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 «6В05302 – Фундаменталды 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 Беті 

1 Білім беру бағдарламасының коды 4 

2 Білім беру cаласының коды және жіктелуі 4 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы 4 

4 Кредиттер көлемі 4 

   5 Оқу тілі 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-серіктесі (БББ)  

 ЖОО-серіктесі (ЕДББ)  

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  

ә) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері  

б) Кәсіби қызмет түрлері  

в) Кәсіби қызметінің функциялары  

17 Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 5 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 8 

19 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 10 

20 Сертификаттау бағдарламасының  «Фундаменталды химияның теориялық негіздерін оқыту әдістемесі (Minor)» 21 

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: 6В05302. 

2. Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6B05 - Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика, дайындық бағыттары: 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: «6В05302- Фундаменталды химия» білім беру 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  28.07.20ж. №016 қосымша   

14. Аккредиттеу органының атауы- БСҚТА 

15. ББ мақсаты: елдің инновациялық дамуы шеңберінде ҚР Білім және ғылымын дамытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 

бағытталған және әлем жағдайының тез өзгеруіне байланысты тез арада әрекет ете алатын  жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды 

даярлау 

16.Түлектің біліктілік сипаттамасы 

а) біліктілік пен лауазымдар тізбесі - зертханашы, инженер-зертханашы, химия оқытушысы, ғылыми қызметкер, кіші ғылыми қызметкер. 

ә) кәсіптік қызмет саласы мен объектілері - химия, металлургия, мұнай-химия, фармацевтика өнеркәсібі салалары; білім, ғылым және 

экология саласы. Бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері: талдау, экологиялық, кедендік, санитарлық-эпидемиологиялық, сертификаттау 

қызметтерінің өндірістік зертханалары; химиялық, экологиялық, металлургиялық, фармацевтикалық бейіндегі ғылыми-зерттеу мекемелері 

(институттар, зертханалар), жалпы орта білім беретін мектептер, колледждер, лицейлер, гимназиялар, білім бөлімдері болып табылады; 

б) кәсіби қызмет түрлері ұйымдастырушылық-технологиялық; ғылыми-зерттеу; өндірістік-басқару; білім беру (педагогикалық).; 

в) кәсіби қызметтің функциялары: 

- экономика мен өнеркәсіптің химия салаларында өндірістік және технологиялық процестерді ұйымдастыруды жүзеге асыру; 

- 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 
 Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

1. Мінез-құлық 

дағдылары және 

жеке қасиеттер:   

 (Softskills) 

 

ОН 1 Қоғамдық сананы модернизациялаудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, жараты-

лыстану ғылымдарының тиісті білімін көрсетеді. Ол қоғам туралы білімді тұтас жүйе және тұлға, қазіргі қоғамдағы рухани 

процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғаудағы талаптардың заңды мүдделері, кәсіпкерлік қызмет 

үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайлар, зиянды және қауіпті факторлардың адам мен қоршаған ортаға әсері туралы 

білімді қолданады. 

2. Сандық 

құзыреттер:  

 (Digital skills): 

ОH 2 Бейорганикалық және органикалық молекулаларды құру принциптерін және химиялық қосылыстардың негізгі кластарының 

реакциялық қабілеті туралы білімін көрсетеді; химия саласындағы озық білімге негізделген: элементтер мен қосылыстардың 

қасиеттерін болжау үшін мерзімді заңды қолданады; қазіргі бейорганикалық мен қатты қабатты материалдар алу принциптері 

туралы білімді көрсетеді; метрология, стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесінің құжаттамасының негізгі түсініктері мен 

анықтамаларын біледі; алифатикалық қосылыстардың негізгі сыныптарының құрылымдық изомерлерін бейнелейді, номенкла-

тураның әртүрлі түрлері бойынша атау береді және заттың атауы бойынша құрылымын анықтайды; механизмді ескере отырып, 

реакция жазып, реакция өнімдерін анықтай алады, оны жүргізу шарттарын талдай алады 

3. Кәсіби 

құзыреттер 

(Hardskills) 

ОН 3 Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия және математикалық физиканың негізгі бөлімдерінен есептерді шешудің әртүрлі 

тәсілдерін қолданады; математикалық талдаудың негізгі теориялық ережелері туралы түсінік береді; фактілерді, құбылыстар-

ды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолданады; математикалық әдістер мен 

модельдерді біледі, олардың көмегімен қазіргі жағдайда әртүрлі ақпарат талданады; алынған білімді химиялық есептерді тал-

дауды жүзеге асыру үшін қолдана алады; қазіргі математикада дифференциалдық теңдеулердің орны мен рөлін түсінеді және 

оның математиканың басқа бөлімдерімен, аналитикалық геометриямен, математикалық талдаумен және математикалық физи-

камен байланысы туралы түсінікке ие; негізгі физикалық ұғымдарды, заңдылықтарды, заңдар мен теорияларды меңгерген; фи-

зикалық терминология мен символиканы сенімді пайдаланады; ғылыми және оқу физикалық зерттеулерінің тәжірибелік және 

теориялық әдістерін қолданады 
ОН 4 Нақты термодинамикалық жүйелердің тепе-теңдік құрамын есептеуді орындай алады, химиялық реакциялардың пайда болу 

жағдайларын анықтайды; химиялық, фазалық тепе-теңдікті модельдейді және физика-химиялық шамалардың сандық есепте-

улерін жүргізеді; химиялық процестердің жылуын өлшеу үшін тәжірибелер жүргізеді; химиялық кинетика заңдарын әртүрлі 

типтегі химиялық реакциялар механизмдерін зерттеу үшін негіз ретінде қолданады; Негізгі кинетикалық сипаттамаларды: ре-

акция жылдамдығын, жылдамдық константасын, реакция тәртібін, процесті болжау және бақылау үшін активация энергиясын 

есептеуді жүргізе білу; кинетикалық нәтижелерді өңдеу әдістеріне ие; жылу, фотохимиялық, радиациялық-химиялық реакция-

лардың элементарлық актілерінің физикалық табиғаты, маңызды элементтер процестерінің қазіргі деңгейі мен теориялық си-

паттамасының мәселелері, элементар процестерде магниттік және спиндік әсерлердің пайда болуының физикалық себебі тура-

лы түсінік алады. 
ОН 5 Әртүрлі физикалық әдістерді қолдана отырып алынған эксперименталды нәтижелерді сауатты түсіндіре алады; қосылыстардың 

құрылымын анықтау үшін ИҚ -, УК -, ЯМР - және ЭПР - спектроскопия принциптерін меңгерген, осы әдістердің ерекшелік-

терін, мүмкіндіктерін және шектеулерін түсінеді; химиялық және спектроскопиялық эксперименттердің нәтижелерін тіркеу 

және өңдеу  әдістерін меңгерген:  химиялық талдау жүргізу дағдыларына ие және объектілердің физика-химиялық қасиеттерін 

зерттеу үшін және белгілі бір жүйелердегі заттардың құрамын анықтау және анықтау үшін ең қолайлы әдістерді (химиялық 

немесе аспаптық) таңдап алады; химиялық зертханада жұмыс істеу ережелеріне ие; ерітінділерді дайындауда концентрацияны 
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есептейді және аналитикалық анықтау нәтижелерін есептейді; алынған білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолданады, 

дәлелдерді тұжырымдайды және талдаудың физика-химиялық әдістері саласындағы мәселелерді шешеді. 
ОН6 Кванттық механиканың негізгі заңдары мен жақындауларын, молекулалар құрылысының қазіргі заманғы теориясын, заттар-

дағы химиялық байланыстын табиғатын және ерекшеліктерін түсінгенің көрсетеді; молекулалардың реакциялық қабілеті мен 

құрылысының классикалық теориясы шеңберінде алынған кванттық-химиялық зерттеулердің нәтижелерін түсіндіреді; алынған 

нәтижелерді талқылау кезінде химияның негізгі заңдарын және кванттық-механикалық түсініктерді, оның ішінде ақпараттық 

деректер базасын тарту арқылы қолданады; математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу 

әдістерін қолданады; заттың құрылысын зерттеу, атомдар мен молекулалардың құрылысы, алынған нәтижелерді химияның 

және басқа да жаратылыстану ғылымдарының әр түрлі салаларында пайдалану перспективалары саласындағы жаңа жұмыстар 

туралы түсінікке ие болады; бақыланатын физика-химиялық құбылыстарды түсіндіру немесе оларды болжау үшін заттың 

құрылысы саласындағы қазіргі заманғы зерттеулердің нәтижелерін пайдалана алады; әртүрлі химиялық процестердегі молеку-

лааралық өзара әрекеттесудің рөлі туралы біледі 

  ОН7 Ол химиялық формула мен құрылым негізінде дисперсті жүйелердің маңызды коллоидтық-химиялық сипаттамаларын 

анықтаудың тәжірибелік әдістеріне ие; Ол наноқоспалы фазалар мен беттері бар жүйелердегі жаңа қасиеттерді болжау 

мүмкіндігі туралы, белгілі бір жағдайларда екі байланысқан фазалар арасындағы интерфейстің сипатын өзгертуге мүмкіндік 

беретін адсорбция құбылысы туралы иделарға ие, осылайша олардың өзара әрекеттесу табиғаты мен жүретін әртүрлі проце-

стердің жылдамдығына мақсатты түрде әсер етеді. табиғи және технологиялық дисперсті жүйелер; ерітінділердің беттік 

керілуін анықтау әдістемесіне, адсорбцияны есептеу әдістеріне ие; химиялық-технологиялық жүйелерді құрудың негізгі 

кезеңдерін сипаттайды, технологиялық процестерді шикізат пен энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігінің өлшем-

деріне, экологиялық қауіпсіздікке сәйкес бағалайды; өңдеуші өнеркәсіптің технологиялық көрсеткіштерінің материалдық және 

энергетикалық есептеулерін жүргізеді; химиялық-технологиялық процестердің оңтайлы жағдайларын анықтайды; технологи-

ялық процестердің сипаттамасын құрастырады және жасайды; таңдалған технологиялық схема мен жабдықты жобалаудың 

орындылығын негіздеу; қоршаған ортаға әсерді бағалау тәртібін және кәсіпорынның экологиялық паспортының құрылымын 

біледі; оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
ОН8 Метрологияның, стандарттаудың, сертификаттаудың және сапа жүйесінің құжаттамасының негізгі түсініктері мен анықтама-

ларына ие; Технологиялық процесті бақылауда химиялық талдаудың негіздерін тәжірибеге енгізуді біледі, яғни кәсіпорынға 

жеткізілетін шикізатты талдаудан бастап, өнімнің сапасын бақылауға дейін; Радиотолқын диапазонындағы электромагниттік 

сәулелену спектрлерін зерттеуге негізделген зерттеу әдістері туралы білімдерін көрсетеді; мамандандырылған бағдарламалық 

пакеттерді қолдана отырып, жекелеген молекулалардың негізгі элементтерін және элементар актілерді, реакция механизмдерін 

және кинетикалық заңдылықтарды есептейді; үйлестіру қосылыстарының құрылымдық ерекшеліктері мен қасиеттерін көрсе-

теді; үйлестіру қосылыстарының құрылымын зерттеу, ерітінділердегі тепе-теңдікті зерттеу және күрделену кезінде 

ерітінділердің құрамын есептеу әдістерін меңгеру; студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау прин-

циптері, ғылыми зерттеулермен айналысуға қажетті ғылыми әдебиеттермен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу 

дағдылары; объектінің құрылымы немесе процестің сипаты туралы жасалған болжамдар тұрғысынан эксперименттік дерек-

терді өңдеу әдістерін және эксперимент нәтижелерін интерпретациялау дағдыларын, сонымен қатар өзіндік реакцияның жүрісі 

мен бағытын термодинамикалық бағалау әдістерін иеленеді. 
ОН9 Студенттердің ғылыми жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау қағидаларын, ғылыми зерттеулерді жүргізу кезінде қажетті 

ғылыми әдебиеттермен және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдыларын меңгерген; ғылыми зерттеулер мен академи-

ялық жазу әдістерін біледі және оларды қолданады; эксперименттік деректерді өңдеу әдістерін және объектінің құрылысы 

немесе үдерістің өту сипаты туралы жасалған болжамдар тұрғысынан, сондай-ақ эксперимент нәтижелерін түсіндіру дағдыла-

рын меңгерген белгілі бір реакцияның өздігінен жүруін және бағытын термодинамикалық бағалау әдістері 



7 

 

 

 

ОН10 Білім алушылардың өзін-өзі реттеуін дамытуға ықпал ететін химияның оқу-практикалық және кәсіби міндеттерін шешу үшін 

оқытудың әдістері мен тәсілдерін, жаңа ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту, енгізу және коммерцияландыру мақсатында 

инновациялық тәсілдерді қолданады, оқу және тәрбие міндеттерін тұжырымдайды, педагогикалық процесте қызметтің барабар 

түрлерін, нысандары мен әдістерін таңдайды, түзету бағдарламаларын әзірлеу үшін оқушының жеке физиологиялық ерекшеліктерін 

анықтайды тәрбие және оқыту; балалар мен жасөспірімдердің жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін және баланың 

физиологиялық жетілуі мен дамуы процестерінің оның дене және психикалық жұмысқа қабілеттілігі мен мінез-құлқына әсерін 

талдайды; оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда, оқу және еңбек қызметінің әртүрлі түрлері кезінде оқушылардың жұмысқа 

қабілеттілігін арттыруда санитариялық-эпидемиологиялық нормалар мен қағидаларды қолдану дағдыларын меңгерген; білім беру 

және еңбек қызметінің әртүрлі түрлерінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім беру қызметі процесінде  

пайдаланады 

ОН 11 Жоғары молекулалар қосылысының ісіну жылдамдығының тұрақты мәнін есептеу әдістерін біледі; полимерлердің физика-

химиялық қасиеттерін синтездеуге және талдауға арналған құралдармен жұмыс жасау дағдыларына ие; ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазу әдістерін біледі және оларды қолданады;берілген құрылымы мен қасиеттері бар полимер алу әдістерін 

негіздей білу; полимер құрылымына сүйене отырып, оның физика-химиялық қасиеттерін, алғашқы мономерлерді, полимерлеу 

немесе поликонденсация реакцияларының шарттары мен механизмін болжай білу 
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 3 - нысан 

Бакалавриат  

Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 
Оқу 

нәтижесінің  

коды 

Модуль атауы Пәндер атауы Көлемі 

(ЕСТS) 

 

ОН1 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың  

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 

Философия 

Қолданбалы бизнес 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Экология және тіршілік қауіпсіздік 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 

ОН3 Классикалық химия негіздері Бейорганикалық химияның негіздері 

Бейорганикалық заттар мен материалдар 

Reactions Mechanisms  in Organic Chemistry 

Theoretical Foundations of Organic Chemistry 

Chemistry of Aliphatic Compounds 

Organic Chemistry of Cyclic Compounds 

Conformational analysis of organic compounds 

Chemistry of Aromatic Compounds 

Оқу  

8 

8 

10 

 

 

10 

 

 

2 

ОН4 Физика-математикалық 

Аналитикалық геометрия және математикалық анализ 

Дифференциалды теңдеу және математикалық физика 

Қазіргі заманғы физиканың негіздері 

Қолданбалы физика 

Физика 

4 

5 

5 

ОН5 Физикалық химия Термодинамика физико-химических процессов 

Кинетика физико-химических процессов 

Chemical Physics 

Methods of Chemical Kinetics  

Theory of Chemical Reactions 

6 

6 

5 
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ОН 6 Аналитикалық химия Физические методы исследований 

Химиялық сапалық анализ 

Аналитикалық химияның теориялық негіздері 

Элементті анықтау әдістері 

Химиялық сандық  анализ 

Талдаудың физика-химиялық әдістері 

Химиялық анализ әдістері 

Өндірістік  

6 

 

8 

 

9 

 

 

5 

ОН 2 Квантты және компьютерлік 

химия 

Кванттық химия 

Кванттық механика және компьютерлік химия 

Компьютерлік химия 

Structure of Molecules 

Structure of substance 

Structure of Atoms and Molecules 

Information technologies of fundamental chemistry 

Molecular design of chemical materials 

Computational nanotechnology in chemistry 

Өндірістік 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

ОН7 Химиялық технология General Chemical Engineering 

Informal Kinetics in Chemical Engineering 

Colloid Chemistry 

Disperse Systems 

4 

 

8 

ОН 8, 

ОН 9, 

ОН 10 

Фундаменталды  химияның 

теориялық негіздерін оқыту 

әдістемесі (minor) 

Инновационные технологии в организации учебного процесса в школе 

Метрология, стандарттизация и сертификация 

Метрология в химическом анализе 

Химияны оқыту әдістемесі  

Химиялық радиоспектроскопия 

Ерітінділердің физикалық химиясы 

Педагогика  

Фундаменталды химиядағы ақпараттық технологиялар 

Студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау 

Анатомия, физиология и гигиена школьников 

Химия координационных соединений 

Химия комплексных соединениий 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

ОН 11 Макромолекулярлық химия Modern Problems of Polymer Chemistry 

Chemistry of high-molecular compounds 

Chemistry of Polymerization Processes 

Өндірістік 

Дипломалды 

8 

 

 

10 

8 

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

және тапсыру 

12 
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 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 
NN 

п/п 
Пәндердің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөздер) 

Кредит

тер 

саны 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 ОН10 ОН11 

Жалпы білім беретін пәндер циклі ( бакалавриант үшін 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

 Құқық негіздері 

және жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі 

түсініктер. ҚР конституциялық құқығының негіздері. ҚР 

құқыққорғау 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. Сы-

байлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру 

 

+          

 

Қолданбалы биз-

нес 

Бұл пәнде бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық негіздері 

қарастырылады. "Қолданбалы бизнес" курсы өткізу нарығын талдау 

әдістерін зерделеуді, өнімді сипаттауды, өндірістік жоспарды, мар-

кетинг жоспарын, ұйымдастыру, қаржылық жоспарды әзірлеуді 

және ұсынуды қамтиды. Курстың мақсаты студенттерді қолданбалы 

бизнес негіздерімен таныстыру 

+  +        

 

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 іс-қимылы 

+     +     

 

Негізгі пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

 Бейорганикалық 

химия негіздері 

Химиялық элементтер мен олардың қосылыстарын әрекет ету 

қабілетін, қасиеттерін, құрылысын зерттеумен байланысты іргелі 

еңбектер. Еріту, диссоциация, ион алмасу және тотығу-

тотықсыздану реакциялары кезінде заттардың түрленуі — 

термодинамика тұрғысынан түсіндіріледі. Химия заңдары, 

заттардың құрамы мен құрылысы, элементтер мен қосылыстардың 

химиялық және физика-химиялық қасиеттері. 

10  +         

 

 Бейорганикалық 

заттар мен  

материалдар 

Бейорганикалық заттар мен материалдардың теориялық негізі - 

периодтық заң және Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі. Химиялық 

термодинамика негіздері, кинетика, ерітінділердің қасиеттері, тотығу 

реакциясы және электрохимиялық процестер, күрделі қосылыстардың 

қасиеттері. Химиялық элементтердің жіктелуі. Интерметалдық 

қосылыстар. Бейорганикалық қосылыстардың физика-химиялық 

қасиеттерін анықтаудың тәжірибелік әдістері 

10  +         
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D3 Аналитикалық 

геометрия және 

математикалық 

анализ 

Декарттық координаттар түзу, жазықтықта, кеңістікте. Векторлар. 

Негізгі ұғымдар. Векторлардың әсері. Координаттар әдісінің 

қарапайым есептері. Теңдеу желісі. Жазықтықта түзу. 

Аналитикалық геометрияның кейбір есептерін шешуде 

анықтағыштарды қолдану. Арифметикалық функциялар. 

Тригонометриялық функциялар. Планиметрия және стереометрия 

есептерін аналитикалық геометрияны қолдана отырып шешу 

4 +  +    +    

 

D4 Дифференциалды 

теңдеулер  мен 

математикалық 

физика 

Дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістері мен тәсілдері. Бірінші 

ретті жеке туындысы бар дифференциалдық теңдеулер 

теориясының негіздері, онда сызықтық, квазильдік және сызықты 

емес теңдеулерді интегралдау ерекшеліктері қарастырылады. Екінші 

ретті жеке туындысы бар сызықтық теңдеу теориясының негіздері. 

Жылуөткізгіштік теңдеуінің іргелі шешімі. Потенциалдар әдісі. 

4 +  +    +    

 

D5 Термодинамика 

физико-химических 

процессов 

Термодинамиканың нөлінші және бірінші заңы. Термохимия. Гесс 

заңы. Кирхгоф теңдеуі. Термодинамиканың екінші заңы, оның негізгі 

тұжырымдары. Карно циклі. Энтропия. Қарапайым процестердің 

энтропиясын есептеу. Нернстің жылулық теоремасы, Планк 

постулаты. Термодинамиканың үшінші заңы. Максвелл теңдеулері. 

Химиялық тепе-теңдіктің жалпы шарттары. Жеке заттардың фазалық 

түрленуі. Гиббс-Дюгем теңдеулері. Ерітінділердің термодинамикалық 

классификациясы. Гетерогенді тепе-теңдік. 

6   + + +  +   + 

 

D6 Кинетика физико-

химических 

процессов 

Химиялық процестер кинетикасының негізгі түсініктері. Реакция 

жылдамдығы, жылдамдық тұрақтысы. Қарапайым және күрделі 

реакциялар: параллель және тізбектелген. Кинетикалық қайтымды 

және қайтымсыз процестер. Нөлдік, бірінші және екінші ретті 

қайтымсыз реакцияларға арналған кинетикалық теңдеулер. 

Температураның химиялық реакциялар жылдамдығына әсері. 

Активтендіру энергиясы. Аррениус теңдеуі. Вант-Гофф ережесі. 

Катализдің негізгі түсініктері мен жалпы принциптері. 

6   + + + + +   + 

 

D7 Физические 

методы 

исследования 

Химиядағы заттарды зерттеудің физикалық әдістерінің жалпы 

сипаттамасы. Химиядағы заттарды зерттеудің физикалық 

әдістерінің жіктелуі. Өлшеу жүйелерінің сипаттамалары: 

сезімталдық; анықтау шегі; ажыратымдылық; динамикалық 

диапазон; сызықты емес, өткізу қабілеті.Спектроскопиялық әдістер. 

Дифракциялық әдістер. Оптикалық әдістер. Электрондардың масс-

спектрометриясы және спектроскопиясы. Диэлькометрия және 

магнетохимия. Түрлі физикалық әдістерді интеграциялау 

6   + + +   +  + 

 

Негізгі пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

D8 Reactions 

Mechanisms in 

Organic Chemistry 

Органикалық қосылыстардағы реакцияның негізгі механизмдері. 

Реактивті заттардың жіктелуі. Термодинамикалық және кинетикалық 

реакция факторлары. Алкандардың радикалды және электрофильді 

реакциялары. Алифатты нуклеофильді алмастыру реакциясының 

механизмдері. Жою реакциясының механизмдері. Нуклеофильді 

алмастыру және жою реакциялары. Хош иісті қатардағы 

10  +   +     + 
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электрофильді алмастыру. Реакция механизмдері және синтез 

жағдайлары. 

Theoretical 

Foundations of 

Organic Chemistry 

Органикалық қосылыстардың негізгі кластары. Органикалық 

заттардың негізгі түрлену типтерінің механизмдері: қаныққан 

көміртек атомындағы нуклеофильді алмастыру, бөліну, 

нуклеофильдік. Полярлы қос байланыс реакциясы, олефинге 

электрофильді және хош иісті қос байланыс. Органикалық 

реакциялардың корреляциялық талдауы Әр түрлі реакциялар 

қатарлары үшін еркін активтендіру энергиясының сызықтық 

принципі. 

 +   +     + 

 

Chemistry of 

Aliphatic Compounds 

Органикалық химияның негізгі түсініктері. Қаныққан көмірсутектер 

(алкандар). Ауыстыру реакциялары: галогендеу, нитрлеу, сульфаттау, 

сульфохлорлау, тотығу. Бірқатар этиленнің қанықпаған 

көмірсутектері (Алкендер). Қаныққан көмірсутектерді крекинг, 

алкогольді дегидратация, дегидрогалогенизация. Екі қос байланысы 

бар көмірсутектер (Alkadiene). Ацетилен көмірсутектері (Алкиндер). 

Галогенделген көмірсутектер. Олардың электрондық құрылымы, 

физикалық қасиеттері, химиялық қасиеттері және практикалық 

қолданылуы 

 +   +     + 

 

D9 Organic chemistry of 

cyclic compounds 

Циклді көмірсутектер туралы жалпы мәліметтер. Карбоциклді 

қосылыстар. Гетероциклді қосылыстар. Бір гетероатомы бар бес 

мүшелі гетероциклдер. Бірнеше гетероатомдары бар бес мүшелі 

азотты гетероциклдер. Бір гетероатомы бар алты мүшелі 

гетероциклдер. Пиран, α және γ пирондары. Хинолин. Алкалоидтар 

туралы жалпы түсінік. Циклдік қосылыстардың функционалды 

туындылары. Циклдік алифатты қосылыстар, олардың құрылымы, 

динамикасы және негізгі химиялық қасиеттері. 

10 

 +   +     + 

 

Conformational 

analysis of organic 

compounds 

Конформациялық талдаудың теориялық негіздері, органикалық 

қосылыстардың молекулаларының және олардың энергетикалық 

сипаттамаларының, құрылымының, энергиясының және 

қосылыстардың реактивтілігінің сәйкестігін анықтау әдістері. 

Галойдарендер. Галогендік туындылардың жіктелуі, изомеризм, хош 

иісті сериялардың галоген туындыларын алу әдістері. Циклдік 

спирттер. Хош иісті кетондар мен альдегидтер. Циклдік және 

гетероциклді кетондар. Цикл қышқылдары және олардың 

туындылары. Құрамында азот бар циклді қосылыстар. 

 +   +     + 

 

Chemistry of 

Aromatic Compounds 

Арендер. Хюккель ережесі. Бензой емес хош иісті қосылыстардың 

мысалдары. Бензол алу әдістері. Физикалық, химиялық қасиеттері. 

Хош иісті ядродағы электрофильді алмастырудың реакциялық 

механизмі (p-, s - комплекстер). Электрондық және донорлық 

алмастырғыштар (I және II типтегі белгілер). Электрофильді 

алмастыру жылдамдығы мен бағытына алмастырғыштардың әсер ету 

механизмі. Ароматты көмірсутекті жанама реакциялар. 

 +   +     + 

 

D10 Физика Механика, физикалық модельдер, эталондық жүйелер, сызықтық 

жылдамдық, инерция заңы және Галилейдің салыстырмалылық прин-

ципі, Ньютонның бірінші заңы. Динамиканың негізгі түсініктері. 

5   + +   +   + 
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Жұмыс және күш. Потенциалды күштер. Энергетика. Табиғаттағы 

күш өрістері. Гравитациялық өріс. Ауырлық заңы. Электр заряды 

және оның қасиеттері. Тербелмелі қозғалыс туралы түсінік. Толқын-

дар. Заттың құрылымы. 

Қазіргі заманғы 

физиканың негіздері 

 

Физика тарихы және әдістемесі. Механиканың физикалық негіздері. 

Статистикалық физика және термодинамика. Электр және магнетизм. 

Ток көздері. Электр тізбегі. Электромагниттік тербелістер. Қазіргі 

микро және наноэлектрониканың физикалық негіздері. Қазіргі за-

манғы электроникада наноқұрылыстық құрылымдарды қолдану. 

Оптикалық құбылыстар. Жарықтың шағылысуы. Жарықтың сынуы. 

Призма. Линзалар .. Кванттық физика. Наножүйе технологиясының 

физика-химиялық аспектілері. 

  + +   +   + 

 

Қолданбалы физика Механика. Молекулалық физика және термодинамика. Электростати-

ка. Электродинамика және магнетизм. Ферромагниттерді қолдану. 

Электромагниттік индукция қасиеттері және конденсаторлардың 

тербелістер мен толқындарды қолдану заңы негізінде жұмыс істейтін 

құрылғылар. Геометриялық және кванттық оптика. Кристалдардың 

қасиеттері және оларды қолдану. Наноматериалдардың қасиеттерін 

модельдеу үшін ақпараттық технологияны қолдану. Кристалдың 

жылу қасиеттерін зерттеу 

  + +   +   + 

 

D11 Chemical Physics 

 

Бастапқы процестерде айналдыру ережелері. Диссипативті құрылым-

дар. Стохастикалық процестер. Синергетика. Физикалық жүйелердегі 

тербелістер. Радикалды жұптардың моделі. Сыртқы магнит 

өрістерінің химиялық реакцияларға әсері. Химиялық реакциялар және 

айналдыру когерентілігі. Химиялық реакциялардағы молекулалардың 

тербеліс дәрежесі энергиясының рөлі. Тербелмелі релаксация. Изо-

топтарды лазерлік бөлу. Фемтохимия. Химиялық реакциялардағы 

кванттық туннельдеу. 

5 

  + +   + +   

 

Methods of Chemical 

Kinetics  

 

Элементті кинетикалық заңдар. Реакция жылдамдығын анықтаудың 

эксперименттік әдістері. Реакция жылдамдығының теориялары. Мо-

номолекулалық реакциялар теориялары. Атомдар мен еркін радикал-

дар қатысатын процестер. Ерітінділердегі реакциялар. Каталитикалық 

реакциялар. Фотохимиялық реакциялар. Жылдам реакциялар. Жүй-

енің ең өзгертілетін қасиеттерін қолдана отырып, кинетикалық өлше-

улер. Аралық бөлшектерді тіркеудің әдістері. Химиялық кинетика-

дағы инфрақызыл лазерлер. 

   + +      

 

Theory of Chemical 

Reactions 

Химиялық реакция туралы түсінік және оның механизмі. Газдардың 

молекулалық-кинетикалық теориясының негіздері. Химиялық реак-

ция механизмін түсіндіретін негізгі теориялары - белсенді соқтығысу 

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

Беттік потенциалды энергияның концепциясы (БПЭ), БПЭ құры-

лысының қасиеттері мен әдістері. Тербелмелі энергияның берілуін 

және молекулалардың тербелмелі қозу механизмдерін сипаттайтын 

модельдер 

   + +  + +   
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D12 Аналитикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Химиялық талдаудың теориялары мен практикасы, біртекті және 

гетерогенді жүйелердегі аналитикалық реакциялар жүру 

ерекшеліктері, элементтерді бөлу, шоғырландыру және анықтау 

әдістерін зерттеу. Сапалық және сандық сипаттамалары. Сулы емес 

еріткіштер, жіктелуі. Автотротолиз. Орташа іріктеу. Үлгіні өлшеу. 

Талдау үшін шешім дайындау. Кедергі келтіретін қоспаларды бөлу. 

Талдау әдісін таңдау 

7 

 + + +    +   

 

Элементтерді 

анықтау әдістері 

Жаппай әсер ету заңы. Тепе-теңдік константасының өрнектері. Про-

толиттік теория. Қышқылдар мен негіздер. Автотротолиз. Күшті және 

әлсіз қышқылдар мен негіздердің ерітінділерінің рН есептеу. Гетеро-

генді жүйелердегі тепе-теңдік. Күрделілігі. Білім беру тұрақтылығы. 

Тотығу және тотықсыздану реакциялары. Электрод потенциалы. 

Реагенттерге, реакцияларға қойылатын талаптар. Реагенттердің си-

паттамасы. Сезімталдық және оны білдіру жолдары. Таңдау. Бөлшек 

және жүйелік талдау. 

 + + +    +   

 

Химиялық сапалық 

анализ 

Заттардың аналитикалық белгілері және аналитикалық химиялық 

реакциялар Аналитикалық химиялық реакцияларды жүргізу 

шарттары Сапалық анализ кезінде тұнбалау реакцияларын, қышқыл 

негізді реакцияларды, тотығу-тотықсыздану реакцияларын, 

комплекстүзу реакцияларын қолдану. Органикалық аналитикалық 

реагенттер және оларды сапалы талдауда қолдану. Жүйелі және 

бөлшек сапалық талдау. Катиондардың аналитикалық жіктелуі. Ани-

ондардың аналитикалық жіктелуі. 

 + + +    +   

 

D13 Химиялық анализ 

әдістері 

Гравиметриялық талдау әдісіндегі анықтаудың тікелей және жанама 

әдістері. Тұнба формасы. Кристалды және аморфты. Тұнбаның 

ластану себептері. Гравиметриялық формасы. Анықтау нәтижелерін 

есептеу. Титриметриялық талдау. Титриметрия әдістерінің 

классификациясы. Стандартты ерітінділер дайындау. Редокс титрлеу. 

Перманганатометрия. Бихроматометрия Иодометрия 

Комплексометриялық титрлеу. Титрлеудің соңғы нүктесін анықтау 

әдістері. Индикаторлар. Титрлеу қисықтары  

7 

 + + +    +   

 

Химиялық сандық 

анализ 

 

Сандық талдау әдістері. Сынақтық талдау. Талдаудың салмақтық 

(гравиметриялық) әдісі және тетриметриялық талдаудың мәні.  

Тетриметриялық талдаудағы реакцияларға қойылатын талаптар. 

Заттар қоспаларын талдау. Қышқылдық-негіздік титрлеу, 

бейтараптандыру әдісінің көрсеткіштері.  Тұндыру титрлеуі. 

Комплексометриялық титрлеу. Тотығу-тотықсыздандыру (red-ox-) 

титрлеу.  

 + + +    +   

 

Талдаудың физика-

химиялық әдістері 

Сандық талдау әдістері. Үлгіні таңдау. Салмақты (гравиметриялық) 

талдау әдісі және титриметриялық талдаудың мәні. Гравиметриялық 

талдаудағы анықтаудағы тікелей және жанама әдістер. 

Титриметриялық талдаудағы реакцияларға қойылатын талаптар. 

Заттардың қоспаларын талдау. Қышқыл негізді титрлеу, 

бейтараптандыру әдісінің көрсеткіштері. Шөгінді титрлеу. Комплек-

сометрлік титрлеу Тотығу-тотықсыздану (редокс) титрлеу. 

 + + +    +   

 

D14 Кванттық химия Сыртқы фотоэффект, Эйнштейннің қатынасы. Рутерфорд, Дэвиссон 5  + + +   + +    
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 және Джермердің тәжірибелері. Луи де Бройльді басқару. Бор 

Теориясы. Шредингер теңдеуінің "тұжырымы". Бос бөлшек. Бәрі де 

осы әлеуетті жәшікте. Қатты ротатор. Сызықтық гармоникалық 

осциллятор. Сутегі атомы. Көп электронды жүйелер. Антисимметрия 

принципі. Слейтердің детерминанты Вариациялық әдіс. Ритцтің 

Вариациялық әдісі. Бұзылу теориясы (дегенеративті және 

дегенеративті емес күйлер). Хартри-Фок Әдісі. Сыртқы фотоэффект, 

Эйнштейннің қатынасы. Рутерфорд, Дэвиссон және Джермердің 

тәжірибелері. Луи де Бройльді басқару. Бор Теориясы. Шредингер 

теңдеуінің "тұжырымы". Бос бөлшек. Бәрі де осы әлеуетті жәшікте. 

Қатты ротатор. Сызықтық гармоникалық осциллятор. Сутегі атомы. 

Көп электронды жүйелер. Антисимметрия принципі. Слейтердің 

детерминанты Вариациялық әдіс. Ритцтің Вариациялық әдісі. Бұзылу 

теориясы (дегенеративті және дегенеративті емес күйлер). Хартри-

Фок  әдісі. 

Кванттық меха-

ника және ком-

пьютерлік химия 
 

Кванттық механиканың негізгі постулаттары. Кванттық механиканың 

математикалық аппараты. Импульс моментінің теориясы. Кванттық 

химияның негізгі ережелері мен әдістері. Атомның электронды 

құрылымы. Молекулалық орбитальдарды симметрия бойынша 

жіктеу. Шамамен ssp әдістері. Қарапайым Hükkel әдісі және 

кеңейтілген Hükkel әдісі. Химиялық заттардың құрылымы мен 

реактивтілігін зерттеуге компьютерлік кванттық химия (КХШ) 

әдістерін қолдану. 

          

 

Компьютерлік 

химия 
 

Компьютерлік молекулалық модельдеудің негізгі әдістері: кванттық 

және молекулалық механика. Ковалентті байланысқан атомдардың 

өзара әрекеттесу үлесі: байланыстардың деформация энергиясы, 

валенттік бұрыштардың деформация энергиясы, бұралу потенциалы. 

Ақпараттық кеңістік. Потенциалдық энергияның беті. Кванттық 

химиялық есептеу әдістері туралы түсінік (Hükkel әдісі, AM1, PM3, ab 

initio және DFT есептері). 

          

 

D15 Dispersed Systems  

 

Дисперсті жүйелердің оптикалық қасиеттері. Дисперсті жүйелердегі 

беттік құбылыстар. Беткі қабаттың термодинамикалық функциялары. 

Ерітінді-газ шекарасындағы адсорбция. Беттік керілу. Ерітінділерден 

адсорбция. Беттік активті заттар және БИАЗ. Гиббстің адсорбция 

теңдеуі. Адсорбциялық изотермалар. Лангмюир мономолекулалық 

адсорбция теориясы. Полимолекулалық адсорбция. Дисперсті 

жүйелерді дайындау және тазарту. 
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 +  +  +     

 

Colloid Chemistry 

 

Коллоидтық жүйелер туралы жалпы түсінік. Коллоидтық жүйелердің 

молекулалық-кинетикалық қасиеттері. Коллоидты жүйелерді алу 

әдістері. Гидрофобты золь мицелласының құрылысы. Беттік құбылы-

стар. Капиллярлы құбылыстар және сулау. Фазалар бөлімінің бетінде 

адсорбция. Коллоидты жүйелердің электрохимиясы. Лиофильді дис-

персті жүйелер. Эмульсия және көбік. Көбіктің құрылысы және олар-

дың жіктелуі. Аэрозольдар. Зольды электролиттердің коагуляция. 

Табиғатты қорғаудың коллоидтық-химиялық негіздері. 

 +  +  +    + 
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Ecological Chemistry Экологиялық өзара әрекеттесудің химиялық негіздері. Биосфера 

эволюциясының химиялық кезеңі. Экожүйе ұғымы. Экологиялық 

жүйелердің экологиялық-химиялық сипаттамасы. Атмосфераның, 

гидросфераның, литосфераның экологиялық химиясы. Топырақ эко-

логиясы. Қоршаған орта сапасының стандарттары. Экологиялық 

мониторинг. Химиялық өндірістердің және олардың өнімдерінің 

қоршаған ортаға әсері 

+ +  +  +    + 

 

D16 Monitoring and 

Modeling in Ecology 

Қоршаған ортаға әсер етудің химиялық негіздері. Биосфера 

эволюциясының химиялық кезеңі. Экожүйе туралы түсінік. 

Экожүйелердің экологиялық-химиялық сипаттамасы. Атмосфераның, 

химиялық сфераның, литосфераның экологиялық химиясы. Топырақ 

экологиясы. Экологиялық сапа стандарттары. Экологиялық 

мониторинг. Химия өнеркәсібі мен олардың өнімдерінің қоршаған 

ортаға әсері. 

4 

+ +  +  +     

 

Informal Kinetics in 

Chemical Engineering 

Анықтамасы және негізгі сипаттамалары Химиялық-технологиялық 

процестің химиялық кинетикасындағы диффузия және жылу беру. 

Химиялық өндірістің процестері мен аппараттары. Гомогенді және 

гомогенді каталитикалық реакциялар механизмдерін құрудың 

кинетикалық әдістері. Реакция механизмі мен температура, еріткіш, 

қысым және алмастырғыштардың реакция жылдамдығына әсері 

туралы эксперименттік мәліметтер арасындағы байланыс. 

 +  +  +     

 

Fundamentals of 

Chemical Engineering 

Химиялық өндіріс туралы түсінік. Химия өнеркәсібінің шикізаты мен 

энергетикалық базасы. Өнеркәсіптік суды тазарту. Химиялық 

процестердің негізгі түрлері. Химиялық-технологиялық процестер. 

Оңтайлы технологиялық режимді таңдау. Біртекті және гетерогенді 

КТП негізгі заңдары. Катализдің мәні. Қатты катализаторлардың 

технологиялық сипаттамалары. Химиялық реакторлар. 

Реакторлардың өнеркәсіптік түрлеріне шолу. Химиялық-

технологиялық жүйелер. Технологияның типтік операторлары. 

 +  +  +     

 

Кәсіби пәндер циклі 

Таңдау бойынша компонент 

D17 Квантты химия 

  

Сыртқы фотоэлектрлік эффект, Эйнштейннің қатынасы. Резерфорд, 

Девиссон және Гермердің тәжірибесі. Луи де Бройль меңгеруі. Бор 

теориясы. Шредингер теңдеуінің «туындысы». Бос бөлшек. Потенци-

алды қораптағы бөлшек. Қатты айналдырғыш. Сызықтық гармоника-

лық осциллятор. Сутегі атомы. Көп электронды жүйелер. Антисим-

метрия принципі. Слейтер детерминанты Вариациялық әдісі. Рицтің 

вариациялық әдісі. Төмендету теориясы (жергілікті және жергілікті 

емес күйлер). Хартри-Фокк әдісі. 
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 + + +   +    

 

Кванттық механика 

және компьютерлік 

химия 

 

Кванттық механиканың негізгі ережелері. Кванттық механиканың 

математикалық аппараттары. Бұрыштық импульс теориясы. Кванттық 

химияның негізгі ережелері мен әдістері. Атомның электрондық 

құрылымы. Молекулалық орбитальдарды симметрия бойынша 

жіктеу. ССП-тің болжамды әдістері. Қарапайым Хюккель әдісі және 

кеңейтілген Хюккель әдісі. Химиялық заттардың құрылымы мен 

 + + +   + +   
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реактивтілігін зерттеуге компьютерлік кванттық химия әдістерін 

қолдану. 

Компьютерлік хи-

мия 

Компьютерлік молекулалық модельдеудің негізгі әдістері: кванттық 

және молекулалық механика. Ковалентті байланысқан атомдардың 

әсерлесуі: байланыс деформациясы энергиясы, валенттік бұрыштың 

деформация энергиясы, бұралу потенциалы. Конформациялық 

кеңістік. Потенциалдық энергияның беті. Кванттық химиялық есеп-

теу әдістері туралы түсінік (Хюккель әдісі, AM1, PM3, ab initio және 

DFT есептеулері) 

 + + +   + +   

 

D18 Structure of 

Molecules 

Молекулалар құрылымының классикалық және кванттық-

механикалық теорияларының ережелері. Тербелмелі молекула үшін 

Шредингер теңдеуін шешу әдістері. Симметрия және нүктелік топтар. 

Молекуланың геометриялық конфигурациясы. Молекулалардың 

электрлік қасиеттері. Молекуланың электрондық күйі. Молекуланың 

тербелмелі күйлері. Молекуланың айналмалы күйлері. Молекулалар-

дың магниттік қасиеттері. Молекулалардың электронды-тербелмелі-

айналмалы спектрлері. Молекулалардың валенттілігі мен деформаци-

ялары. Кристалдық өріс теориясы. 

10 

 +     + +   

 

Structure of substance 

 

Зат пен фазаның жиынтық күйлері, олардың салыстырмалы сипатта-

малары. Молекулалық комплекстер, кластерлер, Ван-дер-Ваальс 

молекулалары. Сұйықтықтардың құрылымы. Кристалдардың құры-

лысы. Молекулалар мен заттардың қасиеттерін болжау әдістері. 

Классикалық құрылым теориясына негізделген есептеу әдістері. Хи-

миялық құрылымның классикалық теориясының негіздемесі - Бейдер 

мен Татевскийдің көзқарастары. Заттардың құрылымы мен физика-

химиялық қасиеттерін есептеу әдістері. 

 +     + +   

 

Structure of atoms 

and molecules 

 

Бір электронды атомдар. Көп электронды атомдар. Химиялық байла-

ныс теориялары. Диатомды молекулалардың молекулалық орбиталь-

дары. Стереохимия теориясы. Конденсацияланған күйдегі молекула-

лар. Кристалдық өріс теориясы. Молекулаларды есептеудің жартылай 

эмпирикалық және эмпирикалық емес әдістерінің жіктелуі. Молеку-

лалардың магниттік қасиеттері. Молекулалардың айналмалы күйлері. 

Молекулалардың тербелмелі-айналмалы күйлері. Магнитті-

резонанстық спектроскопия және олардың химияда қолданылуы. 

Кристалдық өріс теориясы. 

 +     + +   

 

D19 Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация 

Метрологияның пәні мен міндеттері. Химиялық талдаудың кейбір 

метрологиялық аспектілері. Химиялық өлшеулер нәтижелерін өңде-

удің теориялық негіздері. Жүйелі және кездейсоқ қателер, жіберіп 

алулар. Мемлекеттік метрологиялық қызмет. Өлшеу құралдарын 

калибрлеу және тексеру. Стандарттау негіздері. Сертификаттау 

негіздері. Сынақ зертханалары және оларды аккредиттеу. Халықара-

лық және аймақтық деңгейде сертификаттау. 
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 +  + +   +   

 

Метрология в 

химическом анализе 

Тауарлар сапасының негізгі түсініктері және Қазақстан 

Республикасындағы тауарларды сертификаттау жүйесі, квалиметрия 

тауарлар сапасы туралы ғылым ретінде. Сараптама жүргізу. 

 +  + +   +   
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Сәйкестікті бағалаудың принциптері мен формалары. Жұмыстар мен 

қызметтерді сертификаттау. Техникалық реттеудің мәні, техникалық 

реттеудің мақсаттары мен принциптері. Техникалық регламенттердің 

түрлері. Аккредиттеудің мәні, мақсаттары мен принциптері. 

Инновационные 

технологии в орга-

низации учебного 

процесса 

Қазіргі білім беру стандарттары және оларға сәйкес оқыту нәтиже-

лері. Оқытудың тұлғалық-бағытталған технологиялары. Оқыту про-

цесінде бірлескен қызмет технологиясы негізінде проблематизация-

лауды оқыту. Кри-тикалық ойлау технологиясы. Оқытудың модульдік 

технологиясы. Портфолио әдісі негізінде оқушылардың жаңа түзілім-

дерін бағалау. Оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану 

кезінде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру 

 +       +  

 

D20 Химияны оқыту 

әдістемесі  

 

Химияны ғылым ретінде және оқу пәні ретінде оқыту әдістемесі. 

Химияны оқытудағы тәрбиелік функция. Қазіргі дидактикалық талап-

тарды ескере отырып, мектеп химия курсын ұстау және салу жүйесі. 

Химияны оқытудың дамушы функциясы. Дамыта оқытудың психоло-

гиялық-педагогикалық негіздері. Химия пәнін оқытуда тексеру мен 

бағалауды ұйымдастыру. Химия технологиясын дамыту бойынша оқу 

бағдарламасы . 

5 

 +       +  

 

Химиялық радио-

спектроскопия 

Магнитті-резонанстық теорияға кіріспе. ЯМР және электронды резо-

нанс. Резонанстық сызық формасы. Магниттік әсерлесу. Құлаған 

өзара әрекеттесулер. g-факторды түзету. Неғұрлым жұқа әрекеттесу 

механизмі. ЭПР спектрі қатты органикалық радикалдар. Радикалдар-

дағы π-электрондардың бөлінуі. Триплет күйіндегі органикалық мо-

лекулалардың ЭПР спектрі. Электрондық спин-спиндік әсерлесулер. 

π электрондарға негізделген триплет күйі. 

   + +   +   

 

Ерітінділердің фи-

зикалық химиясы  

Ерітінділер теориясының негізгі ережелері және оларды зерттеудің 

физика-химиялық әдістері. Экстенсивті и интенсивті айнымалылар. 

Идеалды және реалды ерітінділер. Шамадан тыс термодинамикалық 

функциялар. Ерітінділерді еріту және қалыптастыру процесі туралы 

қазіргі заманғы көзқарастар, химияның маңызды заңдары мен физи-

ка-химиялық талдау әдістерін ашумен ерітінділер теориясының 

қалыптасуы мен дамуы арасындағы тығыз байланысты түсіну 

 +  + +   +   

 

D21 Педагогика Педагогика ғылым ретінде: педагогика объектісі, пәні, міндеттері мен 

функциялары. Педагогика әдістері. Педагогикалық ғылымдар жүйесі. 

Педагогиканың негізгі категориялары. Дидактикалық концепциялар 

және оқыту принциптері. Педагогикалық санат ретінде білімнің мәні. 

Оқытудың түрлері мен мақсаттары. Оқытудың білім беру, тәрбиелік 

және дамып келе жатқан функциясы. Оқыту формалары, құралдары, 

оларды тәжірибеде қолдану. Білім беру жүйесін басқару негіздері 
5 

        +  

 

Фундаменталды 

химиядағы 

ақпараттық 

технологиялар 

 

Заттардың атомдық және электрондық құрылымын көрнекі түрде 

бейнелеу. Химиялық қосылыстардың өнеркәсіптік өндірісін зерттеу. 

Химиялық тәжірибе мен химиялық реакцияларды модельдеу; органи-

калық химияның күрделі қосылыстарының құрылымы; Химиялық 

құрылым туралы ақпаратты көрсету жолдары. Химиялық зат құры-

лымының екі өлшемді және үш өлшемді модельдері. Кристаллогра-

фиялық мәліметтер базасы және визуализация кристалдық құрылым-

      + +   
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дар. 

Студенттердің ғы-

лыми жұмысын 

ұйымдастыру және 

жоспарлау 

Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қою. Зерттеу объектісі мен 

тақырыбын анықтау. Әдебиетпен жұмыс. Зерттеу бағдарламасын 

құру. Зерттеу әдістері әдістерін таңдау. Тәжірибені жоспарлау Мате-

матикалық модельдің маңыздылығын алу және тексеру. Ғылыми 

зерттеулерге арналған ақпарат және бағдарламалық қамтамасыздан-

дыру.Тәжірибе нәтижелерін өңдеу. Презентацияны дайындау. Қоры-

тынды жасау, зерттеу нәтижелерін талқылау және бағалау 

 +  + +  + +   

 

D22 Хими 

координационных 

соединений 

Координациялық қосылыстар туралы жалпы мәліметтер және 

түсініктер. Төмен және жоғары спиндік комплекстер. Орбитальдарды 

және комплекстер құрылымын гибридтеу. Кристалдық өріс теориясы. 

Комплекстің спектрлік және магниттік қасиеттері туралы түсінік 

беру. Координациялық қосылыстардың изомериясының түрлері: 

гидратация, иондану, координация, құрылымдық, байланыс 

изомериясы, геометриялық, оптикалық және конформдық. Координа-

циялық қосылыстың изомерия түрінің оның физика-химиялық қаси-

еттеріне әсері. 

5 

 +      +   

 

Анатомиясы, фи-

зиологиясы и гигие-

на школьников 

Анатомия, физиология және гигиенаны зерттеу пәні мен әдістері. 

Баланың денесінің дамуындағы қоршаған орта мен тұқым қуалаушы-

лықтың рөлі. Өсу және даму заңдылықтары. Баланың функционалды 

даму деңгейінің диагностикасы. Баланың психикалық және физика-

лық дамуының жағдайын анықтау әдістері. Оқушылардың физикалық 

дамуын бағалау үшін антропометриялық көрсеткіштерді анықтау. 

Балалар мен жасөспірімдердің жоғары жүйке қызметінің физиологи-

ясы. Мотор функциялары. 

        +  

 

Химия комплексных 

соединений 

Күрделі қосылыстар химиясының терминологиясы. А.Вернердің 

координациялық теориясы. Күрделі және симплексті қосылыстар 

туралы түсінік. Лабильді және инертті комплекстер. Комплекстердің 

номенклатурасы мен изомериясы. Күрделі қосылыстардағы 

химиялық байланыстың табиғаты. Табиғаттағы, ғылымдағы және 

техникадағы күрделі қосылыстар. Реакция механизмдері. Күрделі 

қосылыстарды синтездеу реакциясы мен әдістері. Координациялау 

изомериясы және полимериясы. 

 +      +   

 

D23 Modern Problems of 

Polymer Chemistry 

Полимерлердің ерекше қасиеттері. Қазіргі баспа технологиясындағы 

макромолекулалық қосылыстардың рөлі. Полимерлердің құры-

лымдық белгілері мен қасиеттері. Полимерлерге тән химиялық реак-

циялар полимерге ұқсас өзгерістер, функционалды топтардың реак-

циясы, байланыстырушы реакциялар және полимердің тозуы. Поли-

мерлі макромолекулалардың түзілуі және конфигурациясы. Полимер-

лер тізбегінің конформациясы туралы түсінік. Термодинамикалық 

тізбектің икемділігі, Кун сегменті. Кинетикалық тізбектің икемділігі, 

айналу потенциалы. 

5 

 +    +     + 

Chemistry of high-

molecular compounds 

Макромолекулалардың топологиясына байланысты полимерлердің 

негізгі тізбектің пайда болуына, химиялық құрамына және құрылы-  +    +     + 
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мына байланысты жіктелуі. Табиғи және синтетикалық полимерлер. 

Органикалық, органоэлементтік және бейорганикалық полимерлер. 

Радикалды полимерлеу. Өсім, сыну және тізбекті беру реакциялары. 

Радикалды сополимеризация. Полимерлеу әдістері: үйіндіде, 

ерітіндіде, суспензия мен эмульсияда. Ионды полимерлеу. Поликон-

денсация. 

Chemical polymeriza-

tion processes 

Полимерлердің химиялық технологиясы. Полимерлер химиясы мен 

физикасының негізгі түсініктері мен анықтамалары; полимерлердің 

құрылымы мен жіктелуі; полимерлердің құрылымы мен жіктелуі; 

полимерлердің негізгі түрлерінің өндіріс әдістері мен құрылымы: 

еркін радикалды полимеризация, иондық полимеризация, иондық-

координациялық полимеризация, сополимеризация, сатылы полимер 

синтез процестері; полимерлер синтезінің техникалық әдістері және 

негізгі өнеркәсіптік полимерлердің сипаттамалары 

 +    +     
+ 
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Сертификаттау бағдарламасының  «Фундаменталды химияның теориялық негіздерін оқыту әдістемесі (Minor)» 

 

Модульдің атауы Семестр, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Фундаменталды хими-

яның теориялық 

негіздерін оқыту 

әдістемесі 

  Педагогика  Инновационные 

технологии в организации 

учебного процесса  в 

школе, 

Химияны оқыту 

әдістемесі 

Анатомия, физология 

и гигиена школьников 

 

 

 

 
Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
Жоспарланған 

оқыту нәтижелері 

Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері  Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН 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, подготовка проекта 

ЖОН2 Кванттық химиялық есептеулер жүргізіп, олардың 

нәтижелерін түсіндіреді 

дәріс, демонстрация коллоквиум, тест 

ЖОН3 Кәсіби мәселелерді шешу үшін бейорганикалық және 

органикалық химияның негізгі бөлімдері туралы негізгі 

теориялық білімді қолдану 

дәріс, жобалық оқыту презентации, тест 

 

ЖОН4 Кәсіби есептерді шешу үшін сызықтық алгебраның, 

аналитикалық геометрияның және Математикалық 

физиканың іргелі бөлімдері бойынша базалық теориялық 

білімдерін көрсету 

дәріс, брейнсторминг, 

пікірталас 

коллоквиум, презентации, тест 

  

ЖОН5 Әр түрлі химиялық және фазалық тепе-теңдікті және 

ерітінділердегі заттардың қасиеттерін сипаттау кезінде 

сандық есептеулерді модельдеу және жүргізу 

дәріс, дөңгелек үстел, 

пікірталас 

коллоквиум, презентации, тест 

ЖОН6 Әртүрлі салаларда қолданылатын заттар мен материалдардың 

физикалық және химиялық құбылыстарын, процестерін, 

физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеудің эксперименттік 

және теориялық әдістерін меңгеру және олардың 

практикалық қосымшаларын болжау 

дәріс, демонстрация, 

пікірталас 

коллоквиум, презентации, тест 
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ЖОН7 Регламентке сәйкес технологиялық процесті жүзеге асыру 

және технологиялық процестің негізгі параметрлерін, 

шикізат пен өнімнің қасиеттерін бақылау үшін техникалық 

құралдарды пайдалану 

дәріс, case-study, 

пікірталас 

 

коллоквиум, презентации, тест 

ЖОН 8 Нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес өлшеу 

нәтижелерін бағалау әдістерін меңгеру 

дәріс, демонстрация, 

пікірталас 

 

коллоквиум, презентации, тест 

ЖОН 9 Күтілетін нәтижені алуға бағытталған ғылыми дербес зерттеу 

сценарийін әзірлеу 

дәріс, демонстрация, 

пікірталас 

коллоквиум, презентации, тест 

ЖОН10 Инновациялық технологиялар және оқытуда цифрлық 

ресурстарды белсенді қолдану негізінде білім беру 

ұйымдарында химияны оқытудың педагогикалық процесін 

жүзеге асыру 

дәріс, дөңгелек үстел, 

пікірталас 

 

коллоквиум, презентации, тест 

ЖОН 11 Полимерлердің әртүрлі кластарының негізгі өкілдерінің 

физика-химиялық қасиеттерін, сондай-ақ оларды алу әдістері 

мен қолдану салаларын бағалау 

демонстрация, 

пікірталас, жоба әдісі 

 

коллоквиум, презентации, тест 
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Оқу нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау критерилері 

 
OH коды Критерийлер 

OH1 

 

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; 

OH 2 

 

Біледі: кванттық механиканың негізгі заңдары мен жуықтаулары, молекулалар құрылымының қазіргі заманғы теориясы, заттардағы химиялық байла-

ныстың табиғаты мен ерекшеліктерін түсіну; заттар құрылысын зерттеу саласындағы жаңа жұмыстар, атомдар мен молекулалардың құрылысы, химия-

ның әртүрлі салаларында және басқа да жаратылыстану ғылымдарында алынған нәтижелерді пайдалану перспективалары туралы; 

Алынған нәтижелерді талқылау кезінде, оның ішінде ақпараттық деректер базасын тарта отырып, химияның негізгі заңдарын және кванттық-

механикалық түсініктерді қолдана алады; 

Математикалық талдау және модельдеу әдістерін, практикада химиялық құрылым теориясының әдістерін қолдану дағдыларын меңгеру үшін теори-

ялық және эксперименттік зерттеу әдістерін; молекулалардың құрылысы мен реакциялық қабілетінің классикалық теориясы шеңберінде алынатын 

кванттық-химиялық зерттеулер нәтижелерін түсіндіру негіздерін меңгерген; 

OH 3 Біледі: Бейорганикалық және органикалық молекулаларды құрудың негізгі принциптері және химия саласындағы озық білімге негізделген химиялық 

қосылыстардың негізгі кластарының реактивтілігі; қазіргі бейорганикалық материалдар мен қатты жабындарды алу принциптері туралы; 

Элементтер мен қосылыстардың қасиеттерін болжау үшін Периодтық заңды қолдана алады; алифатикалық және циклдік қосылыстардың негізгі кла-

старының құрылымдық изомерлерін бейнелейді, номенклатураның әр түрлі түрлеріне атаулар береді; реакция өнімдерін оны жүзеге асыру жағдайла-

рын талдай отырып анықтай алады; реакция өнімдерін механизм негізінде және реакция өнімдерін анықтау, оны жүзеге асыру жағдайларын талдай 

отырып 

Ол: органикалық және бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының реакция механизмдерін анықтау критерийлерін, химиялық қосылыстар-

дың реактивтілігін сапалы және сандық сипаттау мен болжаудың жалпы тәсілдерін біледі. 

OH 4 Біледі: Математикалық талдаудың негізгі теориялық ережелері туралы; қазіргі математикадағы дифференциалдық теңдеулердің орны мен рөлі; сыз-

ықтық алгебраның, аналитикалық геометрияның және Математикалық физиканың негізгі бөлімдерінен есептерді шешудің әртүрлі тәсілдері; 

Сызықтық теңдеулер жүйесін шеше алады; векторлар бойынша әрекеттер жасай алады, түзулердің теңдеулерін құрастыра алады және олардың өзара 

орналасуын анықтай алады; функциялар шегін есептей алады; функцияларды саралай және біріктіре алады; сызықтық бағдарламалау есептерін модел-

дей және шеше алады; алгебра, Аналитикалық геометрия және математикалық физика бойынша алған білімдерін химиялық есептерді талдауды жүзеге 

асыру үшін қолдана алады; 

Меңгерген: математикалық әдістер мен модельдерді меңгерген, олардың көмегімен қазіргі жағдайда әртүрлі ақпарат талданады; негіз қалаушы физика-

лық түсініктерді, заңдылықтарды, заңдар мен теорияларды меңгерген; фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолданады; физикалық терминология мен символиканы сенімді пайдаланады; ғылыми және оқу-әдістемелік физика-

ның эксперименттік және теориялық әдістерін пайдаланады. зерттеулер 

OH 5 Біледі: химиялық термодинамика және кинетика заңдарын әр түрлі типтегі химиялық реакциялар механизмдерін зерттеу үшін негіз ретінде; жылу, фо-
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тохимиялық, радиациялық-химиялық реакциялардың Элементарлық актілерінің физикалық табиғаты туралы, маңызды Элементарлық процестерді тео-

риялық сипаттаудың қазіргі деңгейі мен проблемалары туралы, элементарлық процестерде магниттік және спиндік әсерлердің пайда болуының фи-

зикалық себебі туралы; 

Негізгі кинетикалық сипаттамаларды: реакция жылдамдығын, жылдамдық константасын, реакция ретін, активтендіру энергиясын процесс ағымын бо-

лжау және реттеу мақсатында есептеуді; нақты термодинамикалық жүйелердің тепе-теңдік құрамын есептеуді, химиялық реакциялардың өту шартта-

рын анықтауды; химиялық, фазалық тепе-теңдікті моделдеуді және физика-химиялық шамалардың сандық есептеулерін жүргізуді біледі; 

Химиялық процестердің жылуын өлшеу бойынша эксперимент жүргізу принциптерін; термодинамикалық және кинетикалық нәтижелерді өңдеу 

әдістерін; біртекті және гетерогенді жүйелердегі, электролиттер ерітінділеріндегі физика-химиялық процестерді есептеу тәсілдерін, ерітінділердің кол-

лигативті қасиеттерін меңгереді; 

OH 6 Біледі: қышқылдық-негіздік, тотығу-тотықсыздану, Тұндыру және комплексометриялық сипаттағы реакцияларға қатысты иондық тепе-теңдік теори-

ясының негізгі ережелерін; Бейорганикалық және Органикалық химиядағы сапалық және сандық реакцияларды; талдаудың негізгі физика-химиялық 

әдістерін; ИҚ -, УК -, ЯМР-және т. б. әдістердің негізгі заңдылықтарын, ерекшеліктерін, техникалық жабдықталуын, мүмкіндіктері мен шектеулерін 

біледі. және ЭПР-спектроскопия; 

Әртүрлі химиялық және физикалық әдістерді пайдалана отырып алынған эксперименттік нәтижелерді түсіндіре алады; ерітінділерді дайындау кезінде 

концентрацияларды есептеуді және аналитикалық анықтамалардың нәтижелерін есептеуді жүргізеді; алынған білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгей-

де қолдана алады; Талдаудың физика-химиялық әдістері саласындағы аргументтерді тұжырымдай алады және проблемаларды шеше алады; ГОСТ 

және техникалық шарттардың талаптарына сәйкес кез-келген объектіге химиялық, физика-химиялық және аспаптық әдістермен сапалық және сандық 

талдау жүргізу, берілген әдіс бойынша Заттарды талдау. 

Мыналарды: қосылыстардың құрылымын анықтау үшін ИҚ-, УК-, ЯМР - және ЭПР - спектроскопия принциптерін; химиялық және физикалық экспе-

рименттердің нәтижелерін тіркеу және өңдеу әдістерін; химиялық талдауды орындау дағдыларын және объектілердің физикалық-химиялық қасиет-

терін зерттеу және нақты бір жағдайларда заттардың құрамын сәйкестендіру және айқындау үшін неғұрлым қолайлы (химиялық немесе аспаптық) 

әдістерді негіздеп таңдайды. химия зертханасында жұмыс істеу қағидаларын; ; 

OH 7 Біледі: беттік құбылыстардың негіздерін; дисперсті жүйелердің қасиеттерін, наноөлшемді фазалары мен беттері бар жүйелердегі жаңа қасиеттерді бо-

лжау мүмкіндіктері туралы, белгілі бір жағдайларда екі жанасатын фазаның интерфейсінің табиғатын өзгертуге мүмкіндік беретін адсорбция құбы-

лысы туралы және сол арқылы олардың өзара әрекеттесу сипаты мен табиғи және техно-технологиялық процестерде пайда болатын әртүрлі проце-

стердің жылдамдығына мақсатты әсер етеді.экологиялық сараптама жүргізу тәртібі және кәсіпорынның экологиялық паспортының құрылымы. ; 

Химиялық-технологиялық жүйелерді құрудың негізгі кезеңдерін сипаттай алады, шикізат пен энергия ресурстарын пайдалану тиімділігінің, экологи-

ялық қауіпсіздік өлшемдері бойынша технологиялық процестерді бағалай алады; химиялық-технологиялық процестерді жүргізудің оңтайлы шартта-

рын анықтай алады; технологиялық процестердің схемаларын жасай және сипаттай алады; таңдалған технологиялық схема мен жабдық конструкци-

ясының орындылығын негіздей алады; табиғи ортаның әсерінен химиялық ластанудың мінез-құлқын болжай алады және антропогендік факторлар 

Мыналар: дисперсті жүйелердің маңызды коллоидты-химиялық сипаттамаларын олардың химиялық формуласы мен құрылымы негізінде анықтаудың 

эксперименттік әдістерін; ерітінділердің беттік керілуін анықтау әдістемесін, адсорбцияны есептеу әдістерін; қайта өңдеу өндірістерінің технологиялық 

көрсеткіштерінің материалдық және энергетикалық есептерін орындау тәсілдерін меңгерген; 

OH 8 Біледі: Метрологияның, стандарттаудың, сертификаттаудың және сапа жүйесінің құжаттамасының негізгі ұғымдары мен анықтамаларын; радио-

толқындар диапазонындағы электромагниттік сәулелену спектрлерін зерттеуге негізделген заттарды зерттеу әдістерін; үйлестіру қосылыстарының 

құрылымы мен қасиеттерінің ерекшеліктерін біледі; 

Химиялық талдау негіздерін кәсіпорынға келіп түсетін шикізатты талдаудан бастап, шығарылатын өнімнің сапасын бақылауға дейінгі барлық сатылар-

да технологиялық процесті БАҚЫЛАУДА қолдана алады; эксперименттердің нәтижелерін дайындай, жүргізе және сипаттай алады; молекулаларды 

зерттеудің радиоспектроскопиялық әдістерінің көмегімен алынған деректер бойынша қосылыс құрылымын айқындау проблемаларын шеше алады; 

химиялық талдау негіздерін кәсіпорынға келіп түсетін шикізатты талдаудан бастап, шығарылатын өнімнің сапасын бақылауға дейінгі барлық олардың 

химиялық құрылымы; 
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Мыналарды: компьютерлік бағдарламалардың мамандандырылған пакеттерін пайдалана отырып, жеке молекулалар мен Элементарлық актілердің, ре-

акция механизмдері мен кинетикалық заңдылықтардың негізгі сипаттамаларын есептеуді жүргізу қағидаттарын; үйлестіру қосылыстарының құрылы-

мын зерттеу, ерітінділердегі тепе-теңдікті зерттеу және кешенді қалыптастыру кезінде ерітінділер құрамын есептеу әдістерін меңгереді; 

ОH 9 Біледі: ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қою тәсілдері, эксперименттік зерттеулер жүргізу, нәтижелерді өңдеу және талдау әдістеме-

лері; ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістері; 

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру кезінде мақсаттар қоя алады және міндеттерді анықтай алады, ғылыми зерттеулер жүргізуді жоспарлай алады, экс-

перимент жоспарын таңдай және құрастыра алады, зерттеу нәтижелерін талдай алады, зерттеу қызметінің нәтижелерін сауатты ұсына алады. 

Студенттердің ғылыми жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау принциптерін, ғылыми зерттеулерді жүргізу кезінде қажетті ғылыми әдебиеттермен 

және ақпараттық ресурстармен жұмыс істеу дағдыларын; эксперименттік деректерді өңдеу әдістерін және объектінің құрылысы немесе процесс ағы-

мының сипаты туралы жасалған болжамдар тұрғысынан эксперименттер нәтижелерін түсіндіру дағдыларын, сондай-ақ ағымның өздігінен жүруі мен 

белгілі бір реакция бағытын термодинамикалық бағалау әдістерін меңгерген 

OH10 Біледі: жаңа ғылымды қажетсінетін технологияларды дамыту, енгізу және коммерцияландыру мақсатындағы инновациялық тәсілдер; инновациялар, 

инновациялық және ғылыми-техникалық қызмет туралы негізгі ұғымдар; Заманауи педагогикалық технологиялар; жобалық технологиялар; химиядағы 

оқыту ойындары және оны оқыту әдістемесі; 

Білім алушылардың өзін-өзі реттеуін дамытуға ықпал ететін химияның оқу-практикалық және кәсіби міндеттерін шешу үшін оқытудың әдістері мен 

тәсілдерін жүйелеуді, оқу және тәрбие міндеттерін тұжырымдауды; педагогикалық процесте қызметтің барабар түрлерін, нысандары мен әдістерін 

таңдауды; тәрбие мен оқытудың түзету бағдарламаларын әзірлеу үшін оқушының жеке физиологиялық ерекшеліктерін анықтайды; балалар мен 

жасөспірімдердің Жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін және баланың физиологиялық жетілуі мен дамуы процестерінің оның физикалық 

және психикалық жұмысқа қабілеттілігі мен мінез-құлқына әсерін талдау; 

Меңгереді: оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда санитарлық-эпидемиологиялық нормалар мен ережелерді қолдану, оқу және еңбек қызметінің әртүрлі 

түрлері кезінде оқушылардың жұмысқа қабілеттілігін арттыру дағдыларын; білім беру қызметі процесінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдаланады; 

OH11 Біледі: макромолекулалық қосылыстардың ерекшеліктерін, макромолекулалық қосылыстарды алудың негізгі процестерін, полимерлердің физикалық 

және химиялық қасиеттерін, бастапқы мономерлерді, полимерлеу немесе поликонденсация реакцияларын жүргізу шарттары мен механизмін біледі; 

Табиғи текті ӘТК ісіну жылдамдығының константаларын есептеу әдістерін практикада қолдана алады; берілген құрылымы мен қасиеттері бар поли-

мерді алу тәсілдерін негіздей алады; полимер құрылысына сүйене отырып; макромолекулалардың құрылымын, полимерлердің молекулалық-массалық 

сипаттамалары мен физика-механикалық қасиеттерін зерттеу үшін заманауи эксперименттік әдістерді қолдана алады; 

Меңгерген: полимерлердің физикалық-химиялық қасиеттерін синтездеуге және талдауға арналған құралдармен жұмыс істеу дағдысы; Полимерлік ма-

териалдарды өндіру және қайта өңдеу технологиясы бойынша қолданбалы есептерді шешу тәсілдері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-нысан 
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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 

Құзыреттіліктер сипаттамасы  

1.Мінез-құлық 

дағдылары және жеке 

қасиеттер 

(Softskills) 

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; ғылыми және философиялық Та-

ным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми түсінуді және зерделеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білумен 

қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалай алады. 

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

өмір салтын жүргізу дағдылары бар. 

Коммуникацияға қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда енеді. 

2. Сандық құзыреттер 

(Digital skills): 

Химиядағы әртүрлі реакциялар мен процестерді зерттеуде қолданылатын кванттық химиялық әдістердің мәнін біледі. 

Химия саласындағы эксперименттік және теориялық мәселелерді шешуде қолданбалы бағдарламалық өнімдер мен ақпараттық ре-

сурстарды сауатты және тиімді пайдалана алады. 

Эксперименттік және теориялық әдістермен алынған заттың физикалық және химиялық қасиеттері туралы мәліметтер жиынтығы 

негізінде құрылымның сипатын талдау және анықтау дағдыларын және есептеу әдістерін таңдау әдіснамасын, пайдаланылатын ба-

зистерді және есептеулерді талдау негіздерін біледі. 

3. Кәсіби құзыреттер 

(Hardskills) 

Осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, іргелі химия саласындағы білімдер мен түсініктерді көрсетеді; химияны 

оқыту әдістемесі және химиядағы мектептегі міндеттерді шешу. 

Кәсіби қызмет барысында туындайтын мәселелерді шешу үшін тиісті физика-математикалық аппаратты тарта алады; химиялық 

және физика-химиялық зерттеулер жүргізу үшін қажетті зертханалық жабдықтармен, ыдыстармен, аспаптармен жұмыс істей алады 

Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, химиялық экспериментті жүзеге асыру дағдылары мен іскерліктерін; күнделікті 

кәсіби қызмет және магистратурада білім алуды жалғастыру үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгерген 
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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ 

"6В05302-Фундаменталды 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 Өл.бір. 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 Бейім бойынша біліктілікті арттыру Адам саны 5 2 2 1 

1.3 Оқытуға практик мамандарды тарту Адам саны - - - - 

1.4 Басқа  Адам саны     

2 Рейтингтерді 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. Ғылыми әдістемелік әдебиеттерді, 

электрондық ресурстарды әзірлеу 

     

3.1 Оқулықтар Саны  1 - - - 

3.2 Оқу құралдары Саны 6 1 1 1 

3.3 Әдістемелік ұсынымдар нұсқаулықтар Саны  1 1 1 1 

3.4 Электронды оқулықтар 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. Мазмұнды өзектендіру ББ      

5.1 Еңбек нарығының талаптарын, ғылым жетістік-

терін, кәсіптік стандарттарды ескере отырып, 

оқыту нәтижелерін және пәндер тізбесін жаңар-

ту 

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 бағдар-

ламаны ашу 

Жыл    +  

5.5 Басқа Жыл      

 

 

 

Кафедра меңгерушісі атауы         С.Н. Никольский  

 

 

 


