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«6В05301 –Химия»  білім беру бағдарламасы келесі құжаттар негізінде құрастырылған: 

 

 Қазақстан Республикасының 27 шілде 2007 жылғы № 319-III «Білім беру туралы» заңы  

 Қазақстан Республикасының 11 шілде 1997 жылғы № 151-I  «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» заңы  

 2018 жылғы 31 қазандағы  №604 жоғары білім берудің Мемлекеттік жалпыміндеттік стандарты (05.05.2020 ж. №182 өзгерістер мен 

толықтырулармен бірге) 

 Әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік, еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 2016 жыл 16-

наурыздағы Ұлттық квалификация шеңберінде. 

 «Оқу процесін кредиттік технология бойынша ұйымдастыру Ережесін бекіту туралы» № 152 ҚР БҒМ  2018 жылғы 2 қазанындағы  

бұйырығы (12.10.2018 г. № 563 өзгерістермен және толықтырулармен) 

 Жоғары білімді және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді кадрларды дайындау бағытының 2018 жылғы 13 қазанындағы  №569  

классификаторы. 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты Бет 

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 Оқу түрі 4 

6 Оқу тілі 4 

7 Берілетін академиялық дәреже 4 

8 Білім беру бағдарламасының түрі 4 

9 БСХСЖ 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 Түлектің құзыреттілік мінездемесі 4 

а) Түлек лауазымдарының тізбесі 4 

ә) Түлектің кәсіби қызметінің саласы мен обьектілері  4 

б) Түлектің кәсіби қызметірнің түрлері  4 

в) Түлектің кәсіби қызметінің функциялары 4 

17 Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 5 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 7 

19 Оқыту нәтижелерін қол жеткізу матрицасы 10 

20 Сертификациялық бағдарламасының «Теориялық химияның заманауи әдістемесі (Minor)» 20 

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

22 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 23 

23 Түлек моделі 26 
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты (бұдан әрі-БББ) 

 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: 6В05301. 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6B05 - Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика. Дайындық бағыттарының коды мен 

классификациясы: 6B053 - Физикалық және химиялық ғылымдар. 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы: -  В053- Химия 

4. Кредит көлемі: 240 

5. Оқу түрі: күндізгі 

6. Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын 

7. Берілетін академиялық дәреже: «6В05301- Химия» оқыту бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры 

8. Білім беру бағдарламасының түрі: қолданыстағы 

9. БСХСЖ бойынша деңгей-6  

10. ҰБШ бойынша деңгей-6 

11. СБШ бойынша деңгей-6  

12. Білім беру бағдарламаларының ерекшеліктері: -  

13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: KZ83LAA00018495  қосымша   28.07.20ж.  №16 

14. Аккредиттеу органының атауы - НКАОКО 

15. Мақсаты: - қазіргі заманғы химиялық білім бер, инновациялық химия және химиялық технология саласында білікті және бәсекеге қабілетті 

мамандарды дайындауда қоғам мен мемлекеттің қажеттілігін қанағаттандыру. 

16. Түлектің біліктілік сипаттамасы 

а) түлек лауазымдарының тізбесі - зертханашы, инженер-зертханашы, химия оқытушысы, ғылыми қызметкер, кіші ғылыми қызметкер. 

ә) бітірушінің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері - химия, металлургия, мұнай-химия, фармацевтика салалары 

саласы; білім беру, ғылым және экология саласы. Бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері: өндірістік 

талдау, экологиялық, кедендік, санитарлық-эпидемиологиялық, сертификаттау қызметтерінің зертханалары;- 

химиялық, экологиялық, металлургиялық, фармацевтикалық бейіндегі зерттеу мекемелері (институттар, зертханалар), 

жалпы орта білім беретін мектептер, колледждер, лицейлер, гимназиялар, білім бөлімдері. 

б) түлектің кәсіби қызмет түрлері-технологиялық; ғылыми-зерттеу; өндірістік-басқару; 

білім беру (педагогикалық). 

в) түлектің кәсіби қызметінің функциялары - оқу үрдісінде өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруды жүзеге асыру; 

экономика және өнеркәсіптің химия салалары; 

- ғылыми зерттеулерді, бағдарламаларды жоспарлау және ұйымдастыру; 

- өндірістік, ғылыми және педагогикалық ұжымды, зертхананы басқару;  

-білім беру саласында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру. 
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2-нысан 

Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 
Құзыреттілік түрлері Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі 

(Блум таксономиясы бойынша) 

1.Мінез-құлық дағдылары 

және жеке қасиеттер: 

(Soft skills) 

ОН1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; 

Қоғам туралы біртұтас жүйе және адам, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың 

әсері ретінде білімді қолданады; әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады; 

2.Сандық құзыреттер: 

(Digital skills) 

ОH6 Бейорганикалық және органикалық химияның фундаменталды бөлімдері теорияларының негіздерін біледі, 

қарапайым заттардың, алифатикалық, циклдық және жоғары молекулалық қосылыстардың элементтері мен 

қасиеттері атомдарының құрылымының өзгеру себептері мен заңдылықтарын негіздей алады; фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 

қолданады;;химия негіздері мен химиялық білімді қолдану салалары арасында байланыс орната алады. 

Кәсіби құзыреттер  

(Hard skills) 

OН2 Өзінің пәндік саласында математикалық есептерді шешу үшін құралдарды қолданады және алгебралық және 

дифференциалдық теңдеулерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін біледі, сондай-ақ механикалық, жылу, 

электрмагниттік және кванттық құбылыстар; физикалық құбылыстарды сипаттайтын шамалар және олар 

бағынатын заңдар туралы білімді көрсетеді; физика саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және практикалық білімді қолданады. 

OН3 Физикалық химияның негізгі түсініктері мен заңдарын білімін көрсете алады, химиялық және конденсирленген 

ортадағы физикалық процестердің, молекулалардың құрылымдық сипаттамаларын зерттеу үшін физикалық 

әдістерді қолдана алады, заттың сапалық және сандық талдауының оңтайлы әдісін таңдауды негіздеп жүзеге 

асырады, физика-химиялық талдау аспаптарында жұмыс істеу дағдыларын меңгерген білімін көрсетеді 

ОН4 Шикізат пен энергоресурстарды пайдалану тиімділігі, экологиялық қауіпсіздік және өндірістің экономикалық 

мақсаттылығы критерийлерін, өнеркәсіптік тасығыштар мен катализаторларды өндіру технологиясының 

негіздерін білуін көрсетеді, практикалық және өндірістік міндеттерді шешу үшін химиялық технологияның негізгі 

заңдылықтары мен іргелі ұғымдарын пайдаланады, фазаларды бөлу шекарасында болатын процестер мен 

құбылыстардың физика-химиялық заңдылықтарын, сондай-ақ дисперсиялық жүйелер мен беттік-белсенді 

заттардың қасиеттерін қалыптастырады. 

ОН5 Микробөлшектердің күйін сипаттау үшін кванттық механиканың математикалық аппаратын қолданады және 

кванттық-химиялық есептеулердің нәтижелерін химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қолдана отырып 

интерпретациялау, қатты денелердің құрылымымен, электрондық және магниттік қасиеттерімен зат қасиеттерінің 

өзара байланысын табу міндетін шешу үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен практикалық жұмыс 

дағдысын меңгерген, затты зерттеудің заманауи эксперименттік әдістерінің физикалық негіздерін түсіндіреді 
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ОН7 Химиялық реакциялардағы магниттік әсерлердің ауқымын бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін, тәуелді 

Элементарлық фотофизикалық және фотохимиялық процесстердегі ядролар мен электрондардың спиндерін 

гиперполяризациялауды меңгерген, молекулалардың есептелген параметрлері мен олардың физика-химиялық 

қасиеттері арасында корреляцияны белгілейді және тез химиялық процестерді және еркін калий реакцияларын 

анықтау және зерттеу үшін білімді қолданады; кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолданады, дәлелдерді 

тұжырымдайды және спиндік химия мәселелерін шешеді; 

 

 

 

ОН8 Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру рәсімдерін сипаттайды және объектілерді талдауды өз 

бетінше жоспарлай және орындай алады, метрология, стандарттау және сертификаттау саласында одан әрі оқуды 

өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын көрсетеді. Координациялық қосылыстардың құрылысы 

мен қасиеттерін зерттеу ерітінділерінің қатысуымен тепе-теңдікті есептеудің негізгі әдістерін меңгерген, 

реактивтіліктің қарастырылып отырған молекуланың конфигурациясы мен конформациясына тәуелділігін 

көрсетеді, күрделі қосылыстар мен биомолекулалардың құрылымы мен салыстырмалы тұрақтылығы, 

организмдерде болатын химиялық өзгерістердің мәні, оларды реттеу механизмдері және олардың организмнің 

тіршілігін қамтамасыз етудегі рөлі туралы қазіргі заманғы көзқарастарды көрсетеді; 

ОН9 Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін біледі және оларды зерттелетін салада қолданады. 

эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өңдеу және талдау 

әдістемесін меңгерген; 

 ОН10 Баланың физиологиялық жетілуі мен дамуы процестерінің оның физикалық және психикалық жұмысқа 

қабілеттілігіне әсерін ескере отырып, жаңа ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту, енгізу және 

коммерцияландыру мақсатында инновациялық тәсілдерді қолдана отырып, мемлекеттік білім беру жүйесінің 

талаптарына сәйкес химияны оқытудың әр түрлі курстарын оқыту әдістемесін, химияны оқытудың әр түрлілігі 

мен формаларын айқындайды. 
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3-нысан 

Бакалавриат 

Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Модуль атауы Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

ОН 1 Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың дүниетанымдық 

негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 

Философия 

Қолданбалы бизнес 

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

5 

5 

 

5 

 

Әлеуметтік-саясаттану білім 

модулі 

Саясаттану. Әлеуметтану  

Мәдениеттану. Психология 

4 

4 

Ақпараттық-коммуникативтік Орыс тілі 

Шетел тілі 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Дене шынықтыру 

10 

10 

5 

8 

ОН-2 Жалпы  химия  Бейорганикалық химия  

Құрлымдық бейорганикалық  химия 

Элементтер химиясы 

Бейорганикалық химияның таңдалған тараулары 

Органикалық химия 

Сhemistry of Cyclic Compounds 

Selected chapters of Organic Chemistry 

Chemistry of Heterocyclic Compounds 

Chemistry of Polymerization Processes 

Chemistry of High-Molecular Compounds 

Chemistry and Physics of Polymers 

Оқу  

8 

ң 

 

9 

10 

10 

 

 

8 

 

 

2 

ОН 3 Физика-математикалық Математика 

Физика 

5 

5 

ОН 4  Химиялық және физикалық 

зерттеу әдістері 

Физическая химия 

Физические методы исследований 

10 

5 



8 

 

Молекулярная спектроскопия 

Физические методы в химии 

Chemical Radiospectroscopy 

Theory of Chemical Reactions 

Chemical Spectral Analysis 

Аналитикалық химия 

Физика-химиялық анализ әдістері 

Аспаптық талдау әдістері 

Химиялық талдау әдістері  

Өндірістік  

 

 

5 

 

 

8 

7 

 

5 

ОН 5 Жалпы химиялық технология Surface Active Substances 

Colloid Сhemistry 

Dispersed systems 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии 

Общая химическая технология 

Химическая технология и катализ  

10 

 

 

 

5 

 

ОН 6 Химиялық заттардың кванттық 

теориясы және олардың 

реакциялық қаблеттілігі 

Quantum Chemistry 

Quantum mechanics and computer chemistry 

Computational Chemistry 

Structure of Molecules 

Structure of Atoms and Molecules 

Structure of Substance 

Chemistry of Free Radicals 

Chemical Physics 

Spin chemistry 

Өндірістік 

Өндірістік 

Диплом алды  

4 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

5 

10 

8 

ОН 7  

ОН 8  

ОН 9 

ОН 10 

Теориялық химияның заманауи 

әдістемесі (minor) 

Инновационные технологии в организации учебного процесса в школе 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Метрология в химическом анализе 

Педагогика 

Координациялық  химия 

 

5 

 

 

 



9 

 

Стереохимия 

Методика преподавания химии 

Организация и планирование научной работы студентов 

Статистическая обработка экспериментальных данных 

Оқушылардың анатомииясы,физиологиясы және гигиенасы  

Ерітінділердің термодинамикасы  

Ерітінділердің физикалық химиясы 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға дайындалу және тапсыру 

 

12 
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 Оқыту нәтижелерін қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

 
Пәндердің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөздер) 

Кредит 

саны 

 Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

О
Н

1
 

О
Н

2
 

О
Н

3
 

О
Н

4
 

О
Н

5
 

О
Н

6
 

О
Н

7
 

О
Н

8
 

О
Н

9
 

О
Н

1
0
 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

D1 Қолданбалы 

бизнес 

Бұл пәнде бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық негіздері 

қарастырылады. "Қолданбалы бизнес" курсы өткізу нарығын талдау 

әдістерін зерделеуді, өнімді сипаттауды, өндірістік жоспарды, маркетинг 

жоспарын, ұйымдастыру, қаржылық жоспарды әзірлеуді және ұсынуды 

қамтиды. Студенттерді қолданбалы бизнес негіздерімен таныстыру. 

5 

+          

Экология және 

тіршілік қауіпсіздік 

негіздері 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, табиғи ресурстарды тиімді 

пайдаланудың қазіргі тәсілдері, өмір тіршілігінің қауіпсіздігін құқықтық 

реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлар 

салдарын бағалау. Тірі организмдер популяциясының жай-күйі, 

экожүйелердің бұзылу дәрежесі, қауымдастықтағы тірі организмдердің 

өзара әрекеттесу тетіктері, қазіргі заманның негізгі экологиялық 

проблемалары, адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз өзара әрекеттесуі 

+          

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі 

түсініктер. ҚР конституциялық құқығының негіздері. ҚР құқық қорғау 

органдары және сот. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР әкімшілік құқық 

негіздері. ҚР азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР еңбек құқығы 

және әлеуметтік қамтамасыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық үшін 

құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

қалыптастыру 

+          

Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

D2 Бейорганикалық 

химия 

Атомдық-молекулалық ілім. Атом құрылысы және периодтық заң. 

Химиялық байланыс. Кешенді қосылыстар. Термохимия және 

термодинамика. Химиялық процестің бағыты. Химиялық процестердің 

кинетикасы. Химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электролиттік 

диссоциация. Күшті және әлсіз электролиттер.. Тұздардың гидролизі. 

Тотығу-тотықсыздану реакциялары (ТТР). Электрохимия. Электролит 

ерітінділерінің қасиеттері. Электролиттік диссоциация теориясы. 

 

 

  

8  +  +  +       

D3 Органикалық 

химия 

Органикалық қосылыстардың құрамы мен құрылысы. Органикалық 

реакциялардың механизмдерін зерттеу әдістері. Алкандар. Радикалды 

алмастыру механизмі. Алкендер. Электрофильдік қосылу механизмі. 

Алкадиендер. Алкиндер. Көмірсутектердің галогентуындылары. 

Қаныққан көміртегі атомында нуклеофильді алмасу реакциясының 

механизмі. Элиминирлеу механизмі. Бір және көпатомды спирттер. Жай 

эфирлер. Альдегид және кетондар. Бір негізді карбон қышқылдары және 

олардың туындылары 

 

10 

 + + +       
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D4 Математика Жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия. Сызықтық 

алгебра элементтері. Матрицалар және анықтауыштар. Сызықты 

теңдеулер жүйесін шешу. Туынды және дифференциал. Бірнеше 

айнымалы функциялар. Жеке туындылар және толық дифференциал. Ең 

кіші квадраттар әдісі. Белгісіз интеграл. Интегралдау әдістері. Сызықты 

дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Ықтималдықтар теориясы. 

Математикалық статистика элементтері. Таңдамалы орта мен дисперсия 

есептеу әдістері 

 

 

5 

  +        

D5 Физика Материалдық нүктенің және абсолютті қатты дененің кинематикасы. 

Абсолютті қатты дененің үдемелі және айналмалы қозғалысы. 

Салыстырмалылық принципі. Энергия, импульс, импульс моментінің 

сақталу заңдары. Механикалық тербелістер мен толқындар. 

Гидродинамика элементтері. Молекулалық-кинетикалық теорияның 

негіздері. Термодинамика негіздері. Электр құбылыстары. 

Электромагниттік құбылыстар. Геометриялық толқындық оптиканың 

негіздері. Жарықтың корпускулалық қасиеттері. Атом және ядролық 

физика элементтері. 

 

 

 

5 

  +        

D6 Физикалық химия  Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары.  

термодинамиканың І бастамасы. Термохимия. Термодинамиканың ІІ 

бастамасы. Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе-

теңдік. Ерітінділер. Химиялық кинетиканың негізгі анықтамалары мен 

ұғымдары. Фотохимиялық және тізбекті реакциялар. Гетерогенді 

реакциялар кинетикасы. Гомогенді және гетерогенді катализ негіздері. 

Электролиттер ерітінділерінің қасиеттері мен теориялары. 

Электрохимиялық процестердің негізгі заңдары мен заңдылықтары. 

 

 

10 

 + + +       

D7 Аналитикалық 

химия  

Аналитикалық химияның міндеттері мен мақсаты. Элементтерді анықтау 

әдістері. Талдаудың химиялық әдістері. Гравиметриялық талдау әдісінің 

мәні. Тұнбаға, тұнбаға түсетін және гравиметриялық тұнбаларға 

қойылатын талаптар. Тұнба құрылымының оның жеке қасиеттері мен 

тұндыру жағдайларына тәуелділігі. Титриметриялық талдау әдістері. 

Титрлеудің индикаторлық қатесі. Тұнбалау титрлеу. Тотығу-

тотықсыздану титрлеу. Аналитикалық химиядағы электрохимиялық 

талдау әдістері. 

 

8 

 + + +       

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

D8 Құрылымдық 

бейорганикалық 

химия 

Құрылымдық химияның мәселелері. Негізгі ұғымдарды сыни талдау. 

Физикалық қасиеттерге қосылудың әсері. Кристаллография негіздері. 

Координациялық топтарды жүйелеу. Химиялық байланыс сипатына 

тәуелсіз координациялық шектеулер. Бірдей сферадағы тығыз 

қаптамалар (PU). Оңтайлы электрондық концентрация принципі. 

Валенттілік принципі және валенттік схемалар. Кристаллография 

негіздері. Рентгенқұрылымды және рентгенфазды талдау негіздері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + + +       

Элементтер химиясы Периодтық заң химиялық жүйелеудің негізі ретінде. Элементтердің 

химиясына кіріспе. Жай заттар. Бинарлы қосылыстар. Күрделі 
 + + +       
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қосылыстар. Р-элементтердің химиясы. VIII-А тобының элементтері. 

Бром топшасы. Селен топшасының элементтері. Мышьяк топшасы. 

Германий топшасының элементтері. Галлий топшасы.. S-элементтердің 

химиясы. Металдардың жалпы сипаттамасы. II-А тобының 

элементтері. I - А тобының элементтері. D-элементтердің химиясы. 

Интерметаллдық қосылыстар. 

 

 

9 

Бейорганикалық 

химияның таңдалған 

тараулары 

Бейорганикалық реакциялардың жіктелуі. Алмастыру реакциялары, 

олардың жіктелуі. Октаэдрлік, жазық, тетраэдрлік кешендерде алмасу. 

Реакциялардың стереохимиясы. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

Осы реакциялардағы электрондар мен атомдарды тасымалдау. Сыртқы 

және ішкі сфералық тотығу-тотықсыздану реакциялары. Элиминдеу 

қосылуының тотығу-тотықсыздану реакциялары. Кешендердің 

қатысуымен гомогенді катализдің негізгі реакциялары. Енгізу 

реакциясы (миграция). 

 + + +       

D9 Сhemistry of Cyclic 

Compounds 

 

Циклды қосылыстар. Бензол және оның гомологтары: құрылысы, 

синтезі, қасиеттері. Гетероциклді қосылыстардың жіктелуі. 

Гетероциклдер номенклатурасы. Қанықпаған  гетероциклдердің 

ароматтылығы. Бір гетероатомы бар бесмүшелі гетероциклдер. Фуран. 

Тиофен. Азоттың бір атомы бар алтымүшелі гетероциклдер: пиридин 

және оның туындылары. Фуллерендер. Супрамолекулярлы өзара 

әрекеттесуді негіздейтін Өзара әрекеттесу түрлері. Өзін-өзі жинау, 

өзін-өзі ұйымдастыру. 
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Selected chapters of 

Organic Chemistry 

 

Алифатикалық, алициклді қосылыстардың физикалық және химиялық 

қасиеттері, құрылысы, құрамы. Ароматты және гетероциклді 

қосылыстардың құрылысы, құрамы, физикалық және химиялық 

қасиеттері. Әртүрлі реакциялардағы циклдық қосылыстардың 

құрылысы, құрамы және химиялық тәртібі. Циклдік органикалық 

қосылыстардың құрылымы, реакцияық қабілеттерінің сипаттамасы. 

Циклоалкандар, ароматты және гетероциклді қосылыстар. 

 + + +       

Chemistry of 

Heterocyclic 

Compounds 

Гетероциклдердің жіктелуі. Қаныққан гетероциклдер. Гетероциклдер 

номенклатурасы. Ароматты гетероциклдердің түрлері. Хош иісті 

гетероциклдердің ерекшеліктері. Ароматты гетероциклдердің 

гетеротомалары. Атомдардың электрондық қасиеттері-N, O, S, P. 

Бесмүшелі гетероциклдер. Бір және екі гетероатомдар, моноциклді 

және полициклді гетероциклдермен бес мүшелі гетероциклдердің 

синтездері.Алтымүшелі гетероциклдер. Электр циклдік реакциялар. 

Гетероциклді қосылыстардың синтезі. Циклдің тұйықталу реакциясы 

 + + +       

D10 Chemistry of 

Polymerization 

Processes 

Макромолекулалық химияның негізгі терминдері. Полимеризация 

процестерінің жіктелуі. Радикалды полимеризация. Ионды (катионды 

және анионды) полимерлеу. Конденсациялық полимерлеу. Әртүрлі 

әдістермен алынған полимерлердің полидисперстілігі. Полимерлердің 

молярлық массаларын анықтау әдістері. Пластмассалар. Полимерлерді 

радикалды полимерлеу әдісімен синтездеу. Ионды және ионды-

координациялық полимерлеу негіздері. Полимеризацияны жүргізу 

 

 

 

 

 

 

 

 + + +       
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тәсілдері. Сатылы полимерлеу. Циклдық қосылыстарды полимерлеу.  

 

8 
Chemistry of High-

Molecular Compounds 

Макромолекулалық химияның негізгі терминдері. Жоғары 

молекулалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы. 

Полимерлердің полидисперстілігі. ГМО молярлық массаларын 

анықтау әдістері. Поликонденсация процестерінің негіздері. 

Пластмасса. Радикалды полимерлеу әдісімен  ГМС синтезі. Ионды 

және ионды-координациялық полимерлеу негіздері. Полимерлердің 

деструкциясы. Химиялық деструкция (гидролиз, алкоголиз, ацидолиз, 

тотығу деструкциясы). Физикалық әсер ету нәтижесінде 

полимерлердің деструкциясы (механика-химиялық, фотохимиялық, 

радиациялық-химиялық, механикалық). 

 + + +       

Chemistry and Physics 

of Polymers 

ЖМҚ ұғымы және полимерлік қосылыстарды анықтау. Полимерлеу 

дәрежесі. Полимерлі қосылыстардың элементарлық буынның құрамы 

бойынша жіктелуі. Молекулалық тізбектердің икемділігі және оның 

пайда болу себептері. Полимерлік тізбектердің икемділігіне 

молекулааралық өзара әрекеттесудің әсері. Полимерлердің физикалық 

жағдайы: шыны тәрізді; жоғарыэластикалық; тұтқыр ағатын. Жоғары 

икемділік термодинамикасы. Полимерлердің физикалық және 

механикалық қасиеттеріне әсері. 

 + + +       

D11 Физические 

методы 

исследований 
 

Атомдар мен молекулалардың физикалық қасиеттері. Физикалық 

қасиеттерін анықтау әдістері. Әдістің физикалық теориясы. Тура және 

кері есептер. Әдістердің жалпы сипаттамасы. Сәулеленудің затпен 

өзара әрекеттесуі. Әдістердің энергетикалық сипаттамалары. 

Эмиссиялық спектроскопия. Аспаптың блок-схемасы. КШ айналмалы 

спектрлері. Лазерлік әдістер. Тербелмелі спектроскопия әдістері. УК-

спектроскопия теориясы мен әдістемесі. ЭПР, ЯМР, ЛМР әдістері, 

олардың қолданылуы. 
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 + + +       

Молекулярная 

спектроскопия 

 

Атомдық және молекулалық спектрлердің жүйелілігін тізбектеп 

баяндау. Негізгі кванттық заңдар. Атомдық жүйелердің симметриясы 

және олардың энергия деңгейлері. Атомдардың электрондық 

қабықтары және элементтердің периодтық жүйесі. Бір сыртқы 5-

электрондық атомдардың бір электронды спектрлері. Мультиплетті 

ыдырау. Рентген спектрлері. Молекуладағы қозғалыс түрлері және 

молекулалық спектрлер типтері. Молекулалардың айналуы және 

айналмалы спектрлер. 

 + + +       

Физические методы в 

химии 

Электромагниттік сәулелену шкаласы. сәулеленуді сіңіру, шығару, 

бөлу, шағылысу, сыну және басқа да зерттеу әдістері негізделген 

физикалық құбылыстар. Күрделі молекулалардың электронды 

спектроскопиясы. Тербелмелі спектроскопия. Айналмалы 

спектроскопия. Тербелмелі-айналмалы спектроскопия. 

Рефрактометрия. Радиожиілік саласындағы спектроскопия. Ядролық 

гамма-резонанс әдісі. Масс-спектрометрия. Рентген сәуле шығару 

саласындағы спектроскопия. 

 + + +       

D12 Chemical Spectral Спектрлік талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы. Химиялық   + + +       
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Analysis 

 

қосылыстарды зерттеудің қазіргі заманғы физико-химиялық әдістері: 

тербелмелі және электрондық спектроскопия, ядролық магниттік 

резонанс және электрондық парамагнитті резонанс спектроскопиясы, 

масс-спектрометрия, рентген-құрылымдық және рентгенфазалық 

талдау, заттардың қасиеттерін кванттық-химиялық зерттеу әдістері. 

Талдау жүргізу сұлбалары. Химиялық спектроскопия саласындағы 

озық отандық және шетелдік тәжірибе 
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Chemical 

Radiospectroscopy 

 

Магниттік резонанс әдісіне кіріспе. ЯМР және электрондық 

резонанстың пайда болу шарты. Резонанстық сызықтың формасы. 

Магниттік өзара әрекеттесу. Зеемандық өзара әрекеттесу. G-факторға 

түзетулер. Аса жіңішке өзара әрекеттесу механизмі. Қатты денелерде 

басылған органикалық радикалдардың ЭПР спектрлері. 

Радикалдардағы π-электрондардың делокализациясы. Триплет 

күйіндегі органикалық молекулалардың ЭПР спектрлері. Электрондық 

спин-спиндік өзара әрекеттесуі. π-электрондарға  негізделген 

триплеттік жағдай 

 + + +       

Theory of Chemical 

Reactions 

 

Химиялық реакция ұғымы және оның механизмі. Молекулалық-

кинетикалық теорияның негіздері. Химиялық реакцияның механизмін 

түсіндіретін теориялардың негізгі ережелері – белсенді соқтығусулар 

теориясы (БСТ) және активтендірілген комплекс  теория (АКТ). 

Потенциалды энерия бетінің концепциясы (ПЭБ) қасиеттері және құру 

әдістері. Тербелмелі энергияның берілуін сипаттайтын модельдер және 

молекулалардың тербелмелі қозу механизмдері 

 + + +       

D13 Физика-химиялық 

анализ әдістері 

Талдаудың физика-химиялық әдістерінің жалпы сипаттамасы. 

Электрохимиялық талдау әдістері. Потенциометриялық әдіс. 

Потенциометриялық титрлеу. Электрогравиметриялық талдау әдісі. 

Талдаудың кулонометриялық әдісі. Вольтамперометриялық әдістер. 

Полярография. Сапалық және сандық полярографиялық талдау. 

Спектроскопиялық талдау әдістері. Молекулалық-абсорбциялық 

спектроскопия (спектрофотометрия) әдісі. Заттың концентрациясын 

анықтау тәсілдері. Атомдық-эмиссиялық спектроскопия. Жалынның 

эмиссиялық спектроскопиясы әдісі. Атомдық-абсорбциялық 

спектроскопия. Талдаудың хроматографиялық әдістері. 
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 + + +       

Аспаптық талдау 

әдістері 

Аспаптық әдістердің жалпы сипаттамасы. Оптикалық талдау әдістері. 

Молекулалық спектроскопия. Жұтудың негізгі заңдары. Нефелометрия 

және турбидиметрия: негізгі заңдылықтар және қолдану. 

Люминесцентті спектроскопия. Стокс-Ломммельдің заңы. 

Рефрактометриялық талдау әдісі. Рефрактометрлер. Поляриметрия. 

Поляриметрлер. Электрохимиялық талдау әдістері. Индикаторлық 

электродтар және салыстыру электродтары. Кондуктометрия. 

Кулонометрия. Полярография. Илькович теңдеуі. Талдаудың 

хроматографиялық әдістері. Масс-спектрометриялық талдау әдістері. 

Аспаптар сұлбалары. 

 + + +       

Химиялық талдау Химиялық талдау объектілері және анықталатын компоненттер.  + + +       
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әдістері Химиялық талдау әдістері. Зат сынамасындағы компоненттің құрамы. 

Компонент концентрациясы. Зат сынамасының сандық талдауы. 

Талдау объектісі затының сынамасын химиялық талдау кезеңдері. 

Талдау объектісі затын химиялық талдау әдісін таңдау критерийлері. 

Талданатын заттың сынамасында элементтердің иондық формаларын 

анықтау. 

D14 Surface Active 

Substances 

Беттік құбылыстар, жіктелуі, оның теориясының мәні. Жер бетіне әсер 

ететін күштер. Беттік құбылыстарды ұсыну. Беттік-белсенді заттар, 

беттік-белсенді емес заттар. Беттік керілу. Беттік керілуге әсер ететін 

факторлар. Беттік белсенді заттардың қасиеттерін бағалаудың негізгі 

әдістері. Эмульгирлеуші қабілет. Әртүрлі фазааралық шекараларда 

адсорбция заңдылықтары. Қоршаған орта компоненттеріне ББЗ әсері 
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 + + + +      

Colloid Сhemistry Коллоидтық химияның даму тарихы. Коллоидтық жүйелердің 

ерекшеліктері. Коллоидты жүйелерді алу әдістері.Коллоидтық 

жүйелердің молекулалық-кинетикалық қасиеттері. Коллиодты 

жүйелердегі осмос құбылысы. Коллоидты жүйелердің оптикалық 

қасиеттері. Беттік құбылыстар. Адсорбция. Жіктелуі, адсорбция 

изотермалары. Адсорбенттер, жіктелуі. Коллоидтық жүйелердің 

электрлік қасиеттері. Мицелланың құрылысы. Агрегаттық және 

седиментациялық тұрақтылық. Коагуляция, кинетика және коагуляция 

түрлері. ЖМҚ ісінуі және еруі. 

 + + + +      

Dispersed systems Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері. Дисперсті жүйелердегі 

беттік құбылыстар. Беттік қабаттың термодинамикалық функциялары. 

Ерітінді-газ шекарасындағы адсорбция. Беттік керілу. Ерітінділерден 

адсорбция. ББЗ және ББЕЗ. Гиббстың адсорбция теңдеуі. Адсорбция 

изотермдері. Ленгмюрдің мономолекулярлық адсорбциясы теориясы. 

Полимолекулалық адсорбция. Беттік құбылыстарды зерттеу 

әдістерімен. дисперсті жүйелерді алу және тазалау. 

 + + + +      

D15 Энерго- и 

ресурсосберегаю 

-щие процессы в 

химической 

технологии 

Шикізатты кешенді пайдалану технологиялары мен энергия үнемдеу 

әдістерін құру принциптері. Химия-технологиялық процесс жүйе 

ретінде. Химиялық-технологиялық өндірістердің термодинамикалық 

талдауының эксергетикалық әдісі. Шикізатты қалдықсыз 

технологияларда кешенді пайдалану. Өнеркәсіпте екіншілік және 

энергетикалық ресурстарды пайдалану. Аймақтық өндірістік кешенде 

қалдықсыз технологияларды енгізу. Өндірістің жаңа технологиялық 

жүйесін құру. Химия өнеркәсібіндегі инженерлік есептеулер 
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 + + + +      

Общая химическая 

технология 

Химиялық өндіріс. Химия-технологиялық процесс. Химиялық өндіріс 

және химия-технологиялық процесс көрсеткіштері. Химиялық 

технологияның реакциялық процестерінің жалпы заңдылықтары, 

химиялық реактордың теория, есептеу және таңдау негіздері. Химиялық 

өндіріс синтез және талдау. Өнеркәсіптік экология, химиялық өндірістің 

экологиялық қауіпсіздігі. Маңызды химиялық өнімдер өндірісі. 

Байланыс аппараттары. Химия-технологиялық процесстерді жүзеге 

асырудың жаңа әдістері және интенсификациялауы. 

 + + + +      
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Химическая 

технология и катализ 

Химиялық өндіріс. Химия-технологиялық процесс. Химиялық өндіріс 

және химия-технологиялық процесс көрсеткіштері. Химиялық 

технологияның реакциялық процестерінің жалпы заңдылықтары, 

химиялық реактордың теория, есптеу және таңдау негіздері. Химиялық 

өндіріс синтез және талдау. Өнеркәсіптік экология, химиялық өндірістің 

экологиялық қауіпсіздігі. Маңызды химиялық өнімдер өндірісі. 

Каталитикалық процесс өнімінің шығымына технологиялық режим 

факторларының әсері. 

 + + + +      

Кәсіби пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

D16 Quantum Chemistry Гейзенбергтің матрицалық механикасы. Шредингер теңдеуі. Операторлар 

және олардың әрекеттері. Толқындық функцияның статистикалық мәні. 

Дайын бағдарламалар бойынша кванттық-химиялық есептеулерді жүргізу 

әдістемесі; заманауи кванттық-химиялық әдістердің дәлдігі; кванттық 

химиялық есептеулер нәтижелерін және молекулалық орбитальдар 

теориясының заманауи ұғымдарын органикалық синтезде және 

молекулалар құрылымын физика-химиялық зерттеулерде қолдану 
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Quantum mechanics 

and computer 

chemistry 

Кванттық механиканың негізгі постулаттары және математикалық 

аппараты. Кванттық химияның негізгі принциптері мен әдістері. 

Шредингер теңдеуі. Кванттық-механикалық есептерді шешудің жақын 

әдістері. Атомдар мен молекулалардың электрондық құрылымын 

зерттеудің эмпирикалық емес, жартылай эмпирикалық және эмпирикалық 

әдістері. Химиялық заттардың құрылысы мен реакциялық қабілетін зерттеу 

үшін компьютерлік кванттық химия әдістерін қолдану. 

+ + + +  + +    

Computational 

Chemistry 

Компьютерлік химияның негізгі ұғымдары мен анықтамалары. 

Қолданылатын құралдар, бағдарламалық қамтамасыз ету және әдістер. 

Gaussian. ChemDraw бағдарламасында құрылымдық химиялық 

формулаларды өңдеу. Chem3D бағдарламасын пайдаланып молекулалық 

құрылымдарды визуализациялау. HyperChem бағдарламасын пайдаланып 

молекулалық құрылымдарды визуализациялау. Молекулалық жүйелердің 

потенциалдық энергия беттерін зерттеу. Молекулалық жүйенің 

геометриясын оптимизациялау. 

+ + + +  + +    

D17 Structure of 

Molecules 

Молекулалық қозғалыстың электрондық, тербеліс және айналмалы 

формаларын, сондай-ақ осы кванттық қозғалыстардың молекулалар мен 

заттардың энергетикасына қосқан үлесін зерттеу. Молекулалық 

қозғалыстың осы формаларының заттың физика-химиялық қасиеттерімен 

байланысы көрсетілген. Кванттық механиканың заңдылықтарына 

негізделген зат құрылысы мен оның реакциялық қабілетінің қазіргі 

химиялық теориясы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + + +  + +    

Structure of Atoms 

and Molecules 

Кванттық-химиялық әдістер атом мен молекулаларды, химиялық 

реакциялар бетінің потенциалды энергиясын, аралық өнімдер мен 

айнымалылардың салыстырмалы тұрақтылығы мен геометриясын есептеу 

үшін қолданылады. Химиялық байланыстың сипаттамасы-энергиясы, 

ұзындығы, полярлығы. Бағдарлы, индукциялық және дисперсиялық 

+ + + +  + +    
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молекулааралық әсерлесулер. Молекулалардың спектроскопиялық 

параметрлерін анықтау үшін кванттық-химиялық есептеулерді қолдану. 

Кристалдық өріс теориясы. 

6 

Structure of 

Substance 

Молекулалар құрылысының классикалық және кванттық механикалық 

теориясының ережелері. Тербелмелі молекулалар үшін Шредингер 

теңдеуін шешу әдістері. Симметрия және нүктелік топтар. Молекуланың 

геометриялық конфигурациясы. Молекулалардың электрлік қасиеттері. 

Молекуланың электрондық күйі. Молекуланың тербелмелі күйі. 

Молекуланың айналмалы күйі. Молекулалардың магниттік қасиеттері. 

Молекулалардың электронды-тербелмелі-айналмалы спектрлері. 

Молекулалардың валенттік және деформациялық тербелістері. Симметрия 

бойынша тербелістердің жіктелуі. 

+ + + +  + +    

D18 Chemistry of Free 

Radicals 

Еркін радикалдардың толық сипаттамасы. Әртүрлі радикалдар түрлері 

және олардың реакциялық қабілеті. Радикалды реакциялар, кинетика және 

механизмдер. Еркін радикалдардың химиялық түрленуі. Реакция 

өнімдерінің физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттері. 

Радикалды реакциялардың жіктелуі. Еркін радикалдарды алу тәсілдері. 

Еркін радиалды көмірсутектерді алмастыру реакциялары. Еркін радикалдар 

химиясын қолдану салалары. 
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 + + +  + +    

Chemical Physics Химиялық физиканың міндеттері мен қолданылу саласы. Соқтығысулар 

теориясы. Молекулалық соқтығысулардың динамикасы. Тепе-теңсіз 

химиялық реакциялар. Белсенді аралық өнімдер. Еркін радикалдар мен 

атомдар. Химиядағы қарапайым процестер. Гомолитикалық және 

гетеролитикалық реакциялар. Фотохимиядағы қарапайым процестер. 

Радиациялық химия. Радиациялық-химиялық шығу. Біріншілік процестер. 

Су радиолизі. Плазмохимия. Плазмохимиялық реакциялар. Жану және 

жарылыс физикасы мен химиясы. 

 + + +  + +    

Spin chemistry Спиндік химия бойынша зерттеулердің бағыттары: сыртқы магнит 

өрістерінің химиялық реакцияларға әсері; магниттік изотоптық әсері; 

спиндік катализ; қарапайым химиялық актілер барысында ядролық спиндік 

поляризациялау; электрондық спиндерді поляризациялау. Магниттік-

спиндік әсерлерін қолдану. Спиндік катализдің табиғаты. Жүйенің спиндік 

динамикасы. Спинді когеренттіліктің спектроскопиялық көріністері. 

Спиндік алмасу. 

 + + +  + + +   

D19 Инновационные 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

школе 

 

Инновация түсінігі. Инновациялық және ғылыми-техникалық қызмет. 

Инновациялардың жіктелуі. Қазіргі білім беру стандарттары және оларға 

сәйкес оқыту нәтижелері. Оқыту процесінде бірлескен қызмет 

технологиясы негізінде проблематизациялауды оқыту. Заманауи 

педагогикалық технологиялар. Технологияның жіктелуі. Қазақстан 

жаңашыл педагогтарының технологиясы. Жобалау технологиясы. Ойын 

технологиялары. Химиядағы оқу ойындары және оны оқыту әдістері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   +    +  + 

Метрология, 

стандартизация 

Метрологияның пәні мен міндеттері. Химиялық талдаудың кейбір 

метрологиялық аспектілері. Химиялық өлшеу нәтижелерін өңдеудің 

теориялық негіздері. Жүйелік және кездейсоқ қателіктер, промахтар. 

   +    +  + 
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и сертификация 

 

Мемлекеттік метрологиялық қызмет. Өлшеу құралдарын калибрлеу және 

тексеру. Стандарттау негіздері. Сертификаттау негіздері. Сынақ 

зертханалары және оларды аккредиттеу. Халықаралық және аймақтық 

деңгейлердегі сертификаттау 

 

5 

Метрология в 

химическом 

анализе 

 

Химиялық талдау метрологиялық процедура ретінде. Талдау нәтижесі 

кездейсоқ шама ретінде. Қателіктері, оларды жіктеу тәсілдері. Химиялық 

талдаудағы қателіктердің негізгі көздері. Өрескел қателер және оларды 

жою әдістері. Химиялық талдаудағы жүйелі қателіктер. Математикалық 

өңдеу және химиялық талдау деректерін ұсыну. Химиялық талдау 

деректерін өңдеу үшін ең кіші квадраттар әдісін қолдану. Экспериментті 

жоспарлау теориясының негіздері 

   +    +  + 

D20 Педагогика Педагогиканың әдіснамалық негіздері, оның дамуының негізгі кезеңдеріғ 

мәні, тұтас педагогикалық процестің  мазмұны. Оқыту тұтас педагогикалық 

процестің құрамдас бөлігі ретінде. Қазіргі мектептегі білім мазмұны. КҚО 

қозғалыс механизмі ретінде оқыту құралдары, формалары, әдістері. Сабақ 

ұйымдастырудың негізгі түрі ретінде. Оқытудағы диагностика және 

бақылау 
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 +       + + 

Координациялық 

химия 

Координациялық қосылыстар туралы жалпы мәліметтер мен ұғымдар. 

Төмен және жоғары спинді кешендер. Орбитальдардың гибридизациясы 

және кешендердің құрылымы. Кристалдық өріс теориясы. Кешендердің 

спектрлік және магниттік қасиеттерін түсіндіру. Координациялық 

қосылыстардың изомериясының түрлері: гидратты, иондаушы, 

координациялық, құрылымдық, байланыстың изомериясы, геометрлік, 

оптикалық және конформациялық. Координациялық қосылыстың 

изомериясы типінің оның физика-химиялық қасиеттеріне әсері. 

 +       + + 

Стереохимия Оптикалық белсенділік, хиральді, конформды талдау, циклдық жүйелердің 

кернеуі. Молекулалардың құрылымы. Бірнеше асимметриялық атомдары 

бар қосылыстар. Геометриялық изомерия. Стереохимиялық номенклатура. 

Заттардың реакциялық қабілеті олардың стереохимиялық құрылымымен 

байланысты. Вант-Гофф тетраэдрикалық көміртекті атомының гипотезасы 

және оның қорытындысы. Айналмалы изомерия (конформация). 

Циклдардың стереохимиясы. Стереохимиялық құрылыммен шартталған 

заттардың реакциялық қабілеті. 

 +       + + 

D21 Методика 

преподавания 

химии 

 

Химияны оқыту әдістемесі ғылым  және оқу пәні ретінде. Химияны 

оқытудың білім беру функциясы. Қазіргі дидактикалық талаптар 

аясындағы мектеп химия курсының мазмұны мен құру жүйесі. Химияны 

оқытудың дамытушы функциясы. Дамыта оқытудың психологиялық-

педагогикалық негіздері. Химияны оқытуда тексеру мен бағалауды 

ұйымдастыру. Химия бойынша оқу курсын әзірлеу технологиясы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 +      +  + 

Организация и 

планирование 

научной работы 

студентов 

 

ҚР-да ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Ғылым және ғылыми 

зерттеу. Ғылыми-зерттеу жұмысының кезеңдері. Ғылыми зерттеулердің 

әдіснамасы. Ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Теориялық 

зерттеулер. Зерттеулерде математикалық әдістерді қолдану. Ғылыми 

ақпараттың негізгі көздері. Ғылыми ақпаратты жинау. Тәжірибелік 

 +      +  + 
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зерттеулер. Тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін өңдеу. Ғылыми жұмыс 

нәтижелерін ресімдеу және ақпарат беру 

Статистическая 

обработка 

эксперименталь

ных данных 

 

Эксперименталды деректерді өңдеудің басталуына кіріспе. Кездейсоқ 

шаманың сипаттамалары. Үлестірім функциясы және олардың қасиеттері. 

Тура және жанама өлшеулердің қателіктері. Статистикалық деректердің 

түрлері. Бас жиынтық және таңдау. Корреляциялық тәуелділік. Таңдау 

бойынша бас жиынтықтың сипаттамаларын бағалау. Сенім интервалдары. 

Эксперименталды мәліметтер базасы. EXCEL, Microsoft Access 2000 

бағдарламаларының пакеттері. 

 +      +  + 

D22 Ерітінділер 

термодинамикасы 

Жалпы ережелер. Сұйықтықтар қоспаларына арналған араластыру ережесі. 

Таза сұйықтықтың фугитивтілігі. Гомогенді және гетерогенді жүйелердің 

парциальді мольдік қасиеттері. Ерітінділерді жіктеу. Белсенділік 

коэффициенттері. Ерітіндідегі сыни құбылыстар. Электр емес 

ерітінділердің модельдері. Ассоциирленген ерітінділердің моделі. Шектік 

бинарлы жүйелер туралы деректер негізінде үш компонентті ерітінділердің 

термодинамикалық қасиеттерін есептеу 
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    +    + + 

Оқушылардың 

анатомиясы, 

физиологиясы 

және гигиенасы 

 Анатомия және физиология биологиялық ғылым ретінде. Адамның даму 

кезеңдері. Дененің түрлері. Жасушаның, ұлпаның құрылысы. Балалар мен 

жасөспірімдердің гигиенасы. Профилактикалық медицина. Жоғары жүйке 

қызметі туралы ілім. Рефлекторлық теория. Зерттеу әдістері. Мінез-құлық 

реакциялары. Оқушылардың еңбегін ұтымды ұйымдастыру. Баланың 

физиологиялық жетілуі мен дамуы процестерінің оның дене және 

психикалық жұмыс қабілеттілігіне, мінез-құлқына әсері 

    +    + + 

Ерітінділердің 

физикалық 

химиясы 

Күй теңдеулері. Ерітінділердің термодинамикалық қасиеттері. Салыстыру 

жүйесі, оларды таңдаудың ерітінділер қасиеттерінің сандық сипаттамасына 

әсері. Гиббс-Дюгем теңдеуін интегралдау. Ерітіндідегі сыни құбылыстар. 

Электролиттер және бейэлектролит ерітінділердің модельдері. Торлы 

модельдер. Шекаралық бинарлы жүйелер туралы деректер негізінде үш 

компонентті ерітінділердің термодинамикалық қасиеттерін есептеу 

    +    + + 
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Сертификациялық бағдарламасының «Теориялық химияның заманауи әдістемесі (Minor)» 

 

Сертификациялық 

бағдарлама 

Семестр, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Теориялық 

химияның 

заманауи 

әдістемесі 

   Педагогика Инновационные 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

школе, 

Методика 

преподавании 

химии 

Оқушылардың 

анатомиясы, 

физиологиясы 

және 

гигиенасы 
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Оқыту және бағалау  әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
 Жоспарланған 

оқу нәтижелері 

Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН1 Кәсіби қызметте және әлеуметтік өзара іс-қимылда дүниетанымдық, 

адамгершілік және азаматтық ұстанымды көрсету, Жеке және кәсіби 

бәсекеге қабілеттілікті көрсету, өзін-өзі дамыту және кәсіби өсу үшін өмір 

бойы жеке білім беру траекториясын құру. 

интерактивті дәріс, 

іскерлік ойын 
Тест, жобаны дайындау 

ЖОН2 Зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қондырғылар жинау, физикалық, 

химиялық жабдықтарды пайдалану; химиялық реакциялар механизмін 

сипаттау және молекулалардың құрылымына байланысты химиялық 

қосылыстардың қасиеттерін болжау; 

дәріс, демонстрация коллоквиум, тест 

ЖОН3 Математикалық талдаудың негізгі түсініктері мен әдістерін, физика заңдары 

мен теорияларын білу. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесінің барлық 

жағдайларын шешу әдістерін, координаталардың декарттық және полярлық 

жүйелеріндегі жұмыстарды және бір және бірнеше айнымалылардың кез 

келген функцияларын саралау, бір және бірнеше (Қос, үш еселік 

интегралдар) айнымалылардың функцияларының белгілі бір интегралдарын 

есептеу дағдыларын; физикалық эксперименттің әдіснамасы мен әдістерін 

меңгеру; 

дәріс, жобалық оқыту презентациялар, тест 

ЖОН4 Физикалық-химиялық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу; олардың 

нәтижелерін өңдеуді жүргізу және қателіктерді бағалау. Химиялық 

термодинамиканың негіздерін және оларды химияның әртүрлі бөлімдеріне 

қолдануды білу; талдаудың ең қолайлы әдісін таңдау (бөлу, бөлу және 

шоғырландыру, гравиметриялық, титриметриялық, электрохимиялық, 

спектрлік); 

дәріс, брейнсторминг, 

пікірталас 
коллоквиум, 

презентациялар, тест  

ЖОН5 Химиялық өндірісті ұйымдастыру принциптерін, оның иерархиялық 

құрылымын, өндіріс тиімділігін бағалау әдістерін білу. Технологиялық 

аппараттар мен қондырғылардың (химиялық-технологиялық 

процестердің)материалдық және жылу баланстарын жасау дағдыларын 

меңгеру; 

дәріс, дөңгелек үстел, 

пікірталас 
коллоквиум, 

презентациялар, тест 

ЖОН6 Кванттық химияның негізгі заманауи әдістерін білу (эмпирикалық емес және 

жартылай эмпирикалық әдістер, тығыздық функционалы теориясы), осы 

әдістерді жасау кезінде қолданылатын жуықтау мен жорамалдар туралы 

дәріс, демонстрация, 

пікірталас 
коллоквиум, 

презентациялар, тест 
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түсініктері және электрондық құрылым мен химиялық реакцияларды 

модельдеудің әртүрлі әдістерінің шектеулері мен мүмкіндіктері туралы 

түсініндіре алу; 

ЖОН7 Стереохимия саласында ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және 

химиялық талдау жүргізу әдістерін және кешенді қосылыстардың физика-

химиялық қасиеттерін анықтаудың эксперименттік әдістерін меңгеру. Әр 

түрлі кластағы қосылыстар құрылымының негізгі стереохимиялық 

ерекшеліктерін білу; 

дәріс, case-study, 

пікірталас 
коллоквиум, 

презентациялар, тест 

ЖОН8 Өлшеу құралдарын таңдай білу. Өлшеудің жалпы теориясын, Техникалық 

реттеу жүйесінің нормативтік-құқықтық құжаттарын, өлшеу нәтижесінің 

қалыптасу заңдылықтарын білу; 

дәріс, демонстрация, 

пікірталас 
коллоквиум, 

презентациялар, тест 

ЖОН9 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыруда теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қолдану. Алынған тапсырма бойынша 

ақпаратты іздеуді, қойылған міндеттерді шешу үшін қажетті деректерді 

жинауды және талдауды жүзеге асыру; 

дәріс, демонстрация, 

пікірталас 
коллоквиум, 

презентациялар, тест 

ЖОН10 Химия бойынша әр түрлі сабақтарды жоспарлау, сабақтың конспектісін 

толық және қысқа түрде құрастыру; сабақтың білімдік, тәрбиелік және 

дамытушылық міндеттерін тұжырымдау, оқытудың мазмұнына сай келетін 

әдістерін таңдауды жүзеге асыру, сабаққа Химиялық эксперимент дайындау; 

Химия бойынша бағдарламаларды талдау; химияның мектеп курсы бойынша 

тақырыптық жоспарлауды жүзеге асыру; зертханалық тәжірибелер мен 

практикалық сабақтарды өткізу әдістемесін түсіндіру. 

дәріс, дөңгелек үстел, 

іскерлік ойын 
коллоквиум, 

презентациялар, тест 
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Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 
ОН 

Кодтары 

Критерийлер 

ОН 1 

 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заңдық, жаратылыстану-

ғылыми пәндердің негіздерін біледі; 

Қоғам туралы білімді тұтас жүйе және адам ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және 

әлеуметтік жағдайлары, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері ретінде қолдана алады; 

Меңгерген: әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 

және түсіндіру әдістерін; 

ОН 2 

 

Біледі: Бейорганикалық және органикалық химияның іргелі бөлімдері теориясының негіздері; атомның қазіргі моделі, периодтық заң, д. 

и. Менделеевтің периодтық жүйесі; 

Қарапайым заттар, алифаттық, циклдік және жоғары молекулалы қосылыстар қасиеттері мен элементтер атомдары құрылымының өзгеру 

заңдылықтары мен себептерін негіздей алады; фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдана алады; химия негіздерін білу мен химиялық білімді қолдану салалары арасында байланыс 

орната алады; 

Меңгерген: химиялық реактивтерді пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін ескере отырып, химиялық эксперимент, 

тәжірибе нәтижелерін талдау және негізделген қорытындыларды тұжырымдау дағдыларын; Органикалық синтез, органикалық заттарды 

бөлу және тазарту техникаларын меңгерген 

ОН 3 Біледі: механикалық, жылу, электромагниттік және кванттық құбылыстар негіздерін; физикалық құбылыстар мен олар бағынатын 

заңдылықтарды сипаттайтын шамаларды; сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрияның, Математикалық талдаудың, 

дифференциалдық теңдеулер теориясы мен дифференциалдық теңдеулер жүйесінің, сандық және функционалдық қатарлардың, күрделі 

айнымалы функциялар теориясының негіздерін (негізгі Теоремалардың анықтамалары мен дәлелдемелерін); Ықтималдықтар теориясы 

және математикалық статистика. 

Химия саласындағы математикалық есептерді шешу үшін құралдарды қолдана алады; физика саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 

есептерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдана алады; эксперименттік деректерді статистикалық өңдеуді жүзеге 

асыра алады. 

Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесінің барлық жағдайларын шешу, декарттық және полярлық координаттар жүйесінде жұмыс істеу, 

Аналитикалық геометрия көмегімен планиметрия және стереометрия есептерін шешу, қисық сызықтар мен екінші ретті беттерді тану 

және құру дағдыларын; физикалық құбылыстар мен процестерді теориялық зерттеу әдістерін меңгерген. 

ОН 4 Біледі: физикалық химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын; заттың негізгі фазалық күйлерінің құрылымы мен қасиеттерін (газдар, 

қатты денелер және сұйықтықтар); фазалық тепе-теңдік; конденсацияланған жүйелердегі фазалық тепе-теңдік; химиялық тепе-теңдік; 

заттың негізгі фазалық күйлерінің құрылымы мен қасиеттерін; фазалық тепе-теңдік; конденсацияланған жүйелердегі фазалық тепе-

теңдік; химиялық тепе-теңдік; электролит ерітінділерін біледі; электродты процестер және электр қозғаушы күштер; 5. біртекті химиялық 

реакциялар мен гетерогенді процестердің кинетикасы; 

Заттарды сапалық және сандық талдаудың оңтайлы әдісін таңдауды негіздеп жүзеге асыра отырып, газ және конденсацияланған 
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орталардағы молекулалардың құрылымдық сипаттамаларын, химиялық және физикалық процестерді зерттеу үшін физикалық әдістерді 

қолдана алады; термохимиялық есептерді, химиялық тепе-теңдікті, ерітінділердегі тепе-теңдікті, химиялық реакциялардың жылу 

әсерлерін орындай алады; күй диаграммалары негізінде фазалық тепе-теңдікті талдай алады; тұрақтыларды есептеуді орындай алады. 

реакция жылдамдығы және активтендіру энергиясы; 

Мыналарды: физикалық-химиялық талдау аспаптарында жұмыс істеу дағдыларын; физикалық химияның математикалық аппаратын; 

қысым мен көлем тұрақтылығы жағдайында берілген температура кезінде химиялық реакциялардың жылу әсерлерін есептеуді; берілген 

температура кезінде химиялық реакциялардың тепе-теңдік константаларын есептеу тәсілдерін; жеке заттың үстінен қаныққан будың 

қысымын есептеуді меңгереді; 

ОН 5 Біледі: химиялық технологияның негізгі түсініктері, түсініктері, органикалық өндіріс, химиялық технологияда қолданылатын аппараттар 

мен реакторлар.; шикізат пен энергия ресурстарын пайдалану тиімділігінің, өндірістің экологиялық қауіпсіздігі мен экономикалық 

орындылығының өлшемдерін, өнеркәсіптік тасымалдағыштар мен катализаторларды өндіру технологиясының негіздерін, практикалық 

және өндірістік міндеттерді шешу үшін химиялық технологияның негізгі заңдылықтары мен іргелі ұғымдарын пайдаланады; фазалық 

шекарада болатын процестер мен құбылыстардың физика-химиялық заңдылықтары, сондай-ақ химияның осы бөлімі туралы озық білімге 

негізделген дисперсті жүйелер мен беттік-белсенді заттардың қасиеттері 

Инфрақұрылымның жай-күйін бағалауды, міндеттерді шешу үшін техникалық құралдарды таңдауды; қоршаған ортаға антропогендік 

әсердің әсерін бағалауды; экологиялық құжаттарды ресімдеу кезінде нормативтерді қолдануды; берілген өнімді өндірудің ұтымды 

схемасын таңдауды; теориялық зерттеулер жүргізуді, химиялық технология саласында анықтамалық және монографиялық әдебиетті 

пайдалануды біледі 

Меңгерген: процестің технологиялық көрсеткіштерін есептеу және анықтау дағдыларын; Шикізат сапасын бағалау әдістерін; биосфераға 

экономикалық әсерді төмендетуді бағалау әдістерін меңгерген 

ОН 6 Біледі: кванттық химияның негізгі жуықтауы; компьютерлік химияның есептеу әдістері мен есептерінің жалпы сипаттамасы; химиялық 

ақпаратты сақтау, өңдеу, тарату және ұсыну принциптері; 

Химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қолдана отырып, микробөлшектердің күйін сипаттау үшін кванттық механиканың 

математикалық аппаратын және кванттық-химиялық есептеулер нәтижелерінің интерпрін қолдана алады, 

Меңгерген: заттар қасиеттерінің қатты денелердің құрылымымен, электрондық және магниттік қасиеттерімен өзара байланысын табу 

міндетін шешу үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен практикалық жұмыс жасау, заттарды зерттеудің заманауи эксперименттік 

әдістерінің физикалық негіздерін түсіндіру дағдылары 

ОН 7 Біледі: магниттік өзара әрекеттесулердің жіктелуін; Элементарлық химиялық актілер барысында ядролық спиндердің поляризациясын; 

магниттік-спиндік әсерлерді қолдануды; еркін радикалдар химиясының негіздерін 

Фотохимияда және радиациялық химияда теңдеулер құра алады; фотохимияда, радиациялық химияда, криохимияда және лазерлік 

химияда процестерді түсіндіре алады; электронның, энергияның және спиннің, радикалдардың рекомбинациясының Элементарлық 

процестерінің жылдамдық константаларын бағалай алады; химиялық реакциялардағы магниттік әсерлердің ауқымын және спинге тәуелді 

Элементарлық фотофизикалық және фотохимиялық заттардағы ядролар мен электрондардың спиндерінің гиперполяризация масштабын 

бағалай алады процестер. 

Химиялық реакциялардағы магниттік әсерлер масштабын бағалаудың қазіргі заманғы әдістерін, тәуелді Элементарлық фотофизикалық 

және фотохимиялық процестердегі ядролар мен электрондардың спиндерін гиперполяризациялауды меңгерген, молекулалардың 
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есептелген параметрлері мен олардың физика-химиялық қасиеттері арасындағы корреляцияны орнатады және жылдам химиялық 

процестер мен еркін радикалды реакцияларды сәйкестендіру және зерттеу үшін білімді қолданады; кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді 

қолданады, аргументтерді тұжырымдайды және спиндік химия мәселелерін шешеді; 

ОН 8 Біледі: кешенді қосылыстар мен биомолекулалардың құрылымы мен салыстырмалы тұрақтылығына қазіргі заманғы көзқарастарды, 

организмдерде болып жатқан химиялық өзгерістердің мәнін, оларды реттеу тетіктерін және олардың организмнің тіршілік әрекетін 

қамтамасыз етудегі рөлін; х заңнамалық, теориялық және қолданбалы метрология негіздерін; стандарттау мен сертификаттаудың 

құқықтық негіздері мен жүйелерін; өзара алмастырушылық, дәлдікті нормалау негіздерін; қазіргі заманғы өлшеу құралдарын; 

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру рәсімдерін сипаттай алады; объектілерді талдауды өз бетінше жоспарлай және 

орындай алады; техникалық өлшеулерді орындай алады, қазіргі заманғы өлшеу құралдарын пайдалана алады; өлшеу құралдарын таңдай 

алады; 

Меңгерген: үйлестіру қосылыстарының құрылымы мен қасиеттерін зерттеу ерітінділерінің қатысуымен тепе-теңдікті есептеудің негізгі 

әдістерін, қарастырылатын молекуланың конфигурациясы мен конформациясына реактивтіліктің тәуелділігін көрсетеді; бұйымның 

геометриялық параметрлерінің дәлдігін өлшеу, есептеу және нормалау нәтижелерін өңдеу принциптерін. 

ОН 9 Біледі: ғылыми зерттеу барысының жалпы сызбасын; Зерттеудің мақсаты мен нақты міндеттерін қою принциптерін; ғылыми зерттеулерді 

ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді; эксперимент нәтижелерін өңдеу негіздерін; 

Ғылыми зерттеулер мен академиялық жазудың әдістерін біледі және оларды химия саласында қолдана алады; ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін талдай алады; психологиялық-педагогикалық ғылыми зерттеудің логикасын құра алады; 

Меңгерген: эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу әдістемесін; ғылыми мәтінді қорғауға және оны қорғауға дайындау 

дағдыларын; 

ОН 10 Біледі: қазіргі заманғы химиялық білім беру тұжырымдамасының негізгі ережелері, оның құрылымы, мақсаттары мен міндеттері, 

пропедевтикалық, базалық және бейіндік оқыту компоненттерінің сипаттамалары; базистік оқу жоспары, "химия" пәнінің осы тұрғыдағы 

орны; химия бойынша оқу стандарты. 

Баланың физиологиялық жетілу және даму процестерінің оның дене және психикалық жұмысқа қабілеттілігіне әсерін ескере отырып, 

жаңа ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту, енгізу және коммерцияландыру мақсатында инновациялық тәсілдерді қолдана 

отырып, мемлекеттік білім беру жүйесінің талаптарына сәйкес химияның әртүрлі курстарын оқыту әдістемесін, химияны оқытудың 

нысандары мен әдістерінің алуан түрлілігін анықтай алады 

Меңгерген: сабақта қолданылатын негізгі Оқыту құралдары туралы білімді, химиялық білімді қалыптастырудағы олардың рөлін ашуды; 

өзіндік және бақылау жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесін; білімді бақылау әдістемесін. 
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7-нысан 

Түлек моделі 

 

Түлектің атрибуттары: 

Химия саласындағы жоғары кәсібилік  

Эмоционалды интеллект  

Бейімділігі ғаламдық қауіп-қатерлерге қарсы  

Көшбасшылық  

Кәсіпкерлік ойлау  

Жаһандық азаматтық  

Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну 

 

Құзыреттілік 

түрлері 

Құзыреттердің сипаттамасы 

1. Мінез-құлық 

дағдылары және жеке 

қасиеттер 

(Soft skills) 

 

Қазіргі Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын, сондай-ақ қолданбалы экономикалық, заңдық, әлеуметтік-саяси 

пәндерді талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін біледі. 

Жеке қызметінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, 

өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана алады.  

Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір 

салтын жүргізу дағдылары бар. 

2. Сандық құзыреттер  

(Digital skills): 

 

Микрочастицалардың жай-күйін сипаттау үшін кванттық механиканың математикалық аппаратын біледі және кванттық-химиялық 

есептеулердің нәтижелерін түсіндіреді; химиялық зерттеулерде компьютерлік технологияларды қолданудың негізгі бағыттарын. 

Химиялық есептерді шешу кезінде қолданбалы бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық ресурстарды қолдана алады; ғылыми пікірталас 

элементтері бар мәтіндік есептер, электрондық презентациялар және ауызша баяндамалар түрінде атқарылған жұмыстың нәтижелерін 

ұсына алады. 

Заттар қасиеттерінің құрылыммен өзара байланысын табу міндетін шешу үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен практикалық 

жұмыс жасау; атқарылған жұмыс нәтижелері бойынша мәтіндік есептер мен электрондық презентациялар жасау дағдыларын меңгерген 

3. Кәсіби құзыреттер 

(Hard skills) 

 

Зерттеу пәні мен объектілері, зерттеу әдістері, қазіргі заманғы тұжырымдамалар, химия ғылымының жетістіктері, сондай-ақ кәсіби 

міндеттерді шешу үшін химия бөлімдерін білу туралы біледі.  

Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын арттыру рәсімдерін сипаттай алады және объектілерді талдауды өз бетінше жоспарлай және 

орындай алады,  

Әртүрлі салаларда қолданылатын заттар мен материалдардың физикалық және химиялық құбылыстарын, процестерін, физикалық-

химиялық қасиеттерін зерттеудің эксперименттік және теориялық әдістерін және олардың практикалық қосымшаларын болжауды 

біледі; 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ 

"6В05301-Химия" 

Жоспардың мақсаты-еңбек нарығының өзекті талаптары мен қазіргі заманғы ғылымның жетістіктерін ескере отырып, білім беру 

бағдарламасын іске асыру жағдайларының сапасын арттыруға жәрдемдесу. 

Нысаналы индикаторлар 

 

№ Индикаторлар Ед. изм. 2022-2023 

(факт) 

2023-2024 

(план) 

2024-2025 

(план) 

2025-2026 

(план) 

1 Кадрлық әлеуетті дамыту      

1.1 Ғылыми дәрежесі бар оқытушылар санының 

өсуі 

Адам саны 10 1 - - 

1.2 Оқыту бейіні бойынша біліктілікті арттыру Адам саны 5 2 2 1 

1.3 Оқытуға практик-мамандарды тарту Адам саны - - - - 

1.4 Басқа  Адам саны     

2 Рейтингтердегі ББ жылжыту      

2.1 БСҚБТА Позиция 3 3 2 2 

2.2 АРТА Позиция 5 4 3 2 

2.3 Атамекен Позиция 2 2 2 1 

3. Оқу және ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, 

электрондық ресурстарды әзірлеу 

     

3.1 Оқулықтар Саны  1 - - - 

3.2 Оқу құралдары Саны  6 1 1 1 

3.3 Әдістемелік ұсынымдар / нұсқау Саны  1 1 1 1 

3.4 Электронды оқулық Саны  6 - 1 1 

3.5 Видео/аудиолекциялар Саны  0 3 1 1 

3.6 Басқа Саны      

4. Оқу және зертханалық базаны дамыту      

4.1 Бағдарламалық өнімдерді сатып алу Саны  1 - 1 - 

4.2 Жабдықтарды сатып алу Саны  1 1 1 1 

4.3 Басқа Саны      
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5. ББ мазмұнын өзектендіру      

5.1 Еңбек нарығының талаптарын, ғылым 

жетістіктерін, кәсіптік стандарттарды ескере 

отырып, оқыту нәтижелерін және пәндер 

тізбесін жаңарту 

Жыл +  +  

5.2 Об-ға шет тілдеріндегі оқу пәндерін енгізу* Жыл +  +  

5.3 Оқытудың жаңа әдістерін енгізу Жыл +  +  

5.4 ББ базасында бірлескен / қос дипломды 

бағдарламаны ашу 

Жыл   +  

5.5 Басқа Жыл      

 

  

Кафедра меңгерушісі атауы        С.Н. Никольский  
 

 


