіби қызметтегі химиялық процестерді модельдеу 

және талдау үшін қолданылатын негізгі математикалық әдістерді 

қалай қолдану керектігін білу. 

Тәжірибелік сабақтар, семинарлар, 

тренингтер 

Қашықтықтан оқытуға арналған тапсырмалар 

дайындалды 
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ЖОН 8 Қазіргі химияның жетістіктері мен проблемаларын жақсы түсіну; 
химиялық процестердің ғылыми бақылауларын жүргізе алу, 

эксперименттік деректерді жинауға арналған аппаратты пайдалану 

және физикалық және химиялық жабдықтарды пайдалану арқылы 

жұмыс істей алу. 

интерактивті лекциялар, семинарлар, 
тәжірибелік семинарлар 

Тест, коллоквиум, зертханалық журналдар  

ЖОН 9 Тәжірибелердің нәтижелерін және олардың теорияларын сипаттай 
алу, практикалық мәселелерді шешу үшін тиісті физикалық әдістерді 

таңдап,  қолдана алу. 

практикалық сабақтар, семинарлар, оқыту 
педагогикалық практикасы 

Оқу сабақтарын әзірлеу, педагогикалық тәжірибе 
бойынша есеп беру 

ЖОН 10 Тәжірибелік міндеттердің теориялық және тәжірибелік шешімдерінің 

нәтижелерін талдау және олардың сенімділігін бағалау мүмкіндігіне ие 

болу. 

практикалық сабақтар, семинарлар, оқыту 

педагогикалық практикасы 

Жазбаша жұмыс, мектептегі химия және биология 

курсының нақты тақырыптарын бағалау 

критерийлерін құрастыру, тест тапсырмалары 

ЖОН 11 Оқу нәтижелерін бағалаудың негізгі заманауи құралдарын, оларды 

қолданудың әдіснамалық негіздерін түсіну; ғылыми зерттеудің негізгі 
әдістері; оқытудың қазіргі заманғы білім беру моделі Blended learning. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының элементтерін пайдалана отырып, 

сабақ өткізу әдістері мен тәсілдері. 

педагогикалық тәжірибені оқыту Реферат, эссе, баяндама 

ЖОН 12 Оқу үрдісін ағылшын тіліндегі  Blended learning форматында тиімді 

ұйымдастыра алу; оқу нәтижелерін бағалау құралдарын қолданудың 

тиімділігі мен әдісін анықтайды; зерттеу жоспарлау әдістерін және 
деректерді өңдеу әдістерін қолданады; әдеби көздермен жұмыс істеу 

әдістерін қолдануға және оларды жазбаша түрде пайдаланады; 

ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттың әртүрлі әдістерін өз 

жұмысыңда қолдану. 

Тәжірибелік сабақтар, семинарлар, 

тренингтік ойындар 

Реферат, эссе, баяндама 

ЖОН 13 Студенттердің ғылыми-зерттеу және жобалық жұмыстары, 
пікірталастар және басқа да проблемалық оқыту әдістеріне 

байланысты сабақтан тыс және сыныптан тыс жұмыстар 

ұйымдастыру әдістерін қолдану; оқу үдерісіндегі заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар; оқушылардың жас 
ерекшеліктеріне және мазмұнына сәйкес оқыту әдістемесі. 

Тәжірибелік сабақтар, семинарлар, 
тренингтік ойындар, педагогикалық 

практика 

Реферат, эссе, баяндама 

ЖОН 14 Оқу үрдісінің нәтижелерін заманауи құралдармен бағалау; оқыту 
әдістерін өз бетімен дамытуға қабілетті; ақпаратты және оның 

көздерін сыни және рефлексивті таңдай алу. Жалпы білім беретін оқу 

орнында қашықтықтан оқыту технологияларын зерттеу және енгізу, 

Қашықтықтан оқыту әдістерін меңгеру, қашықтықтан оқытуға 
тапсырмаларды құру қабілеті, Информатиканы оқытудағы АКТ, 

сандық, қашықтықтан оқыту және инновациялық технологияларды, 

соның ішінде ағылшын тілінде құралдарын қолдану. 

интерактивті лекциялар мен семинарлар  Тест, коллоквиум, баяндамалар дайындау және 
эссе жазу 
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22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 
 
 

ОН кодтары Критерийлер 

ОН1 Біледі: Қазақстанның қазіргі тарихының, философиясының, қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми 

пәндерінің өзекті мәселелерін 

Істей алады: қоғам туралы білімді тұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және 

заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері ретінде қолдана алу 

Меңгерген: Өзінің кәсіби қызметінде Қазақстанның қазіргі тарихы, философия, жаратылыстану-ғылыми пәндері туралы 

білімді 

ОН2 Біледі: саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, психология туралы негізгі білім жүйелеріндегі интеграциялық процестердің 

өнімі ретінде қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтарын 

Істей алады: кәсіби қызметтің міндеттерін шешу үшін үш тілде ауызша және вербалды емес түрде еркін, қол жетімді және 

сенімді қарым-қатынас жасау 

Меңгерген: әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық салалардың біртұтастығының біртұтас жүйесі ретінде қоғам туралы, 

әлеуметтік-саяси ғылымдарды талдау және зерттеу нысаны ретінде адам және оның топтық мінез-құлқы, қазіргі қоғамдардың 

әлеуметтік-саяси дамуының тенденциялары мен бағыттары туралы білім 

ОН3 Біледі: ақпараттық технологиялардың негізгі мүмкіндіктері және интернеттің ақпараттық ресурстарын пайдаланады 

Істей алады: ақпаратты және құбылыстарды талдау, өңдеу, жалпылау және жаңғырту; зерттелетін тілдің әлеуметтік 

таңбаланған тілдік бірліктерін дұрыс пайдалану 

Меңгерген: мәдениетаралық диалог тұрғысынан объективті түсіндіру және сыни бағалау әдістерін 

ОН4 Біледі: оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістері, нысандары мен құралдары, инклюзивті білім берудің құндылықтары мен 

нанымдары 

Істей алады: оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістері, нысандары мен құралдары туралы, инклюзивті білім берудің 

құндылықтары мен нанымдары туралы пайымдаулар қалыптастыру 

Меңгерген: оқыту мен тәрбиелеудің жаңа әдістерімен, нысандарымен және құралдарымен таныстырады, инклюзивті білім 

берудің құндылықтары мен нанымдарын түсінеді 

ОН5 Біледі: әр оқушының жеке қабілеттерін ескере отырып, оның жеке даму траекториялары туралы 

Істей алады: білім беру процесінің сапасын жақсарту үшін оқушылардың оқудағы біліктері мен дағдыларын дамытуға 

ынтасын арттыру; 

Меңгерген: әрбір оқушының жеке қабілеттерін ескере отырып, оның жеке даму траекториясын бағалау, олардың оқудағы 

біліктері мен дағдыларын дамытуға уәждемесін арттыру, білім беру процесінің сапасын жақсарту дағдылары. 

ОН6 Біледі: химияның тұжырымдамалық және теориялық негіздері, оның ғылым мен құндылықтардың жалпы жүйесіндегі орны, 

даму тарихы және қазіргі жағдайы 

Істей алады: химияның тұжырымдамалық және теориялық негіздері, оның ғылымдар мен құндылықтардың жалпы 

жүйесіндегі орны, даму тарихы мен қазіргі жағдайы туралы пікір қалыптастыру 

Меңгерген: химияның тұжырымдамалық және теориялық негіздері 

ОН7 Біледі: Негізгі математикалық амалдар мен түсініктер, математикалық объектілер мен ұғымдар 
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Істей алады: математикалық операциялар мен түсініктер туралы, математикалық объектілер мен ұғымдар туралы 

пайымдаулар қалыптастыру 

Меңгерген: Негізгі математикалық операциялар мен көріністер, математикалық объектілер мен ұғымдар 

ОН8 Біледі: негізгі химиялық заңдар мен теориялар, табиғат пен техникадағы құбылыстар мен процестердің химиялық мәні 

Істей алады: негізгі химиялық заңдар мен теориялар, табиғат пен техникадағы құбылыстар мен процестердің химиялық мәні 

туралы білім жүйесін талдау 

Меңгерген: негізгі химиялық заңдар мен теориялар, табиғат пен техникадағы құбылыстар мен процестердің химиялық мәні 

туралы білім жүйесі 

ОН9 Біледі: құбылыстар мен процестерді талдау мен синтездеуге арналған жалпы және теориялық химия, фундаментальды, 

қолданбалы математика және ақпараттық технологиялар бойынша 

Істей алады: жалпы және теориялық химия, фундаментальды, қолданбалы математика және ақпараттық технологиялар 
бойынша құбылыстар мен процестерді талдау 

Меңгерген: құбылыстар мен процестерді талдау және синтездеу үшін жалпы және теориялық химия, іргелі, қолданбалы 

математика және ақпараттық технологиялар бойынша білімді қолдану дағдылары 

ОН10 Біледі: эксперименттік және теориялық химия саласындағы аналитикалық және технологиялық шешімдер 

Істей алады: эксперименттік және теориялық химия саласындағы аналитикалық шешімдердің нәтижелерін талдау 

Меңгерген: эксперименттік және теориялық химия саласындағы аналитикалық және технологиялық процестерді бағалау 

дағдылары 

ОН11 Біледі: химияны оқыту әдістемесі, химияны ағылшын тілінде оқытудың заманауи білім беру технологиялары 

Істей алады: химияны оқыту әдістемесі туралы, химияны ағылшын тілінде оқытудың заманауи білім беру технологиялары 

туралы пікір қалыптастыру. 

Меңгерген: химияны оқыту әдістемесі, химияны ағылшын тілінде оқытудың заманауи білім беру технологиялары 

ОН12 Біледі: химияның теориялық және эксперименттік негіздері және химияны оқыту технологиялары, оқушылардың пәндік 

біліктері мен дағдыларын қалыптастыру әдістері, химияға қызығушылықты қалыптастыру және күнделікті өмірде химия 

саласындағы білімді пайдалану тәсілдері 

Істей алады: химияның теориялық және эксперименттік негіздері және химияны оқыту технологиялары туралы, 

оқушылардың пәндік біліктері мен дағдыларын қалыптастыру әдістері, химияға қызығушылықты қалыптастыру әдістері және 

химия саласындағы білімді күнделікті өмірде пайдалану туралы пайымдаулар қалыптастыру 

Меңгерген: химия мен химияны оқыту технологияларының теориялық және эксперименттік негіздері, оқушылардың пәндік 

біліктері мен дағдыларын қалыптастыру әдістері, химияға қызығушылықты қалыптастыру әдістері туралы білім 

ОН13 Біледі: Химиялық эксперимент жүргізу (зертханалық, демонстрациялық және компьютерлік эксперимент) 

Істей алады: зертханалық, демонстрациялық және компьютерлік эксперименттерді ұйымдастыру және қою; 

Меңгерген: химиялық экспериментті ұйымдастыру және қою дағдылары (зертханалық, демонстрациялық, компьютерлік 

эксперимент) 

ОН14 Біледі: Қашықтықтан оқытудың негіздері мен ұйымдары: қашықтықтан оқытудың әдістемесі мен технологиялары, 

қашықтықтан оқытуға арналған платформалар, сервистер 

Істей алады: қашықтықтан оқыту үшін заманауи білім беру технологияларын, оның ішінде қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану 

Меңгерген: АКТ-ны пайдалана отырып, қашықтықтан оқыту әдістерімен сабақтар өткізу және бір қатар сабақтар өткізу 

дағдылары 
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23. Түлек моделі 

 

Түлек атрибуттары 
- Білім берудегі және химиядағы жоғары кәсіпқойлық 

- Эмоционалды интеллект 

- Жаһандық сын-қатерлерге бейім 

- Көшбасшылық қасиеттерге ие 

- Кәсіпкерлік ойлау 

- Жаһандық азаматтық 

- Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің құндылығын түсіну 

 

Құзыреттілік түрлері  Құзыреттіліктер сипаттамасы  

1. Мінез-құлық дағдылары және жеке қасиеттер 

 (Softskills) 

 

Этикалық, рухани және мәдени құндылықтар туралы, әлеуметтік мінез-

құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен нысандары туралы, жеке 

тұлғаға социологиялық көзқарастар туралы түсінікке ие болу, Қазақстан 

халықтарының салт-дәстүрлері мен мәдениетін білу, қоғамның даму 

тенденцияларын білу; әртүрлі әлеуметтік жағдайларда адекватты бағдарлай 

білу, шығармашылық ойлау, әлемнің басқа халықтарының салт-дәстүріне, 

мәдениетіне төзімділік таныту, белсенді өмірлік ұстанымға ие болу. 

Экономикалық білім негіздерін меңгеру, құзыретті болу және экономика 

саласында түсінігі болуы. 

Сауатты және дамыған сөйлеуді, ана және шет тілдерін білу, 

коммуникациялық технология саласындағы білім, коммуникация 

стратегиялары, конструктивті диалог, көпмәдениетті, көпэтносты және 

көпконфессиялық қоғамдағы қарым-қатынас дағдылары мен дағдылары. 

2. Сандық құзыреттіліктер 

(Digital skills) 

 

Орта мектеп мұғалімінің іс-әрекетін жоспарлау және ұйымдастыру үшін 

Интернетті, желілік және мультимедиялық технологияларды меңгеру, онлайн 

форумдар мен семинарларды ұйымдастыруда АКТ қолдану, әртүрлі 

ақпаратты өңдеу дағдыларын меңгеру, соның ішінде: алу, шығару және 

жүйелеу, сандық, мәтіндік, графикалық және көрнекі ақпарат; интернеттен 

және мәліметтер қорынан ақпаратты іздеуді білу 

3. Кәсіби құзыреттіліктер  

(Hardskills)  

 

Негізгі заманауи теориялық және әдістемелік тәсілдерді біледі; білімнің 

құндылығын түсінеді және оны үнемі толықтыруға ұмтылады; оқу-танымдық 

процестің сапасын қамтамасыз ету үшін жаңа тәсілдер мен технологияларды 

(мақсат қою, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, бағалау және т.б.) 
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