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«6В07106-Химия және химиялық инжиниринг» бойынша білім беру бағдарламасы келесі нормативті  құжаттар негізінде құрастырылған: 

 «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (2021 жылдың 31тнаурызындағы 

өзгерістер мен толықтыруларымен). 

 "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I Заңының (24.05.2018 

ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен); 
 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2020.05.05 № 182 өзгерістер мен 

толықтырулармен)  

 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің  2011 жылғы 20 сәурдегі №152 бұйрығы (2018.12.10. берілген өзгерістермен толықтырулармен); 

 2018 ж. 13 қазанындағы №569 Жоғары және жоғары оқу орынынан кейінгі білім кадрларын дайындау бағыттарының 

классификаторы  
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 

2 Білім беру саласының классификациясы  және коды  

3 Білім беру бағытының классификациясы және коды  

4 Білім беру бағдарлмасының  тобы  

5 Кредит саны  

6 Оқыту нысаны  

7 Оқыту тілі   

8 Академиялық дәреже  

9 Білім беру бағдарлмасының  түрі  

10 БХСЖ деңгейі  

11 ҰБШ деңгейі  

12 СБШ деңгейі  

13 Білім беру бағдарлмасының  ерекшелігі (біріккен, қосдипломдық) 

 ЖОО партнер (серіктес)  

 ЖОО партнер (қосдипломдық ) 

14 Кадрларды даярлау  бағытына арналған   лицензияға қосымшаның   

15 Білім беру бағдарламасын аккредиттеу органның атауы және аккредиттеудің мерзім уақыты 

16 Миссия 

17 Көз қарас  

18 Құндылық 

19 Білім беру бағдарламасының  мақсаты  

20 Түлектердің төлсипаттары 

21 Білім беру бағдарламасы бойынша біліктіліктер сипаттамасы 

21.1 Біліктіліктер мен лауазымдар тізімі 

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен нысаныі 

21.3 Қызмет  көрсету түрлері 

21.4 Кәсіби іс шараларының функциялары  

22 Білім беру бағдарлама түлектерінің құзырлылықтары 

23 Білім беру бағдарламаның модульдерінің мазмұны  

24 Сертификациялық бағдарлама (манор) 

25 Оқыту нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілердің тізімі 

28 Білім беру бағдарламасындағы модульдер кесіндісінде меңгерілген кредиттер көлемін бейнелейтін жинақ кестесі 
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№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды  және атауы 6В07106 –Химия және химиялық инжиниринг 

2 Білім беру саласының классификациясы  және коды 6В07 – Инженерлі, өңдеу және құрылыс салалары 

3 Білім беру бағытының классификациясы және коды 6В071 – Инженерия және инженерлік іс 

4 Білім беру бағдарлмасының  тобы  Химическая инженерия және процестер 

5 Кредит саны 240 

6 Оқыту нысаны күндізгі 

7 Оқыту тілі  қазақ 

8 Академиялық дәреже «6В07106-Химия және химиялық инжиниринг» білім беру бағдарламасы бойынша техника және 

технология бакалавры 

9 Білім беру бағдарлмасының  түрі Инновациялық 

10 БХСЖ деңгейі  6 

11 ҰБШ деңгейі 6 

12 СБШ деңгейі 6 

13 Білім беру бағдарлмасының  ерекшелігі (біріккен, қосдипломдық) 

 ЖОО партнер (серіктес)  

 ЖОО партнер (қосдипломдық ) 

14 Кадрларды даярлау  бағытына арналған   лицензияға қосымшаның  KZ83LAA00018495   28.07.2020 ж. 

15 Білім беру бағдарламасын аккредиттеу органның атауы және аккредиттеудің мерзім уақыты 

16 Миссия - Химиялық өндіріс технологиясы саласындағы мамандарды даярлау 

17 Көз қарас - Қазақстан Республикасының химия өнеркәсібінің  дамыу 

18 Құндылық 

- кәсібилік; 

- шығармашылық белсенділік пен креативтік; 

- адалдық пен парасаттылық; 

- әлемге деген сүйіспеншілік 

19 Білім беру бағдарламасының  мақсаты  

19.1 Стратегиялық мақсаты: Заманауи химиялық өндірістің стратегиялық міндеттерін шешуге қабілетті мамандар даярлау 

19.2 Білім беру бағдарламасының  мақсаты: халықаралық стандарттарға және жоғары инженерлік білім берудің ұлттық 

дәстүрлеріне негізделген, олардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін болашақ кәсіптік іс-әрекет саласындағы 

тәжірибелік және теориялық білімдерімен білікті мамандарды даярлау 
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20. Түлектердің төлсипаттары (құзіреттіліктер мен оқу нәтижелері негізінде әзірленген): 

Төлсипаттары Құзыреттіліктер түрлері 

Химиялық және мұнай химиялық саласында 

жоғары кәсибілік 

«Қатты» құзіреттіліктер (Hard skills) Аналитикалық зерттеу құзіреттіліктер 

(Analytical and research skills) 

Кәсіби және коммуникационды-этикалық 

құзіреттіліктер (Forensic eloquence and 

ethical skills) 

Кәсіби зият «Жұмсақ» құзіреттіліктер (Soft skills) 

Замануи қиындықтарға бейімделу  

Қоғамның денсаулығын сақтау 

Креативтік ойлау 

Академиялық адалдық мәдениетінің 

қағидалары мен маңызын түсіну 

 

21. Білім беру бағдарламасы бойынша біліктіліктер сипаттамасы 

21.1 Біліктіліктер мен лауазымдар тізімі Біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық жіктеуішіне сәйкес 

анықталады   «Қызметтер жіктеуші» ҚР ҰЖ 01-2017 (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық реттеу 

және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамыр №130-од бұйрығымен бекітіліп қолданысқа енгізілді). «6B07106-Химия және химиялық 

инжиниринг» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

 химик;  

 химик-технолог;  

 технолог;  техник-технолог; 



 

6 

 

 маман бағдары бойынша жоғары оқу орындарының кафедраларында маман; 

 орта білім беру мекемелерінде оқытушы және т.б. 

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен нысаны Қызмет көрсету саласы мен нысаны «6B07106-Химия және химиялық инжиниринг» бакалавр 

білім беру бағдарламасының кәсіби қызмет саласы: мұнай өңдеу, мұнай химиясы, полимерді өңдеу, геология, гидрогеология, тау-кен, мұнай-

майлылық, ғылым және білім; «6B07106-Химия және химиялық  инжиниринг» бакалавр білім беру бағдарламасының кәсіби қызмет 

обьктілері: органикалық заттар, полимерлер, эластомерлер, бояулар мен лактар, ұнтақтар, қатты және сұйық зымыран отын шығаратын 

кәсіпорындар; мұнай, газ және көмірді қайта өңдеу зауыттары; көмірсутегі шикізатын өндіру, дайындау және тасымалдау бойынша 

кәсіпорындар мен оларды ұтымды пайдалану; қорғаныс кәсіпорындары, тау-кен өнеркәсібі; тағам өнеркісібі салалары; ғылыми-зерттеу және 

жобалық салалық институттар; орта техникалық мектептер; химия және мамандандыру кафедралары. 

21.3 Қызмет  көрсету түрлері «6B07106-Химия және химиялық инжиниринг» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби 

қызмет түрлерін атқара алады: ұйымдастыру-басқару; өндірістік-технологиялық; жобалық-құрастыру; тәжірибелік-зерттеу. 

21.4 Кәсіби іс шараларының функциялары «6B07106-Химия және химиялық инжиниринг» білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр 

кәсіби қызметін саладан және объектіден тәуелді келесі бағыттарда жүзеге асыра алады:  

ұйымдастыру-басқару қызметі: 

- қолданыстағы өндіріс жағдайында орындаушылар мен мамандар ұжымының тиімді жұмысын ұйымдастыру және қамтамасыз ету; 

- еңбек және өндірістік тәртіптің қажетті деңгейін қолдау; 

- еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және қамтамасыз ету; 

өндірістік-технологиялық қызмет: 

- нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес шикізат материалдарына кіріс бақылауын ұйымдастыру және өткізу; 

- бастапқы шикізаттың құрамы мен қасиеттерін бағалау; 

- өндірістің соңғы өнімдерінің жоғары сапасын қамтамасыз ететін жаңа технологиялық процестерді жасау;  

- органикалық заттарды өндіру және қайта өңдеу бойынша тиімділігі жоғары технологиялық процестерді іске асыру үшін технологиялық 

желілер мен жабдықтарды жаңғырту; 

- әртүрлі шикізат көздерінен органикалық өнімдер өндіру технологиясын жасау; 

- мақсатты өнімдер өндірісінің технологиялық процесін ұйымдастыру; 

- мақсатты өнімдер өндірісінің технологиялық процесін басқару; 

- өндірістік процесті техникалық бақылауды жүзеге асыру; 

- химиялық өндіріске техникалық-экономикалық талдау жүргізу: 

жобалау-конструкторлық қызмет: 

- жаңа технологиялық сұлбаларды жобалау және қолданыстағы технологиялық сұлбаларды жаңғырту, технологиялық параметрлерді таңдау, 

жабдықты таңдауды есептеу; 
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- жобалық шешімдердің тиімділігін қамтамасыз ететін жобалық-сметалық құжаттаманы жасау; 

- технологиялық схеманың альтернативті нұсқаларын және жеке тораптарды талдау және бағалау; 

- мақсатты өнімдер өндірісінің оңтайлы технологиялық сызбаларын таңдау әдістерін жасау; 

- математикалық модельдерді пайдалана отырып, технологиялық процестің альтернативті нұсқаларын және жеке сатыларды талдау және 

бағалау; 

эксперименттік-зерттеу қызметі: 

-ресурс үнемдеу және экологиялық қауіпсіздік мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін ғылымды қажетсінетін химиялық технологиялардың 

технологиялық принциптерін жасау бойынша эксперименттік зерттеулер жүргізу; 

- іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізуге қатысу; 

- өндірістік қондырғылар мен технологиялық нұсқаларды оңтайландыру; 

- білім беру (педагогикалық) қызметі: 

- жастарды мақсатты өнімдерді өндіру және қайта өңдеу саласында химиялық инжинирингке оқыту; 

- жас ұрпақты педагогикалық және өндірістік қызметте тәрбиелеу 
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22. «6B07106 – Химия и химиялық  инжиниринг» білім беру бағдарлама түлектерінің құзырлылықтары бойынша оқыту 

нәтижелерін бөлу 

  

Құзырлылықтардың 

түрлері 

Оқыту 

нәтижелер

інің коды 

Оқыту нәтижелері  

(Блум таксономиясы бойынша) 

Аналитикалық зерттеу 

құзіреттіліктер  

(Analytical and research 

skills) 

ON1 қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын жүзеге асыруға ықпал ететін қолданбалы 

экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; қоғам туралы 

біртұтас 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 туралы білімді қолданады 

ON2 оқу – практикалық, конструкциялық және жобалық міндеттерді шешуде инженерлік графика мен 

техникалық физика алгебралық функцияларды, геометриялық модельдерді және ұғымдарын 

қолданады; химиялық және мұнай-химия бейіндегі кәсіпорындар үшін химиялық жабдықтардың 

қазіргі заманғы құрылымдарын түсінеді, үлгілейді және әзірлейді, негізгі технологиялық процестер 

туралы ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады, химиялық және мұнай-химия 

өндірістерінің негізгі процестерінің жарақтандыру  мен жабдықтары туралы білімді талдайды және 

практикада қолданады.  
ON3 технологиялық және басқа да кәсіби мәселелерді шешу кезінде алифатикалық, ароматты және 

гетероциклді қосылыстардың қасиеттерін синтездеу және зерттеу үшін органикалық химияның 

замануи ең маңызды, теориялық негізделген заңдылықтарын қолданады 

ON4 бейорганикалық заттардың құрылысы мен қасиеттері туралы іргелі ұғымдар мен түсініктерді, су 

химиясы мен физикасының негізгі ережелерін сипаттайды, байланыстырады және талдайды; химиялық 

заттарды сандық талдаудың заманауи әдістері туралы озық білімді меңгерген және химиялық және 

мұнай-химия өндірісінің мақсатты өнімдерін талдаудың физика-химиялық әдістерінің нәтижелерін 

бағалайды  

ON5 

 

практикалық есептерді шешу үшін химиялық реакциялар мен процестердің кинетикалық 

сипаттамалары мен термодинамикалық параметрлерін есептейді; ғылыми зерттеулер мен академиялық 

жазудың әдістерін біледі және оларды физикалық химия саласында қолданады; әртүрлі коллоидты 

дисперсті жүйелерді химиялық технологияда қолдану перспективалары үшін жіктейді және сипаттайды 

ON6 полимерлерді синтездеу және талдау тәсілдерін ұсынады және әзірлейді; түрлі құрылымдағы 
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 Полимерлік материалдарды модификациялаудың технологиялық процестерінің неғұрлым ұтымды 

сызбаларын таңдайды; технологиялық процесті реттеудің ұтымды жүйесін таңдау үшін органикалық 

заттарды өндіру және қайта өңдеу жалпы технологиялық схемаларды, сондай-ақ сұлбаларды құру 

принциптерін қолдану аргументтерді тұжырымдайды, химия химиялық инжиниринг саласында одан 

әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын иеленеді және жетілдіреді. 

ON7 көмірсутек шикізатын өңдеу саласындағы білімі мен түсінігін көрсетеді, оны қайта өңдеу процесінің 

оңтайлы параметрлерін таңдау үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады, көмірсутек 

шикізатын қайта өңдеудің жаңа технологияларын ұсынады; мұнайды, газды, көмірді өңдеудің үнемді, 

экологиялық таза, ресурс үнемдеуші технологияларын әзірлеу бойынша практикалық міндеттерді 

шешеді 

Кәсіби және 

коммуникационды-

этикалық 

құзіреттіліктер 

 (Forensic eloquence and 

ethical skills) 

ON8 химиялық кәсіпорындардың электр жабдықтарының негізгі құрылғыларының әртүрлі 

схемотехникалық шешімдерін практикада түсіндіреді және қолданады, химиялық кәсіпорынды 

жабдықтау үшін электрондық құрылғылардың оңтайлы түрлерін таңдайды 

ON9 әртүрлі құрылымдағы полимерлік материалдарды жасаудың қазіргі заманғы технологияларын 

зерттейді, термопласттарды бұйымдарға өңдеудің технологиялық тәсілдерін жетілдіреді, жаңа 

материал жасау үшін полимерлік композиттің компоненттерін іріктейді және талдайды, лактарды, 

бояуларды, желімдерді әзірлеу кезінде олардың тұтынушылық қасиеттерін жақсарту үшін 

нанотехнологияларды қолданады және пайдаланады. 

ON10 өңдеу әдісін таңдау және процестердің технологиялық параметрлерін есептеу үшін жаңа 

материалдардың технологиялық қасиеттерін талдайды, жіктейді және қолданады; ғылыми зерттеулер 

әдістерін біледі және оларды өңдеу әдісін таңдау және процестердің технологиялық параметрлерін 

есептеу үшін қолданады; лактарды, бояуларды, желімдерді әзірлеу кезінде олардың тұтыну қасиеттерін 

жақсарту үшін нанотехнологияларды қолданады және пайдаланады 

ON11 полимерлі және органикалық наноматериалдардың құрылымын синтездеу және зерттеу саласында 

желілік компьютерлік технологиялар мен деректер базасын қолданады; химиялық инженерингте 

фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен 

түсінуді қолданады; химия және мұнай-химия өндірісінде жаңа IT-технологияларды ұсынады 

Soft skills ON12 тамақ өнеркәсібінің жаңа өнімдерін әзірлеу және жасау үшін жаңа технологияларды ұсынады, май 

өнімдерінің технологиясы процестерін оңтайландырудың нақты міндеттерін шешеді; 

органолептикалық және физика-химиялық әдістерді пайдалана отырып, шикізат пен дайын тамақ 

өнімдерінің сапасын бағалауды жүргізеді; жұқа органикалық синтездің қазіргі заманғы 

технологияларын меңгерген 
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23. Білім беру бағдарламаның модульдерінің мазмұны 

Модульдің атауы  Пәндердің атауы  Көлемі (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

2. Философия  

5 

5 

3. Қолданбалы бизнес  

4. Рухани жаңғыру 

5. Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

6. Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері  

5 

 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі 1. Саясаттану, Әлеуметтану 

2. Мәдениеттану, Психология 

4 

4 

Ақпараттық комуникативтік 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

2. Шетел тілі 

3. Орыс тілі 

4. Дене шынықтыру 

5  

10 

10 

8 

Математикалық және инженерлік білімдер 

негіздері 

1.Математика 

2. Теориялық және қолданбалы  механика 

3. Сызба геометрия и инженерлік графика 

4. Техникалық физика 

6 

4 

4 

4 

Химиялық және мұнай- химиялық 

өндірістерді ұйымдастырудың негіздері 

1.Химиялық және мұнай- химиялық өнеркәсіптерді жобалау және жабдықтау 

2. Химиялық және мұнай- химия өндірісінің технологиясы және жабдықтары  

5 

5 

Іргелі және қолданбалы химия негіздері 1. Алифаттық қосылыстардың органикалық химиясы 

2. Циклді қосылыстардың органикалық химиясы 

9 

9 

3. Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

4. Бейорганикалық химия  

5. Бейорганикалық қосылыстардың замануи негіздері 

9 

 

6. Су химиясы мен физикасы 

7. Элементтер химиясына кіріспе 

8. Элементтер химиясының қазіргі бағыттары 

9 

 

9. Аналитикалық химияның теориялық негіздері 

10. Химиялық талдау әдістері 

11. Аналитикалық  химия 

8 

 

12. Сандық химиялық талдау 

13. Физика - химиялық талдау әдістері 

14. Химиялық талдау әдістері 

6 
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15 Химиялық кинетика және термодинамика 

16. Физикалық химия 

17. Ерітінділердің физикалық химиясы 

7 

 

18. Коллоидтық химия 

19. Беттік құбылыстар және дисперстік жүйелер 

20. Қазіргі коллоидты химия 

7 

21. Полимерлердің химиясы және физикасы 

22. Органикалық заттардың химиясы және физикасы 

23. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы 

8 

 

24. Органикалық заттардың химиялық технологиясы  

25. Жалпы химиялық технология 

26. Органикалық заттардың өнеркәсіптік технологиясы 

7 

      Оқу  

      Өндірістік  

3 

2 

Ғылыми-химиялық өндірістің физика-

химиялық негіздері мен технологиялық 

қағидалары 

 

1. Көмірсутек шикізатын өңдеудің физика-химиялық негіздері 

2. Қатты отын химиясы 

3. Мұнай химиясы 

7 

 

4.Мұнай, газ және көмірді терең өңдеу технологиясы 

5. Отындармен майлар технологиясы 

6. Мұнайды өндеудің  деструктивті және дестрективті емес процестері 

5 

 

7. Химиялық өндірістің электротехникасы  

8. Қазіргі электротехниканың негіздері 

9. Өнеркәсіптік электрониканың негіздері 

4 

 

       Өндірістік 

      Дипломалды 

13 

10 

Химиялық және мұнай-химия 

өндірістеріндегі нанотехнология және 

компьютерлік инжиниринг (минор) 

 

1.Полимерлерді өндіру және өңдеудің заманауи технологиялары 

2. Жаңа материалдардың технологиясының теориялық негіздері 

3.Мұнай, газ және көмірді өндеудің теориялық негіздері 

6 

 

4. Замануи полимерлік композитті материалдар 

5.Қатты және ауыр мұнай қалдықтарының гидрогенизациясы 

6. Лактар, бояулар мен желімдер өндірісіндегі  нанотехнология 

6 

 

7.  Химиялық және мұнай-химия өнеркәсібіндегі IT-технологиялар 

8. Полимер наноматериалдарын өндіррісіндегі компьютерлік нанотехнология 

9. Органикалық материалдардың өндірісінде компьютерлік модельдеу 

4 

 

10. Тағам өнеркәсібіндегі замануи технологиялар 

11. Өнеркәсіптік органикалық синтездің әдістері 

12. Май және май өнімдер өндірісіндегі замануи технологиялар 

5 

 

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

және тапсыру 

12 
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24. Сертификациялық  бағдарлама (майнор) «Химиялық және мұнай-химия өндірістеріндегі нанотехнология және компьютерлік 

инжиниринг» - 21 несие  

 

Полимерлерді өндіру және өңдеудің заманауи технологиялары; Жаңа материалдардың технологиясының теориялық негіздері; Мұнай, газ 

және көмірді өндеудің теориялық негіздері –  6несие 

 

Замануи полимерлік композитті материалдар; Қатты және ауыр мұнай қалдықтарының гидрогенизациясы; Лактар, бояулар мен желімдер 

өндірісіндегі  нанотехнология – 6 несие 

 

Полимер наноматериалдарын өндірісіндегі компьютерлік нанотехнология; Химиялық және мұнай-химия өнеркәсібіндегі IT-технологиялар; 

Органикалық материалдардың өндірісінде компьютерлік модельдеу – 4  несие  

 

Тағам өнеркәсібіндегі замануи технологиялар; Өнеркәсіптік органикалық синтездің әдістері; Май және май өнімдер өндірісіндегі замануи 

технологиялар – 5 несие 

 

Сертификациялық 

бағдарлама 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Химиялық және мұнай-

химия өндірістеріндегі 

нанотехнология және 

компьютерлік 

инжиниринг» 

   Полимер 

наноматериалдарын 

өндірісіндегі 

компьютерлік 

нанотехнология  

Полимерлерді өндіру 

және өңдеудің 

заманауи 

технологиялары 

 

Тағам 

өнеркәсібіндегі 

замануи 

технологиялар 

Замануи полимерлік 

композитті 

материалдар 

   Химиялық және мұнай-

химия өнеркәсібіндегі 

IT-технологиялар 

Жаңа 

материалдардың 

технологиясының 

теориялық негіздері 

Өнеркәсіптік 

органикалық 

синтездің әдістері 

Қатты және ауыр 

мұнай 

қалдықтарының 

гидрогенизациясы  

   Органикалық 

материалдардың 

өндірісінде 

компьютерлік модельдеу 

Мұнай, газ және 

көмірді өндеудің 

теориялық негіздері 

Май және май 

өнімдер 

өндірісіндегі 

замануи 

технологиялар 

Лактар, бояулар мен 

желімдер өндірісіндегі  

нанотехнология 
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22. Оқыту нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

N

N 

 

Пәндер атауы Пәндер атауы Кре-

дит 

саны 

Оқыту нәтижелері (кодтар) 

О
N

1
 

О
N

2
 

О
N

3
 

О
N

4
 

О
N

5
 

О
N

6
 

О
N

7
 

О
N

8
 

О
N

9
 

О
N

1
0
 

О
N

1
1
 

О
N

1
2
 

Жалпы білім беру циклы 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

P1 Қолданбалы  

бизнес 

Бұл пәнде бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық 

негіздері қарастырылады. "Қолданбалы бизнес" курсы 

өткізу нарығын талдау әдістерін зерделеуді, өнімді 

сипаттауды, өндірістік жоспарды әзірлеуді және 

ұсынуды, маркетинг жоспарын және ұйымдастыру 

жоспарын әзірлеуді және ұсынуды, қаржылық 

жоспарды әзірлеуді және ұсынуды қамтиды. Курстың 

мақсаты студенттерді қолданбалы бизнес негіздерімен 

таныстыру. 

 

+            

Рухани жаңғыру Қазақстан мен қазіргі кезеңнің  тарихи тәжірибесінің  

жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен 

қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық 

сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану  

әлеміндегі  қазақстандық бірлік. Жаңғырту 

үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі 

заманғы қоғамдық сананың  бәсекеге қабілеттілігі мен 

прагматизм құндылықтары. Меритократикалық  қоғам 

және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". 

Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық 

технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғыр саласында  

жастардың жетекші рөлі. 

+            

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

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 

қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық үшін 

құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет қалыптастыру.  

+            
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Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

"Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері" пәні 

табиғи жүйелердің негізгі экологиялық түсініктері мен 

заңдылықтарын, экологияның ғылым ретіндегі 

міндеттерін, оның негізгі бөлімдерін қарастырады: аут 

экология, популяциялық экология, әлеуметтік 

экология, қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету саласындағы басқару, қоршаған ортаның 

мониторингі, табиғатты қорғау қызметін 

экономикалық ынталандыру, қоршаған ортаны 

ластайтын өндірістерге заңды және экономикалық 

санкциялар. 

+            

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

P2 Математика Пән алгебра, геометрия және жалпы математиканың 

идеялары мен әдістері туралы түсініктерді 

қалыптастыруға бағытталған; математика туралы 

ғылымның кәсіби тілі, құбылыстар мен үрдістерді 

моделдеу құралы ретінде; математика тілін ауызша 

және жазбаша түрде, математикалық білімдер мен 

іскерліктерді меңгеру, логикалық ойлауды, 

алгоритмдік мәдениетті, кеңістіктік қиялды, 

математикалық ойлау мен интуицияны дамытады. 

6 
 +   +        

P3 Теориялық және 

қолданбалы 

механика 

Теориялық және қолданбалы  механика механикалық 

қозғалыстың жалпы заңдарын және оларды қазіргі 

заманғы техникада қолдануды зерттейді. Ол екі 

бөлімнен тұрады: теориялық және қолданбалы 

механика. Бірінші  бөлім механикалық қозғалыстың 

теориялық негіздерін зерттеуге арналған, екінші - 

Теориялық механика ережелерін практикалық 

мақсаттар үшін қолдануға арналған: механизмдерді 

жобалау, машина бөлшектерін, Құрылыс 

конструкциялары мен құрылыстарын есептеу. 
Қолданбалы механика кешенді пән болып табылады, 

ол қатты денелердің өзара әрекеттесуі туралы негізгі 

ережелеріне баяндалады, және конструкциялық 

элементтерді есептеу  зерттейді. Ол инновациялық 

техника мен жабдықтарды құру кезінде үлкен рөл 

атқарады  

4 
 +    +  +     
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P4 Сызба 

геометриясы 

және 

инженерлік 

графика 

Сызба геометриясы және инженерлік графика-

инженерлік білімнің негізін құрайтын оқу пәндерінің 

бірі, барлық мамандықтағы инженерлерді дайындау 

үшін қажетті пән пәндерді бейнелеу әдістеріне және 

сызудың жалпы ережелеріне үйретеді. Сызба 

геометриясы мен инженерлік графиканың мақсаты 

кеңістіктік көрініс пен қиялды, конструктивтік-

геометриялық ойлауды, кеңістіктік формалар мен 

кеңістіктің графикалық модельдері негізінде нақты 

кеңістіктік объектілер мен тәуелділіктердің 

сызбалары түрінде іс жүзінде іске асырылатын 

кеңістіктік формалар мен қатынасты көрсетеді. 

4 
 +    + +      

P5 Техникалық  

физика 

Пән табиғаттағы және техногенді жүйелердегі 

физикалық құбылыстар мен процестерді 

қарастырады; осы құбылыстар мен процестерді 

сипаттайтын физикалық заңдар; физикалық 

жүйелерді, соның ішінде математикалық және 

компьютерлік модельдеу құралдарымен формальды 

сипаттау әдістерін; техникалық құрылғылар мен 

жүйелердегі физикалық құбылыстарды талдау 

әдістерін; физикалық құбылыстар мен процестерді 

теориялық зерттеу әдістерін, нақты жүйелердің 

математикалық және физикалық модельдерін құру; 

физика заңдарын, соның ішінде бұйымдар мен 

процестерді жобалау кезінде практикалық қолдану 

дағдыларын қалыптастырады.  

4 
 +   +   +     

Р6 Химиялық және 

мұнай – 

химиялық 

өнеркәсіптерді 

жобалау және 

жабдықтау 

Пән жобалауды инженерлік қызметтің түрі ретінде, 

жобалаудың құқықтық негіздері, жобалау-сметалық 

құжаттама, жобаның техникалық-экономикалық 

негіздемесі, химиялық және мұнай-химия 

кәсіпорындарында Инженерлік жүйелер мен 

жабдықтардың өмірлік циклінің негізгі мәселелеріне 

кіріспе. Курстың барысында химиялық өндірістерді 

жобалау принциптері, типтік процестерді 

технологиялық ресімдеу, химиялық және мұнай-

химия кәсіпорындарының негізгі типтері 

қарастырылады.  

5 
 +   +  +      
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P7 Химиялық және 

мұнай – химия 

өндірісінің 

технологиясы 

және 

жабдықтары 

 

Пән химиялық және мұнайхимиялық өндірістерге 

арналған жабдықтардың негізгі типтерін оқытады; 

жаңа талаптар бойынша химиялық технологияға 

арналған жабдықтың құрылысы мен жұмыс істеу 

принциптерін, құжаттама жасауды, химиялық 

жабдықтың жіктелуін, құрастыру және графикалық 

безендіруді, өндірістің материалдық және жылу 

баланстарын есептеуді, негізгі габариттік 

өлшемдерді, жабдық параметрлерін есептеуді және 

олардың каталогтар бойынша түрін таңдай білуді 

қарастырады. Пән химиялық өндірістің негізгі 

есептеу принциптерін және негіздерін, химиялық 

технология ұғымдарын, химиялық технологияның 

қазіргі заманғы аппараттарының құрылысы мен 

жұмыс принциптерін, заманауи жобалаудың 

автоматтандырылған жүйесін қарастырады.  

5 
 +   +  + + +    

P8 Алифаттық 

қосылыстардың 

органикалық 

химиясы 

Пән ең алдымен органикалық синтез өнімдерін кең 

қолданумен және техникалық, тұрмыстық, 

медициналық мақсаттағы жаңа органикалық 

материалдарда өсіп келе жатқан қажеттіліктермен 

байланысты. Курста органикалық химияның жалпы 

теоретикалық негіздері, алифаттық қосылыстардың 

негізгі кластарының радикалды және электрофильді 

реакциялары, алифаттық нуклеофильді алмастыру 

реакцияларының механизмдері, элиминирлеу 

реакцияларының механизмдері қарастырылады.  

9 
  +    +     + 

Р9 Циклді 

қосылыстардың 

органикалық 

химиясы 

Пән циклдік органикалық қосылыстарды, олардың 

жіктелуін, құрылысын, синтездеу әдістерін, 

алициклді, хош иісті және гетероциклді қосылыстар 

реакциясының реакциялық қабілеті мен 

механизмдерін оқытады. Циклдық қосылыстар мен 

гетероциклдердің химиялық қасиеттерін; құрылысы 

мен олардың реакциялық қабілетін, сондай-ақ осы 

органикалық қосылыстар сыныбы өкілдерінің 

практикада қолдану салаларын қарастыруға ерекше 

көңіл бөлінеді. 

9 
  +   +      + 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 
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Бейорганикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері 

Пән Периодтық заңды химиялық жүйелеудің негізі 

ретінде оқытады, элементтердің қасиеттерінің 

өзгеруінің жалпы заңдылықтары ретінде анықтайды, 

сонымен қатар екінші және ішкі мерзімділігін, 

көлденең және диагональды ұқсастығын түсіндіруге 

мүмкіндік беретін жұқа бөлшектерді анықтайды. Д. 

И. Менделеевтің периодтық заңына және заттардың 

құрылысы туралы заманауи мәліметтерге және 

теориялық бейорганикалық химияның басқа да 

ұғымдарына негізделген химиялық элементтер мен 

олардың қосылыстарының қасиеттері 

қарастырылады. Химиялық байланыс табиғатының, 

химиялық және кристаллохимиялық құрылымның, 

заттардың қасиеттерінің өзгеруінің жалпы 

заңдылықтарын зерттейді. 

9 

 

 

   + +        

Бейорганикалық  

химия  

Пән бейорганикалық химияның теориялық негіздерін 

(қарапайым заттардың және олардың маңызды 

қосылыстарының құрамы, құрылысы, алу әдістері 

және химиялық қасиеттері); Бейорганикалық 

қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасын; 

қышқылдық-негізгі және тотығу-тотықсыздану 

реакцияларын, кешенді түзілу реакцияларын 

оқытады. Периодтық заң мен элементтердің 

периодтық жүйесінен туындайтын заңдылықтар 

негізінде заттардың қасиеттерін сипаттауға ерекше 

көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, химиялық зертханада 

эксперимент жүргізуді жоспарлау, тәжірибелік 

деректерді дұрыс түсіндіру қарастырылады.  

   + +       + 

Бейорганикалық 

қосылыстардың 

замануи 

негіздері 

Пән бейорганикалық қосылыстардың қазіргі заманғы 

негіздерін (қарапайым заттардың және олардың 

маңызды қосылыстарының құрамы, құрылысы, алу 

әдістері және химиялық қасиеттері); бейорганикалық 

қосылыстардың жіктелуін, номенклатурасы мен 

құрылымын, ең заманауи кванттық-химиялық 

түсініктерді және қарапайым кванттық-химиялық 

есептеулерді қолдануды ескере отырып, 

бейорганикалық заттардың химиялық тәртібін 

зерттеу үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдана 

отырып оқытады. 

   + +       + 

Р11 Су химиясы мен 

физикасы 

Судың қасиеттері. Су түрлері. Су құрамы және оның 

құрылысы. Судың физикалық-химиялық 

қасиеттерінің ерекшеліктері. Су жағдайының 

диаграммасы. Мұздың құрылымы мен қасиеттері. 

    + +     +   
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Судың физикалық қасиеттері. Химиялық қасиеттері. 

Байланысты жағдайдағы су. Су мен су ерітінділерінің 

әр түрлі жағдайларда қатуы. Сапа көрсеткіштері. 

Тазартылған суды алу тәсілдері. Механикалық 

тазалау. Тазалаудың физика-химиялық әдістері. 

Химиялық әдістер. Техникалық суға қойылатын 

талаптар. Әр түрлі қоспалардың адамға әсері. 

 

 

 

 

 

9 

Элементтер 

химиясына 

кіріспе 

Пән элементтерді химияға енгізуді қарастырады: 

қарапайым заттар, екілік қосылыстар, күрделі 

қосылыстар, р-элементтердің химиясы, VIII-A 

топтың элементтері, s-элементтердің химиясы. 

Металдардың жалпы сипаттамасы, d-элементтердің 

химиясы. Жалпы сипаттамасы. Жанама топшалардың 

элементтеріндегі комплекс түзілу. Жанама топтар 

элементтерінің қышқылдық-негізгі қасиеттері. 

Жанама топтар элементтерінің тотығу-қалпына 

келтіру қасиеттері. Интерметаллдық қосылыстар. 

   + +     +   

Элементтер 

химиясының 

қазіргі 

бағыттары 

Пән кезеңділік теориясының қазіргі жағдайын 

қарастыруға, Д.И. Менделеевтің периодтық заңын 

дамытуға арналған. Көптеген мысалдарда s, p, d, f-

элементтер мен химиялық қосылыстар қасиеттерінің 

өзгеру заңдылықтары ашылады, қарапайым және 

күрделі заттардың маңызды сипаттамаларын болжау 

мүмкіндігі көрсетіледі. Теориялық көзқарастар үшін 

де, сондай-ақ практикалық қолдану үшін де 

элементтер химиясы дамуының заманауи бағыттары 

берілген. 

   + +     +   

Р12 Аналитикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері 

Пән аналитикалық химияның негізгі заңдары мен 

заңдылықтарын, әртүрлі химиялық-аналитикалық 

зерттеулерді жоспарлау мен орындауды, химиялық 

реакциялардың өту механизмдері мен шарттарын 

қарастырады, ерітінділердің концентрациясын 

есептеуді, химиялық реакциялардың 

жылдамдықтарын есептеуді, комплексті иондардың 

тепе-теңдік және тұрақтылығының тұрақтылығын 

есептеуді жүргізеді, сондай-ақ қойылған оқу немесе 

ғылыми мәселелерге сәйкес талдаудың схемалары 

мен әдістерін әзірлеу, қарапайым аналитикалық 

операциялар техникасын, жекелеген элементтер мен 

иондарды анықтау әдістемесін меңгеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

   +  +    +  + 

Химиялық 

талдау әдістері 

Пән химиялық талдау әдістерін; қышқылдар мен 

негіздер туралы қазіргі заманғы түсініктерді, 

гетерогенді жүйелерде ерітуді; кешенді қосылыстар 

ерітіндісіндегі тепе-теңдікті, тотығу-қалпына келтіру 

   +  +    +  + 
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жүйелеріндегі тепе-теңдікті, элементтерді бөлу және 

шоғырландыру әдісі ретінде экстракцияны, 

гравиметриялық талдау әдісін, титриметриялық 

талдауды, химиялық талдау әдістерінің жіктелуін 

оқытады. 

Аналитикалық 

химия 

Пән аналитикалық химияның негізгі заңдары мен 

заңдылықтарын, әртүрлі химиялық-аналитикалық 

зерттеулерді жоспарлау мен орындауды, химиялық 

реакциялардың өту механизмдері мен шарттарын 

қарастырады, ерітінділердің концентрациясын 

есептеуді, химиялық реакциялардың 

жылдамдықтарын есептеуді, кешенді иондардың 

тепе-теңдік және төзімсіздік константасын, сондай-ақ 

қойылған оқу немесе ғылыми мәселелерге сәйкес 

талдаудың нұсқаларымен мен әдістерін құрастыруды, 

қарапайым аналитикалық операциялар техникасын, 

жекелеген элементтер мен иондарды анықтау 

әдістемесін меңгеруді, химиялық реакциялардың 

пайда болуын қарастырады. 

   +  +    +  + 

Р13 

 

Сандық 

химиялық талдау  

Пән сандық химиялық талдаудың маңызды әдістерін 

қарастырады: гравиметриялық талдау әдісі, 

титриметриялық талдау, талдаудың физика-химиялық 

әдістері. Сынамаларды іріктеумен және 

дайындаумен, талдау жүргізудің оңтайлы шарттарын 

таңдаумен, сондай-ақ әртүрлі объектілердегі 

анықталатын элементтер мен параметрлердің 

құрамын есептеумен таныстырады. 

6 

 

 

 

 

    +  +    +  

Физика– 

химиялық талдау 

әдістері 

Пән физика және химияның фундаменталды 

заңдарына сүйенетін талдаудың физика-химиялық 

әдістерінің теориясын, химиялық құрамына, заттың 

табиғатына және оның Сынамадағы құрамына 

тәуелділікті қолдануды үйренеді. Органикалық 

қосылыстарды спектральды талдаудың негізгі қазіргі 

заманғы әдістерімен таныстырады, бар спектралдық 

деректер бойынша қосылыстардың құрылымын, 

қоспадағы компоненттердің құрамы мен 

арақатынасын анықтауға, құрылымы мен бар 

деректердің сәйкестігін тексеруге үйретеді. 

    +  +    +  

Химиялық 

талдау әдістері 

Пән химиялық талдау әдістерін; қышқылдар мен 

негіздер туралы қазіргі заманғы түсініктерді, 

гетерогенді жүйелерде ерітуді; кешенді қосылыстар 

ерітіндісіндегі тепе-теңдікті, тотығу-қалпына келтіру 

жүйелеріндегі тепе-теңдікті, элементтерді бөлу және 

шоғырландыру әдісі ретінде экстракцияны, 

    +  +    +  
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гравиметриялық талдау әдісін, титриметриялық 

талдауды, химиялық талдау әдістерінің жіктелуін 

оқытады. 

Р14 

 

Химиялық  

кинетика және 

термодинамика 

Пән термодинамика негізіндегі заттардың құрылысы 

мен химиялық процесс туралы заманауи түсініктерді, 

қарапайым және күрделі химиялық реакциялардың 

механизмі мен жылдамдығының мәселелерін оқып 

үйренеді. Соқтығысу теориясын, динамикасын, 

молекулалық соқтығысуларды қарастырады. біртекті 

емес химиялық реакциялар, белсенді аралық өнімдер 

және еркін радикалдар мен атомдар, гомолитикалық 

және гетеролитикалық реакциялар. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

    +  +   + +  

Физикалық 

химия 

Пән заттың құрылымы мен жағдайын, химиялық 

процестің термодинамикасы мен кинетикасын 

зерттейді. Химиялық байланыстар энергиясы, 

энтальпия, энтропия, Гиббс энергиясы және т. б. 

бойынша мәліметтерге сүйене отырып, химиялық 

процестердің энергиясына қатысты мәселелерді 

қарастырады. Химиялық физиканы қолдану 

саласындағы міндеттерді, соқтығысу теориясын, 

белсенді аралық өнімдерді, еркін радикалдар мен 

атомдарды, карбендерді, химиядағы қарапайым 

процестерді, фотохимиядағы қарапайым процестерді, 

плазмохимияны, плазмохимиялық реакцияларды, 

жану және жарылыс физикасы мен химиясын 

зерттейді. 

    +  +   + +  

Ерітінділердің 

физикалық 

химиясы 

Пән ерітінділер теориясының негіздерін, 

ерітінділердің негізгі түсініктері мен жіктелуін, 

молекулааралық әсерлесулер және Ван дер Ваальс, Д. 

И. Менделеева, Я. Вант Гоффа, Ф. Рауля, Гиббс-

Дюгема, И. Ф. Шредер және т. б негізгі заңдарды 

қарастырады., ерітінділердің полиэдрикалық 

құрылыстарын есепке ала отырып, сұйықтарда газ, 

сұйықтар және қатты денелер ерітінділерінің 

табиғатын сипаттайтын негізгі заңдар заттардың 

температурасының, қысымының, 

концентрациясының және табиғатының 

ерітінділердің құрылымы мен қасиеттеріне әсері 

анықталды. Ерітінділерде өтетін процестерді 

сипаттау үшін термодинамикалық әдістер 

қолданылды. 

    + +  +     

Р15 Коллоидтық 

химия 

Пән коллоидты жүйелерді және дисперсті жүйелердің 

жіктелуін, молекулалық - кинетикалық қасиеттерін 

қарастырады. Оқыту объектілері болып табылады: 

 

 

 

    + +   +    
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 диффузия, Броун қозғалысы, седиментация, 

седиментациялық талдау әдістері, беттік құбылыстар, 

қатты дене-газ шекарасында адсорбция; гетерогенді 

жүйенің меншікті бетін есептеу; коллоидтық 

жүйелерді алу тәсілдері; коллоидтық жүйелердің 

ерекше қасиеттері; коллоидтық бөлшектердің 

құрылысы; коллоидтық жүйелердің коагуляциясы; 

дисперстік жүйелерде құрылым құру; 

микрогетерогенді жүйелер; жоғары молекулалық 

қосылыстар. 
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Беттік 

құбылыстар 

және дисперстік 

жүйелер 

Пән беттік құбылыстарды, олардың жіктелуін, 

маңызын: беттегі әсер ететін күштер, адсорбция, 

еркін беттік энергия және беттік керілу, сулау, ағыту, 

қатты дене шекарасында адсорбция-газ, қатты дене—

ерітінді, Ленгмюр теориясы бойынша қатты бетінде 

газдардың локализацияланған адсорбциясы, Поляни 

полимолекулярлық адсорбция теориясын, 

ерітінділердің молекулалық адсорбция, иондық және 

алмасу адсорбцияны қарастырады. 

    + +   +   + 

Қазіргі 

коллоидты 

химия 

Пән коллоидтық жүйелер, олардың орнықтылығы, 

зерттеу әдістері (химиялық, физикалық, физикалық-

химиялық), адсорбция, дисперстік жүйелердегі 

электрокинетикалық құбылыстар туралы негізгі 

ұғымдарды қалыптастырады; коллоидты және 

дисперсті жүйелерді алу тәсілдерін, олардың 

жіктелуін, молекулалық-кинетикалық қасиеттерін, 

коллоидты бөлшектердің құрылысын, коллоидты 

жүйелердің коагуляциясын, дисперсті жүйелерде 

құрылым құру; коллоидты және дисперсті жүйелерде 

процестердің өту шарттары қарастырады. 

    + +   +   + 

Р16 Полимерлердің 

химиясы және 

физикасы 

Пән полимерлер химиясы мен физикасының замануи 

дамуының негізгі бағыттарын қарастырады. 

Полимерлер мен көмірсутекті материалдардың 

құрылысы мен қасиеттерін зерттеу және оларды 

өндірістің әртүрлі салаларында пайдалану. 

Пластикалық массаларды өңдеу технологиясы мен 

синтезі негізінде жатыр. Радикалды және ионды 

полимеризациялық процестердің механизмі, 

полимерлердің физикалық жағдайының жалпы 

сипаттамасы, полимерлердің химиялық түрленуі 

қарастырылады. 
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  +   +   +    

Органикалық 

заттардың 

химиясы және 

Пән органикалық заттардың химиясы мен 

физикасының қазіргі дамуының негізгі бағыттарын, 

оларды өнеркәсіптің түрлі салаларында қолдануды, 

  +   +   +    
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физикасы жоғары молекулалық қосылыстар мен көмірсутекті 

материалдардың құрылысы мен қасиеттерінің негізгі 

ерекшеліктерін зерттейді. Пән мұнай, газ, көмір, 

химия және полимерлер физикасының қазіргі 

дамуының негізгі бағыттарын қарастырады. 

Жоғары 

молекулалық 

қосылыстар 

химиясы 

Пән жоғары молекулалық қосылыстар химиясының 

негізгі түсініктерін, ЖМҚ классификациясын, 

номенклатурасын, молекулалық-массалық таралуын, 

молекулалық массаларды анықтау әдістерін, 

поликонденсациялық процестердің негіздерін, 

пластмассаларды, ЖМҚ радикалды полимерлену 

арқылы синтездеуді, иондық және иондық-

координациялық полимерленудің негіздерін оқып 

үйретеді.  

  +   +   +    

Р17 Органикалық 

заттардың 

химиялық 

технологиясы 

Пән мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі 

физикалық-химиялық қасиеттері және 

классификациясы туралы түсініктерді 

қалыптастырады; көмірсутек шикізатын бастапқы 

және қайталама өңдеу процестерінің негізгі әдістері 

мен заңдылықтарын зерттейді; полимерлерді, 

пластмассаларды және композициялық 

материалдарды өндіру мен өңдеудің негізгі әдістері; 

жүргізілетін технологиялық операцияларды жетілдіру 

бойынша ұсыныстар береді; полимерлерді, 

полимерлерден, пластмассадан және 

эластомерлерден жасалған бұйымдарды алудың 

технологиялық процестерін ұйымдастырады; 

шығарылатын өнімнің негізгі сипаттамаларын 

анықтайды. 

 

  +   + +  + +  + 

Жалпы 

химиялық 

технология  

Пән келесі тақырыптарды оқытады: химиялық 

өндіріс; химия-технологиялық үрдістер; химиялық 

өндіріс және химия-технологиялық процесс 

көрсеткіштері; химиялық технологияның реакциялық 

процестерінің жалпы заңдылықтары, химиялық 

реактордың теория, есептеу және таңдау негіздері; 

синтездеу және талдау химиялық өндіріс; 

өнеркәсіптік экология, химиялық өндірістің 

экологиялық қауіпсіздігі; маңызды химиялық өнімдер 

өндірісі. 
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      + +    + 

Органикалық 

заттардың 

өнеркәсіптік 

технологиясы 

Пән органикалық заттардың өнеркәсіптік 

технологиясына арналған шикізат базасын 

қарастырады: өсімдік және жануар тектес шикізат, 

көмірхимиялық, мұнайхимиялық және газохимиялық 

шикізат, пластикалық массалар, эластомерлер, 

  +   + + +    + 
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химиялық талшықтар; термодинамикалық және 

кинетикалық есептеулер, органикалық заттардың 

өнеркәсіптік технологиясының негізгі процестерінің 

жылу баланстарын есептеудің жалпы принциптері 

мен әдістері; органикалық заттар негізіндегі 

өнімдерді өнеркәсіптік өндіру, химиялық 

технологияда қолданылатын аппараттар мен 

реакторлар қарастырылады. 

Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

P18 Көмірсутек 

шикізатын 

өңдеудің физика 

– химиялық 

негіздері 

Құрамы, физикалық-химиялық қасиеттері, 

көмірсутек шикізатын өңдеудің негізгі бағыттары; 

мұнай өнімдері, мұнай және көмірхимиялық 

шикізат. Мұнайдың, көмірдің физикалық-химиялық 

қасиеттерін анықтау бойынша стандартты сынақтар; 

газды хроматографиялық талдау нәтижелері 

бойынша оның құрамын анықтау және қасиеттерін 

есептеу әдістері; мұнай, газ және көмір қасиеттерінің 

көрсеткіштерін әртүрлі термобарлық жағдайларға 

қайта есептеу әдістері. 
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  +    +  +    

Қатты отын 

химиясы 

Пән қарастырады қатты көмірсутек шикізатын және 

ауыр мұнай қалдықтарын гидрогенизациялық өңдеу 

үшін қолданылатын технологияларды іске асырудың 

негізгі принциптері, әдістері мен құралдары. Қатты 

жанғыш қазбалар, ауыр мұнай қалдықтары: 

химиялық табиғат, физикалық және технологиялық 

қасиеттері. Гидрогенизациялық процестер, химизм, 

технологиялық негіздер, факторлар, катализаторлар. 

Тазарту және сұйық фазалы деструктивті 

гидрогенизация. Өнімдерді шығару және тазалау. 

Гидротазалау. 

  +    + + +    

Мұнай химиясы Пән мұнайхимияның негізгі заңдылықтарын 

зерттеуге арналған және келесі ұғымдарды 

қарастырады: мұнай, элементтік және компоненттік 

құрам, физика-химиялық қасиеттері; мұнай өңдеу 

процестерінің жіктелуі; мұнайды дайындау: негізгі 

кезеңдері мен ерекшеліктері; мұнай өңдеу 

процесінің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері. 

бастапқы өңдеу процестерінің, термиялық 

процестердің, каталитикалық процестердің 

теориялық негіздері: каталитикалық крекинг, 

риформинг, гидротазалау, гидрокрекинг, 

изомеризациялау, алкилдеу; мұнайды екіншілік 

  +    +  +    
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өңдеу процестері. 

Р19 Мұнай, газ және 

көмірді терең 

өндеу 

технологиясы 

Пән жанатын қазбаларды дайындау және терең 

өңдеу кезінде олардың айналу процестерінің физика-

химиялық мәнін түсінуді, кешенді өндірістік-

технологиялық қызметте негізгі теориялық 

заңдылықтарды қолдануды қарастырады.         

Мұнай көмірсутектерінің термиялық және 

термокаталитикалық түрленуінің технологиялық 

негіздерін, көмірді сұйылту, газ конденсациясын 

қарастырады. Мұнайды, көмірді және газды терең 

өңдеу процестерін жүзеге асыру нәтижесінде 

алынатын маңызды өнімдердің негізгі 

сипаттамаларын зерттейді. 

5 

  +    + + +    

Отындар мен 

майлар 

технологиясы 

Пән отындар мен майлар технологиясының 

негіздерін және оларды өндіру процестеріндегі жаңа 

технологиялық әзірлемелерді оқытады; жұмыс 

принциптерін, техникалық сипаттамаларын, 

қолданылатын катализаторларды, алынатын 

өнімдердің сипаттамаларын қарастырады; 

жабдықтарды есептеу және алынатын отын мен 

майларды талдау әдістемелерін; жетілдірілген 

пайдалану сипаттамалары бар карбюраторлық, 

реактивті, және дизельді отындар компоненттерін 

алудың қолданыстағы процестерін жетілдіру 

жолдары мен жаңа процестері қарастырады. 

  +    + + +    

Мұнайды 

өңдеудің  

деструктивті 

және 

деструктивті емес 

процестері 

Пән мұнайды қайта өңдеуге дайындау принциптерін, 

оның сипаттамасын, мұнайды бастапқы айдау 

құрылымды емес қайта өңдеудің мысалы ретінде, 

құрылымдық емес қайта өңдеудің негізгі өнімдерінің 

сипаттамалары мен қасиеттерін; крекингтің, 

риформингтің, гидрогенизацияның деструктивті 

процестерімен ілесе жүретін мұнайды екінші рет 

қайта өңдеу, отынның жоғары октанды 

компоненттерін алудың деструктивті мұнай өңдеу 

өнімдерінің сипаттамалары мен қасиеттері; битум 

өндірісін қарастырады. 

  +    + + +    
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P20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазіргі 

электротехникан

ың негіздері  

Пән электр және магнит өрістерінің теорияларын, 

электрмагниттік өрістердің қасиеттерін, нақты 

Электр техникалық құрылғылардан олардың 

алмастыру сұлбаларына ауысуды, тұрақты, 

синусоидалды және ерікті әсер ету кезінде 

шоғырланған және таратылған параметрлерімен 

сызықты электр тізбектерін талдау әдістерін 

оқытады. сызықты және сызықты емес тізбектер. 

Курста есептеуіш техниканы қолдану арқылы 

электрмагниттік үрдістерді және жылдам ағатын 

үрдістердің электр сұлбаларын моделдеудің 

заманауи әдістері қарастырылады. 

 

4 

 +      +     

Химиялық 

өндірістің 

электротехникасы 

Пән негізгі электр техникалық және электрондық 

элементтердің, құрылғылар мен жүйелердің жұмыс 

істеу принциптері мен сұлбаларын; электр, 

магниттік және электрондық тізбектерді талдаудың 

негізгі әдістерін; қажетті электр техникалық, 

электрондық және электр өлшеу құрылғыларын 

таңдау принциптерін; электр жабдықтарын қосу 

және қолдану принциптерін және химиялық өндіріс 

объектілерінде электр қондырғыларымен жұмыс 

істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін 

оқытады. Курста технологиялық процестерді, 

технологиялық жабдықтарды және технологиялық 

жабдықтарды, химия өндірістерін Автоматтандыру 

және механикаландыру құралдарын әзірлеу және 

енгізу әдістері қарастырылады.  

 +      +     

Өнеркәсіптік 

электрониканың 

негіздері 

Пән өнеркәсіптік электроника негіздерін және 

электронды құрылғыларды жобалау және есептеу 

әдістерін оқытады. Курста өнеркәсіптік 

электрониканың дамуының қысқаша тарихы; 

технологиялық процестерді автоматтандырудағы 

электрондық құрылғылардың рөлі, электрондық 

сұлбалардың қосалқы, пассивті элементтері; 

жартылай өткізгіш аспаптар, электрондық 

сұлбалардың негізгі базалық элементтері; аналогты 

және цифрлық құрылғылардың, Интегралды 

микросхемалар мен электрондық құрылғылардың 

негізгі элементтік базисі.  

 +      +     

Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

P21 Полимерлер

ді өндіру 

Пән полимерлерді синтездеудің, Пластмассаларды 

бұйымдарға қайта өңдеудің заманауи 
6 

     +   + +   
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және 

өндеудің 

замануи 

технологиял

ары 

технологияларының негіздерін оқытады. Полимерлік 

материалдарды өңдеу процестерінің негізгі кезеңдері 

қарастырылады. Қалыптау, экструзия. Полимерлерді 

синтездеу технологиясы. Винилді мономерлер негізінде 

полимерлер өндіру технологиясы. Химиялық 

түрлендірілген полимерлерді өндіру технологиясы. 

Химиялық талшықтарды алу және өндіру технологиясы. 

Полимерлерді заманауи өндіруге және өңдеуге арналған 

жабдықтар.  

Жаңа 

материалдар

дың 

технологияс

ының 

теориялық 

негіздері 

Пән керамика, полимерлі және металл матрицалары бар 

композициялық материалдар, интерметаллдар, 

монокристалды құрылымы бар ыстыққа төзімді 

қорытпалар, шыны кристалды материалдар негізінде 

материалдар өндірісінің жаңа үнемді, экологиялық таза, 

ресурс үнемдеуші технологияларын жетілдіруді және 

жетілдіруді үйренеді; өзі таралатын жоғары 

температуралы синтез және т. б. катализденген 

бағытталған кристалдану процесінің теориялық негіздері 

қарастырылады 

     +   + +   

Мұнай, газ 

және көмір 

өндеудің 

теориялық 

негіздері 

Пән мұнайдың элементтік және компоненттік құрамын, 

физикалық-химиялық қасиеттерін; мұнай өңдеу 

процестерінің жіктелуі; бастапқы өңдеу процестерінің 

теориялық негіздері, термиялық процестер, 

каталитикалық процестер: каталитикалық крекинг, 

риформинг, гидротазалау, гидрокрекинг, изомеризация, 

алкилдеу; көмірсутегі шикізатының құрамы, өңдеудің 

негізгі бағыттары, өнімдердің сипаттамасы, мұнай, газ, 

көмір өңдеу үрдістердің теориялық негіздері 

қарастырады. 

 

  +    +  +    

Р22 Замануи 

полимерлік 

композитті 

материалдар 

Пән химия саласындағы заманауи тенденцияларды, 

композициялық полимерлі материалдардың 

технологияларын зерттейді. Полимерлі композиттің 

негізгі компоненттері мен арнайы қоспалары; шыны 

пластиктерді, көмірпластиктерді, боропластиктерді, 

текстолиттерді, арнайы қасиеттері бар Пластмассаларды 

алу, қасиеттері және қолдану; композициялық полимерлі 

материалдарды өндіру технологиясын 

интенсификациялау және оңтайландыру қарастырылады. 

6 

 

     +   + +   

Қатты және 

ауыр мұнай 

қалдықтары

ның 

гидрогениза

Пән қатты көмірсутекті шикізатты гидрогенизациялық 

өңдеу үшін қолданылатын технологияларды іске 

асырудың негізгі принциптерін, әдістері мен құралдарын; 

қатты жанғыш қазбалар, химиялық табиғат, физикалық 

және технологиялық қасиеттерін; гидрогенизациялық 

      +   +   
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циясы процестер, химизм, технологиялық негіздер, факторлар, 

катализаторлар; тазарту және сұйық фазалық 

деструктивті гидрогенизацияны; өнімдерді алу және 

тазарту; гидротазалауды оқытады. 

 

Лактар, 

бояулар мен 

желімдер 

өндірісіндегі 

нанотехноло

гия 

Пән бояулардың, лактардың және желімдердің жаңа 

түрлерін өндіру саласында нанотехнологияларды 

қолдана отырып, аса жұқа пленкалар, "өздігінен 

ұйымдастырылатын" лак-бояу материалдары, су 

өткізбейтін жабындар, автомобиль лак-бояу 

материалдарына енгізілген кремний нанобөлшектерінің 

көмегімен жақсартылған бояулардың, лактардың және 

желімдердің жаңа түрлерін қолдана отырып 

таныстырады. Нанотехнологиялар көмегімен лак-бояу 

және желім материалдарының тұтынушылық қасиеттерін 

жақсартуға мүмкіндік беретін негізгі тәсілдер 

қарастырылады. 

     +    +   

Р23 Полимер 

наноматериа

лдарын 

өндірісіндегі 

компьютерлі

к 

нанотехноло

гиялар  

Пән полимерлі наноматериалдарды синтездеу және 

өндіру саласындағы жаңа жетістіктермен таныстырады, 

наноматериалдардың құрылымдарын, нанобөлшектердің 

түрлерін және нанотехнологияның қазіргі заманғы даму 

бағыттарын, әр түрлі салаларда қолданылатын 

наноқұрылымды полимерлік материалдарды, 

бағдарламалық пакеттерді; органикалық және 

бейорганикалық сипаттағы наноөлшемді полимерлік 

материалдарды өндіру үдерістерін математикалық 

модельдеуді зерттейді. 
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     +    +   

Химиялық 

және мұнай 

– химия  

өндірісіндегі 

IT-

технологиял

ар 

Пән келесі бағдарламалық өнімдерді қарастырады: Hysys 

және Hysim, мұнай өңдеу, газ өңдеу және мұнай химиясы 

негізгі процестерін статикалық үлгілеуге арналған; Pro II 

және ProVision, онда іс жүзінде барлық химиялық және 

мұнай-химия өндірістерін модельдеу мүмкіндіктері 

салынған. Жүйе электролит ерітінділерімен процестерді 

өңдеу, реакторлардың гидравликалық есептеулерін, 

сепарациялық жабдықтарды, тарелкалы және 

қондырмалы ректификациялық бағаналарды орындау 

үшін кең мүмкіндіктерге ие. 

     +    + +  

Органикалы

қ 

материалдар

ды 

өндірісінде 

компьютерлі

к модельдеу 

Пән органикалық материалдарды компьютерлік 

моделдеудің негізгі тәсілдерін қарастырады, бұл 

органикалық материалдардың құрылымдық, 

механикалық, оптикалық, электрлік және 

термофизикалық қасиеттерін болжауға мүмкіндік береді, 

қосымша құрамынын орындалу сценарийін бақылайды, 

органикалық материалдардың құрылымдық, 

  + +  +    + +  
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механикалық, оптикалық, электрлік және 

термофизикалық қасиеттері бойынша есептер 

нәтижелерін және бар эксперименттік деректерді 

сақтайды, есептеу нәтижелерін графикалық құралдар 

визуализациялайды.  

Р24 Тағам 

өнеркәсібінд

егі замануи 

технологиял

ар  

Пән тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында өнімдерді 

сақтау, қайта өңдеу және ораумен байланысты жаңа 

технологиялармен таныстырады. Ет өнімдерін, сүт және 

кондитерлік өнімдерді, жартылай фабрикаттарды, 

жемістерді, көкөністерді және сусымалы өнімдерді: 

радуризация, УК және УҚ-өңдеу, индукциялық қыздыру, 

криоз мұздату және т. б. өндіруде және сақтауда кеңінен 

қолданылатын электротехника, химия, физика және 

биология саласындағы прогрессивті әзірлемелер 

қарастырылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  +  +       + 

 

Өнеркәсіптік 

органикалық 

синтездің 

әдістері 

Пән органикалық қосылыстарды, материалдар мен 

бұйымдарды алудың түрлі аспектілерін қарастырады 

(әдістер, әдістемелер, идентификация, аппаратура және 

т.б.), пән синтез жоспарын құрастыруға, синтездеу үшін 

есептеулер жүргізуге, синтездеу өнімдерін 

сәйкестендіруге, зертханалық жабдықтар мен 

реактивтермен жұмыс істеуге, қауіпсіздік техникасы 

ережелерін білуге және қолдануға, органикалық 

қосылыстарды синтездеу үшін жартылай өнеркәсіптік 

және зертханалық қондырғыларды жинауға үйретеді. 

  +   +      + 

Май және 

май 

өнімдерін 

өндірудегі 

замануи 

технологиял

ар 

Пән май өндіру және өңдеу салалары өндірісінің қазіргі 

заманғы технологиялық процестерінің негіздерін 

қарастырады, олардың тиімділігін арттыру үшін 

инновацияның соңғы жетістіктері мен нәтижелерін 

қолдануды үйретеді, бастапқы май шикізатының сапалық 

көрсеткіштерін ескере отырып, оңтайлы режимде май 

өңдеудің технологиялық процестерінің өтуін реттейді 

және май саласындағы перспективалық аз қалдықты 

технологияларды қолданады.  

  +  +       + 
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26. Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

NN 

п/п 

Құзыретті

ліктер 

түрлері 

Оқыту 

нәтиж

елері 

(коды) 

Оқыту нәтижелерінің  

атауы 

Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

1 Soft skills ON1 қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізгі 

бағыттарын жүзеге асыруға 

ықпал ететін қолданбалы 

экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми 

пәндердің өзекті білімдерін 

көрсетеді; қоғам туралы 

біртұтас 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 туралы білімді 

қолданады 

1) жеке тұлғада әрекет 

қабілеттілігінің болуын 

немесе болмауын 

сипаттайтын белгілерді 

танымайды;  

2) жалған және жалған 

мәмілелер арасындағы 

айырмашылықты 

анықтамайды;  

3) қандай да бір заңды 

фактінің құқықтық 

салдарларын түсіндірмейді 

4) белгілі бір қарым-қатынас 

және кәсіби қызмет 

жағдайларында оқылатын 

Тіл арқылы нақты 

коммуникативтік 

міндеттерді шешпейді;  

5) Кәсіби қызметтің түрлі 

салаларында, ғылыми және 

практикалық жұмыста, 

өздігінен білім алу және 

басқа да мақсаттар үшін 

қазіргі заманғы АКТ-ны 

пайдалана алмайды. 

 

 

 

1) жеке тұлғада әрекет 

қабілеттілігінің болуын немесе 

болмауын сипаттайтын 

белгілерді таниды;  

2) қандай да бір заңды фактінің 

құқықтық салдарларын 

түсіндіреді;  

3) белгілі бір қарым-қатынас 

және кәсіби қызмет 

жағдайларында оқылатын Тіл 

арқылы нақты 

коммуникативтік міндеттерді 

шешеді;  

4) Кәсіби қызметтің түрлі 

салаларында, ғылыми және 

практикалық жұмыста, 

өздігінен білім алу және басқа 

да мақсаттар үшін қазіргі 

заманғы АКТ-ны қолдана 

алады. 

1) жеке тұлғада әрекет 

қабілеттілігінің болуын 

немесе болмауын 

сипаттайтын белгілерді 

қатесіз таниды;  

2) еркінің бұзылуымен 

мәмілелер жасаудың 

құқықтық салдарларын 

сипаттайды;  

3) қандай да бір заңды 

фактіні жасау кезінде 

тәуекелдерді таниды және 

түсіндіреді; 

4) белгілі бір қарым-

қатынас жағдайларында 

және Оқытылатын тіл 

арқылы кәсіби қызметте 

нақты коммуникативтік 

міндеттерді шешеді және 

талдайды;  

5) Кәсіби қызметтің түрлі 

салаларында, ғылыми және 

практикалық жұмыста, 

өздігінен білім алу және 

басқа да мақсаттар үшін 

қазіргі заманғы АКТ-ны 

қолданады және енгізеді. 

1) әңгімелесу барысында 

субъектіде әрекет 

қабілеттілігінің болуы немесе 

болмауы ықтималдығын 

анықтайды;  

2) жарамсыз мәмілелер 

жасауға әкеп соғатын 

жағдайларды таниды;  

3) қарым-қатынастың және 

кәсіби қызметтің белгілі бір 

жағдайларында Оқытылатын 

тіл арқылы нақты 

коммуникативтік міндеттерді 

қорытады және шешеді;  

4) Кәсіби қызметтің түрлі 

салаларында, ғылыми және 

практикалық жұмыста, 

өздігінен білім алу және 

басқа да мақсаттар үшін 

қазіргі заманғы АКТ енгізеді. 

 

2 Hard skills ON2 оқу – практикалық, 

конструкциялық және 

жобалық міндеттерді шешуде 

инженерлік графика мен 

техникалық физика 

алгебралық функцияларды, 

геометриялық модельдерді 

және ұғымдарын қолданады; 

химиялық және мұнай-химия 

1) конструкциялық және 

жобалық міндеттерді 

шешуде алгебралық 

функцияларды, 

геометриялық модельдерді 

және инженерлік графика 

ұғымдарын қолданбайды; 

2) Химиялық және мұнай-

химия бейіндегі 

1) конструкциялық және 

жобалық міндеттерді шешуде 

алгебралық функцияларды, 

геометриялық модельдерді 

және инженерлік графика 

ұғымдарын жеткіліксіз 

қолданады; 

2) Химиялық және мұнай-

химия бейініндегі 

1) конструкциялық және 

жобалық есептерді шешуде 

алгебралық функцияларды, 

геометриялық модельдерді 

және инженерлік графика 

ұғымдарын жақсы 

қолданады; 

2) Химиялық және мұнай-

химия бейіндегі 

1) конструкциялық және 

жобалық есептерді шешуде 

алгебралық функцияларды, 

геометриялық модельдерді 

және инженерлік графика 

ұғымдарын өте жақсы 

қолданады; 

2) Химиялық және мұнай-

химия бейіндегі 
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бейіндегі кәсіпорындар үшін 

химиялық жабдықтардың 

қазіргі заманғы 

құрылымдарын түсінеді, 

үлгілейді және әзірлейді, 

негізгі технологиялық 

процестер туралы ақпаратты 

жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асырады, химиялық 

және мұнай-химия 

өндірістерінің негізгі 

процестерінің жарақтандыру  

мен жабдықтары туралы 

білімді талдайды және 

практикада қолданады. 

кәсіпорындар үшін 

химиялық жабдықтардың 

қазіргі заманғы 

конструкцияларын 

үлгілемейді және 

әзірлемейді; 

3) Химиялық және мұнай-

химия өндірісінің негізгі 

процестерінің білімін 

талдамайды және 

пайдаланбайды; 

4) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің жаңа 

технологияларын 

ұсынбайды 

кәсіпорындар үшін химиялық 

жабдықтардың қазіргі заманғы 

құрылымдарын үлгілейді және 

әзірлейді, 

3) Химиялық және мұнай-

химия өндірісінің негізгі 

процестерінің білімін 

жеткіліксіз талдайды және 

пайдаланады, 

4) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің жаңа 

технологияларын жеткіліксіз 

ұсынады 

кәсіпорындар үшін 

химиялық жабдықтардың 

қазіргі заманғы 

конструкцияларын жақсы 

үлгілейді және әзірлейді, 

3) Химиялық және мұнай-

химия өндірісінің негізгі 

процестерін жақсы 

талдайды және 

пайдаланады, 

4) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің жаңа 

технологияларын жақсы 

тұжырымдайды 

кәсіпорындар үшін химиялық 

жабдықтардың қазіргі 

заманғы конструкциясын өте 

жақсы моделдейді және 

әзірлейді, 

3) Химиялық және мұнай-

химия өндірісінің негізгі 

процестерінің білімін өте 

жақсы талдайды және 

пайдаланады, 

4) көмірсутек шикізатын 

қайта өңдеудің жаңа 

технологияларын өте жақсы 

тұжырымдайды 

  ON3 технологиялық және басқа да 

кәсіби мәселелерді шешу 

кезінде алифатикалық, 

ароматты және гетероциклді 

қосылыстардың қасиеттерін 

синтездеу және зерттеу үшін 

органикалық химияның 

замануи ең маңызды, 

теориялық негізделген 

заңдылықтарын қолданады 

1) практикалық міндеттерді 

шешу кезінде органикалық 

химияның ең маңызды, 

теориялық негізделген 

заңдылықтарын 

қолданбайды 

2) технологиялық 

міндеттерді шешу үшін 

алифатикалық, ароматты 

және гетероциклді 

қосылыстардың қасиеттерін 

синтездеу мен зерттеудің 

қазіргі заманғы әдістерін 

меңгермеген 

3) майда органикалық 

синтездің, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің қазіргі 

заманғы технологияларын 

меңгермеген 

4) органикалық 

қосылыстарды талдаудың 

қазіргі заманғы 

әдістемелерін меңгермеген 

1) практикалық есептерді шешу 

кезінде органикалық химияның 

ең маңызды, теориялық 

негізделген заңдылықтарын 

жеткілікті қолданбайды 

2) технологиялық міндеттерді 

шешу үшін алифатикалық, 

ароматты және гетероциклді 

қосылыстардың қасиеттерін 

зерттеу және синтездеудің 

қазіргі заманғы әдістерін 

жеткілікті меңгермеген 

3) майда органикалық 

синтездің, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің қазіргі 

заманғы технологияларын 

жеткілікті меңгермеген 

4) органикалық қосылыстарды 

талдаудың қазіргі заманғы 

әдістемелерін жеткілікті 

меңгермеген 

1) практикалық есептерді 

шешу кезінде органикалық 

химияның ең маңызды, 

теориялық негізделген 

заңдылықтарын жақсы 

қолданады 

2) технологиялық есептерді 

шешу үшін Алифатикалық, 

хош иісті және 

гетероциклді 

қосылыстардың қасиеттерін 

синтездеу мен зерттеудің 

қазіргі заманғы әдістерін 

жақсы меңгерген 

3) майда органикалық 

синтездің, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің 

заманауи технологияларын 

жақсы меңгерген 

4) органикалық 

қосылыстарды қазіргі 

заманғы талдау әдістерін 

жақсы меңгерген 

1) практикалық есептерді 

шешу кезінде органикалық 

химияның ең маңызды, 

теориялық негізделген 

заңдылықтарын өте жақсы 

қолданады 

2) технологиялық есептерді 

шешу үшін Алифатикалық, 

хош иісті және гетероциклді 

қосылыстардың қасиеттерін 

синтездеу мен зерттеудің 

қазіргі заманғы әдістерін өте 

жақсы меңгерген 

3) майда органикалық 

синтездің, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің заманауи 

технологияларын өте жақсы 

меңгерген 

4) органикалық 

қосылыстарды қазіргі 

заманғы талдау әдістерін өте 

жақсы меңгерген 

 ON4 бейорганикалық заттардың 

құрылысы мен қасиеттері 

туралы іргелі ұғымдар мен 

түсініктерді, су химиясы мен 

физикасының негізгі 

ережелерін сипаттайды, 

1) бейорганикалық 

заттардың құрылымы мен 

қасиеттері туралы ұғым мен 

түсініктерін сипаттамайды, 

 2) су химиясы мен 

физикасының негізгі 

1) бейорганикалық заттардың 

құрылымы мен қасиеттері 

туралы ұғым мен түсініктерін 

жеткіліксіз сипаттайды   

2) су химиясы мен 

физикасының негізгі 

1) бейорганикалық 

заттардың құрылымы мен 

қасиеттері туралы ұғым мен 

түсініктерін жақсы 

сипаттайды  

 2) су химиясы мен 

1) бейорганикалық заттардың 

құрылымы мен қасиеттері 

туралы, су химиясы мен 

физикасы туралы негізгі 

тұжырымдамалар мен 

идеяларды еркін сипаттайды, 
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байланыстырады және 

талдайды; химиялық 

заттарды сандық талдаудың 

заманауи әдістері туралы 

озық білімді меңгерген және 

химиялық және мұнай-химия 

өндірісінің мақсатты 

өнімдерін талдаудың физика-

химиялық әдістерінің 

нәтижелерін бағалайды 

ережелерін талдамайды; 

3) химиялық заттарды 

сандық талдаудың заманауи 

әдістеріне ие емес; 

 4) химиялық және 

мұнайхимиялық өндірістің 

мақсатты өнімдерін 

талдаудың физика-

химиялық әдістерінің 

нәтижелерін бағаламайды 

 

ережелерін толық талдамайды  

3) химиялық заттардың сандық 

талдаудың қазіргі заманғы 

әдістерін толық меңгерген жоқ    

4) химиялық және мұнай-химия 

өндірісінің мақсатты өнімдерін 

талдаудың физика-химиялық 

әдістерінің нәтижелерін 

жеткілікті бағаламайды 

физикасының негізгі 

ережелерін толық талдайды  

3) химиялық заттардың 

сандық талдаудың қазіргі 

заманғы әдістерін толық 

меңгерген   

4) химиялық және мұнай-

химия өндірісінің мақсатты 

өнімдерін талдаудың 

физика-химиялық 

әдістерінің нәтижелерін 

жақсы бағалайды 

байланыстырады және 

талдайды; 

2) Химиялық заттарды 

сандық талдаудың заманауи 

әдістерімен жақсы 

3) химиялық және 

мұнайхимиялық өндірістің 

мақсатты өнімдерін 

талдаудың физика-химиялық 

әдістерінің нәтижелерін 

тәуелсіз бағалайды 

 

 ON5 

 

практикалық есептерді шешу 

үшін химиялық реакциялар 

мен процестердің 

кинетикалық сипаттамалары 

мен термодинамикалық 

параметрлерін есептейді; 

ғылыми зерттеулер мен 

академиялық жазудың 

әдістерін біледі және оларды 

физикалық химия саласында 

қолданады; әртүрлі 

коллоидты дисперсті 

жүйелерді химиялық 

технологияда қолдану 

перспективалары үшін 

жіктейді және сипаттайды 

1) физикалық химия 

заңдарының негізгі 

ережелерін зертханалық 

жағдайларда түсіндірмейді 

және қолданбайды 

2) химиялық реакциялардың 

кинетикалық сипаттамалары 

мен термодинамикалық 

параметрлерінің есебін 

жүргізе алмайды 

3) беттік құбылыстар мен 

дисперсиялық жүйелерді 

зерттеу әдістерін иеленбейді 

және оларды химиялық 

өндіріс технологиясында 

пайдаланбайды 

4) күл, суспензия, эмульсия, 

көбік, аэрозольдер сияқты 

дисперсті жүйелерді 

технологиялық процестерде 

пайдалану перспективалары 

үшін талдамайды 

 

1) физикалық химия 

заңдарының негізгі ережелерін 

зертханалық жағдайларда 

толық түсіндірмейді және 

қолданбайды 

2) химиялық реакциялардың 

кинетикалық сипаттамалары 

мен термодинамикалық 

параметрлерінің есебін 

жеткілікті  жүргізе алмайды 

3) беттік құбылыстар мен 

дисперсиялық жүйелерді 

зерттеу әдістерін иеленбейді 

және оларды химиялық өндіріс 

технологиясында толық 

пайдаланбайды 

4) күл, суспензия, эмульсия, 

көбік, аэрозольдер сияқты 

дисперсті жүйелерді 

технологиялық процестерде 

пайдалану перспективалары 

үшін жеткілікті  талдамайды 

 

1) aизикалық химия 

заңдарының негізгі 

ережелерін зертханалық 

жағдайларда жақсы 

түсіндіреді және қолданады 

2) химиялық 

реакциялардың 

кинетикалық 

сипаттамалары мен 

термодинамикалық 

параметрлерінің есебін 

жүргізеді  

3) беттік құбылыстар мен 

дисперсиялық жүйелерді 

зерттеу әдістерін 

иеленбейді және оларды 

химиялық өндіріс 

технологиясында жақсы 

пайдаланады 

4) күл, суспензия, эмульсия, 

көбік, аэрозольдер сияқты 

дисперсті жүйелерді 

технологиялық процестерде 

пайдалану перспективалары 

үшін талдайды 

 

1) физикалық химия 

заңдарының негізгі 

ережелерін зертханалық 

жағдайларда өте жақсы 

түсіндіреді және қолданады 

2) химиялық реакциялардың 

кинетикалық сипаттамалары 

мен термодинамикалық 

параметрлерінің есебін өте 

жақсы жүргізе асырады 

3) беттік құбылыстар мен 

дисперсиялық жүйелерді 

зерттеу әдістерін иеленбейді 

және оларды химиялық 

өндіріс технологиясында  өте 

жақсы пайдаланады 

4) күл, суспензия, эмульсия, 

көбік, аэрозольдер сияқты 

дисперсті жүйелерді 

технологиялық процестерде 

пайдалану перспективалары 

үшін өте жақсы талдайды 

 

 ON6 

 

полимерлерді синтездеу және 

талдау тәсілдерін ұсынады 

және әзірлейді; түрлі 

құрылымдағы Полимерлік 

материалдарды 

модификациялаудың 

1) полимерлерді синтездеу 

және талдау тәсілдерін 

ұсынбайды және 

әзірлемейді; 

3) ұтымды технологиялық 

схеманы және оны қайта 

1) полимерлерді синтездеу 

және талдау тәсілдерін 

ұсынады және әзірлейді;  

2) жұқа органикалық синтездің 

замануи технологияларына ие  

3) ұтымды технологиялық 

1) полимерлерді синтездеу 

және талдау тәсілдерін 

ұсынбайды және 

әзірлемейді;  

2) жұқа органикалық 

синтездің замануи 

1) полимерлерді синтездеу 

және талдау тәсілдерін 

ұсынбайды және әзірлемейді;  

2) жұқа органикалық 

синтездің замануи 

технологияларына толық ие 
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технологиялық процестерінің 

неғұрлым ұтымды 

сызбаларын таңдайды; 

технологиялық процесті 

реттеудің ұтымды жүйесін 

таңдау үшін органикалық 

заттарды өндіру және қайта 

өңдеу жалпы технологиялық 

схемаларды, сондай-ақ 

сұлбаларды құру 

принциптерін қолдану 

аргументтерді 

тұжырымдайды, химия 

химиялық инжиниринг 

саласында одан әрі оқуды өз 

бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдыларын 

иеленеді және жетілдіреді. 

өңдеу процесінің оңтайлы 

параметрлерін таңдау үшін 

көмірсутек шикізатын қайта 

өңдеу туралы білімді 

иеленбейді және 

пайдаланбайды 

4) комплексті инженерлік 

қызмет үшін химия 

саласындағы шикізаттың 

көмірсутегі көздерін қайта 

өңдеу саласындағы 

теориялық білімдерін 

иеленбейді және 

пайдаланбайды. 

5) процесс көрсеткіштерін 

есептеуді, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің ұтымды 

технологиялық схемасын 

таңдай 

схеманы және оны қайта өңдеу 

процесінің оңтайлы 

параметрлерін таңдау үшін 

көмірсутек шикізатын қайта 

өңдеу туралы білімді иеленеді 

және пайдаланады 

4) кешенді инженерлік қызмет 

үшін химия саласындағы 

шикізаттың көмірсутегі 

көздерін қайта өңдеу 

саласындағы теориялық 

білімдерін толық 

пайдаланбайды. 

 

5) процестің көрсеткіштерін 

есептеуді, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің ұтымды 

технологиялық схемасын және 

процестің оңтайлы 

параметрлерін жеткілікті 

таңдамайды 

технологияларына жақсы ие 

3) ұтымды технологиялық 

схеманы және оны қайта 

өңдеу процесінің оңтайлы 

параметрлерін таңдау  үшін 

көмірсутек шикізатын қайта 

өңдеу туралы білімді 

иеленеді және пайдаланады 

4) кешенді инженерлік 

қызмет үшін химия 

саласындағы шикізаттың 

көмірсутегі көздерін қайта 

өңдеу саласындағы 

теориялық білімдерін 

иеленеді және пайдаланады. 

 

5) процестің көрсеткіштерін 

есептеуді, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің 

ұтымды технологиялық 

схемасын және процестің 

оңтайлы параметрлерін 

таңдайды 

3) ұтымды технологиялық 

схеманы және оны қайта 

өңдеу процесінің оңтайлы 

параметрлерін таңдау үшін 

көмірсутек шикізатын қайта 

өңдеу туралы білімді өте 

жақсы иеленеді және 

пайдаланады 

4) кешенді инженерлік 

қызмет үшін химия 

саласындағы шикізаттың 

көмірсутегі көздерін қайта 

өңдеу саласындағы 

теориялық білімдерін 

пайдаланады 

 

5) процестің көрсеткіштерін 

есептеуді, көмірсутек 

шикізатын өңдеудің ұтымды 

технологиялық схемасын 

және процестің оңтайлы 

параметрлерін өте жақсы 

таңдайды 

 ON7 көмірсутек шикізатын өңдеу 

саласындағы білімі мен 

түсінігін көрсетеді, оны қайта 

өңдеу процесінің оңтайлы 

параметрлерін таңдау үшін 

ақпаратты жинауды және 

түсіндіруді жүзеге асырады, 

көмірсутек шикізатын қайта 

өңдеудің жаңа 

технологияларын ұсынады; 

мұнайды, газды, көмірді 

өңдеудің үнемді, 

экологиялық таза, ресурс 

үнемдеуші технологияларын 

әзірлеу бойынша 

практикалық міндеттерді 

шешеді 

1) органикалық заттарды 

өндіру және қайта өңдеудің 

технологиялық сызбаларын 

құру принциптерін білмейді; 

2) Технологиялық процесті 

реттеудің ұтымды жүйесін 

таңдау үшін оларды 

қолданбайды; 

3) қайта өңдеу әдісін таңдау 

және технологиялық 

параметрлерді есептеу үшін 

жаңа материалдардың 

негізгі технологиялық 

қасиеттерін білуді және 

түсінуді пайдаланбайды; 

4) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің қазіргі заманғы 

технологияларын әзірлеу 

бойынша міндеттерді шеше 

алмайды 

1) органикалық заттарды 

өндіру және қайта өңдеудің 

технологиялық схемаларын 

құру қағидаларын жеткілікті 

білмейді; 

2) технологиялық процесті 

реттеудің ұтымды жүйесін 

таңдау үшін оларды 

қолданбайды; 

3) технологиялық 

параметрлерді қайта өңдеу 

және есептеу әдісін таңдау 

үшін жаңа материалдардың 

негізгі технологиялық 

қасиеттерін білуді және 

түсінуді нашар пайдаланады; 

4) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің қазіргі заманғы 

технологияларын әзірлеу 

жөніндегі міндеттерді 

жеткілікті түрде шеше алады 

1) процестің көрсеткіштерін 

есептеу үшін химия 

саласындағы көмірсутекті 

шикізат көздерін өңдеу 

саласындағы теориялық 

білімді жақсы меңгерген 

және пайдаланады; 

2) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің ұтымды 

технологиялық схемасын 

және процестің оңтайлы 

параметрлерін таңдайды, 

3) жаңа материалдар 

өндірісінің үнемді, 

экологиялық таза, ресурс 

үнемдеуші 

технологияларын әзірлей 

алады; 

4) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің қазіргі заманғы 

технологияларын әзірлеу 

1) мұнай-химия өндірісі үшін 

көмірсутек шикізатының 

әртүрлі түрлерін өңдеу 

негіздерін білу мен түсінуді 

еркін қолданады; 

2) химия-технологиялық 

өндірісті ұйымдастыру үшін 

жалпы химиялық технология 

қағидаттарын шебер және 

тиімді пайдаланады; 

3) жаңа материалдарды 

өндіру технологиясын 

түрлендіру үшін теориялық 

ережелерді жақсы біледі; 

4) көмірсутек шикізатын 

өңдеудің қазіргі заманғы 

технологияларын әзірлеу 

бойынша міндеттерді жақсы 

шеше алады  
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бойынша міндеттерді шеше 

алады 

 ON8 химиялық кәсіпорындардың 

электр жабдықтарының 

негізгі құрылғыларының 

әртүрлі схемотехникалық 

шешімдерін практикада 

түсіндіреді және қолданады, 

химиялық кәсіпорынды 

жабдықтау үшін электрондық 

құрылғылардың оңтайлы 

түрлерін таңдайды 

1) химиялық 

кәсіпорындардың электр 

жабдықтарының негізгі 

құрылғыларының әртүрлі 

схемотехникалық 

шешімдерін тәжірибеде 

түсіндірмейді және 

қолданбайды, 

2) химиялық кәсіпорынды 

жабдықтау үшін электрондық 

құрылғылардың оңтайлы 

түрлерін таңдамайды 

3) химиялық технология үшін 

электротехника және 

өнеркәсіптік электроника 

саласындағы ең жаңа 

жетістіктерді талдамайды 

және пайдаланбайды 

1) химиялық кәсіпорындардың 

электр жабдықтарының негізгі 

құрылғыларының әртүрлі 

схемотехникалық шешімдерін 

практикада жеткілікті 

түсіндірмейді және қолданады, 

2) химиялық кәсіпорынды 

жабдықтау үшін электрондық 

құрылғылардың оңтайлы 

түрлерін таңдау жеткіліксіз 

3) химиялық технология үшін 

электротехника және 

өнеркәсіптік электроника 

саласындағы ең жаңа 

жетістіктерді жеткілікті талдай 

алмайды және пайдаланады 

1) химиялық 

кәсіпорындардың электр 

жабдықтарының негізгі 

құрылғыларының әртүрлі 

схемотехникалық 

шешімдерін практикада 

жақсы түсіндіреді және 

қолданады, 

2) химиялық кәсіпорынды 

жабдықтау үшін 

электрондық 

құрылғылардың оңтайлы 

түрлерін жақсы таңдайды 

3) химиялық технология 

үшін электротехника және 

өнеркәсіптік электроника 

саласындағы ең жаңа 

жетістіктерді жақсы 

талдайды және 

пайдаланады 

1) химиялық 

кәсіпорындардың электр 

жабдықтарының негізгі 

құрылғыларының әртүрлі 

схемотехникалық 

шешімдерін тәжірибеде 

қолдана және түсіндіре 

алады, 

2) химиялық кәсіпорынды 

жабдықтау үшін электрондық 

құрылғылардың оңтайлы 

түрлерін дербес таңдайды 

3) химиялық технология үшін 

эЭлектротехника және 

өнеркәсіптік электроника 

саласындағы ең жаңа 

жетістіктерді талдай және 

пайдалана алады 

 ON9 әртүрлі құрылымдағы 

полимерлік материалдарды 

жасаудың қазіргі заманғы 

технологияларын зерттейді, 

термопласттарды 

бұйымдарға өңдеудің 

технологиялық тәсілдерін 

жетілдіреді, жаңа материал 

жасау үшін полимерлік 

композиттің компоненттерін 

іріктейді және талдайды, 

лактарды, бояуларды, 

желімдерді әзірлеу кезінде 

олардың тұтынушылық 

қасиеттерін жақсарту үшін 

нанотехнологияларды 

қолданады және 

пайдаланады. 

1) түрлі құрылымдағы 

полимерлік материалдарды 

жасаудың заманауи 

технологияларын 

зерттемейді,  

2) термопласттарды 

бұйымға қайта өңдеудің 

технологиялық тәсілдерін 

жетілдірмейді; 

3) жаңа материал жасау 

үшін полимерлі Композит 

компоненттерін іріктемейді 

және талдамайды; 

4) лактар, бояулар, желімдер 

әзірлеу кезінде 

нанотехнологияларды 

олардың тұтынушылық 

қасиеттерін жақсарту үшін 

қолданбайды және 

пайдаланбайды 

1) әртүрлі құрылымдағы 

Полимерлік материалдарды 

жасаудың қазіргі заманғы 

технологияларын жеткіліксіз 

зерттейді; 

 2) термопласттарды 

бұйымдарға қайта өңдеудің 

технологиялық тәсілдерін 

жеткілікті жетілдірмейді, 

3) жаңа материал жасау үшін 

полимерлі композиттің 

компоненттерін жеткілікті 

түрде іріктейді және талдайды; 

4) лактар, бояулар, желімдер 

әзірлеу кезінде 

нанотехнологияларды олардың 

тұтынушылық қасиеттерін 

жақсарту үшін жеткілікті 

қолданбайды  

1) әртүрлі құрылымдағы 

полимерлік материалдарды 

жасаудың заманауи 

технологияларын жеткілікті 

жақсы зерттейді; 

 2) термопласттарды 

бұйымға қайта өңдеудің 

технологиялық әдістерін 

жеткілікті жақсы 

жетілдіреді, 3) жаңа 

материалды жасау үшін 

полимерлік композиттің 

компоненттерін жеткілікті 

жақсы іріктейді және 

талдайды; 

4) лактар, бояулар, 

желімдер жасау кезінде 

нанотехнологияларды 

олардың тұтынушылық 

қасиеттерін жақсарту үшін 

жеткілікті жақсы қолданады 

және пайдаланады 

1) түрлі құрылымдағы 

полимерлік материалдарды 

жасаудың заманауи 

технологияларын жақсы 

зерттейді; 

 2) термопласттарды 

бұйымдарға өңдеудің 

технологиялық тәсілдерін 

жақсы жетілдіреді,  

3) жаңа материал жасау үшін 

полимерлік композиттің 

компоненттерін жақсы 

таңдайды және талдайды,  

4) лактар, бояулар, желімдер 

әзірлеу кезінде 

нанотехнологияларды 

олардың тұтынушылық 

қасиеттерін жақсарту үшін 

жақсы қолданады және 

пайдаланады 
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 ON10 өңдеу әдісін таңдау және 

процестердің технологиялық 

параметрлерін есептеу үшін 

жаңа материалдардың 

технологиялық қасиеттерін 

талдайды, жіктейді және 

қолданады; ғылыми 

зерттеулер әдістерін біледі 

және оларды өңдеу әдісін 

таңдау және процестердің 

технологиялық 

параметрлерін есептеу үшін 

қолданады; лактарды, 

бояуларды, желімдерді 

әзірлеу кезінде олардың 

тұтыну қасиеттерін жақсарту 

үшін нанотехнологияларды 

қолданады және пайдаланады 

1) Химиялық 

кәсіпорындардың 

технологиялық процестерін 

түрлендіру үшін химиялық 

инжиниринг 

тұжырымдамасын білмейді 

және пайдалана алмайды 

2) полимерлі 

композициялық материалдар 

мен наноматериалдар 

өндірісінде және оларды 

бұйымдарға әр түрлі 

тәсілдермен өңдеуде 

заманауи технологияларды 

пайдалануды ұсынбайды; 

3) лак-бояу материалдары 

мен желімдер өндірісінде 

нанотехнологияларды 

пайдалану туралы білімдерді 

меңгермеген; 

4) шикізаттың әртүрлі 

түрлерін қайта өңдеу және 

оны Зертханалық 

жағдайларда зерттеу 

жөніндегі эксперименттің 

және осы процестің 

өнеркәсіптік жағдайларда 

жүзеге асырылатын 

технологиямен 

арақатынасының шарттарын 

әзірлемейді. 

1) Химиялық кәсіпорындардың 

технологиялық процестерін 

түрлендіру үшін химиялық 

инжиниринг тұжырымдамасын 

білмейді және пайдалана 

алмайды 

2) полимерлі композициялық 

материалдар мен 

наноматериалдарды өндіруде 

және оларды бұйымдарға 

әртүрлі тәсілдермен өңдеуде 

заманауи технологияларды 

пайдалану жеткіліксіз; 

3) лак-бояу материалдары мен 

желімдер өндірісінде 

нанотехнологияларды 

пайдалану туралы білімді 

жеткілікті меңгермеген; 

4) шикізаттың әртүрлі түрлерін 

қайта өңдеу және оны 

Зертханалық жағдайларда 

зерттеу жөніндегі эксперимент 

шарттарын және осы процестің 

өнеркәсіптік жағдайларда 

жүзеге асырылатын 

технологиямен арақатынасын 

жеткіліксіз әзірлейді 

1) Химиялық 

кәсіпорындардың 

технологиялық процестерін 

түрлендіру үшін химиялық 

инжиниринг 

тұжырымдамасын білмейді 

және пайдалана алмайды 

2) полимерлі 

композициялық 

материалдар мен 

наноматериалдарды 

өндіруде және оларды 

әртүрлі тәсілдермен 

бұйымдарға өңдеуде 

заманауи технологияларды 

пайдалануды ұсынады; 

3) лак-бояу материалдары 

мен желімдер өндірісіндегі 

нанотехнологияларды 

пайдалану туралы білімді 

жақсы біледі; 

4) шикізаттың әртүрлі 

түрлерін қайта өңдеу және 

оны Зертханалық 

жағдайларда зерттеу 

жөніндегі эксперимент 

шарттарын және осы 

процестің өнеркәсіптік 

жағдайларда жүзеге 

асырылатын технологиямен 

арақатынасын әзірлейді. 

1) Химиялық 

кәсіпорындардың 

технологиялық процестерін 

түрлендіру үшін химиялық 

инжиниринг 

тұжырымдамасын өте жақсы  

біледі және пайдаланады  

2) полимерлі композициялық 

материалдар мен 

наноматериалдар өндірісінде 

және оларды бұйымдарға әр 

түрлі тәсілдермен өңдеуде 

заманауи технологияларды өз 

бетінше қолдана алады; 

3) лак-бояу материалдары 

мен желімдер өндірісінде 

нанотехнологияларды 

қолдану туралы терең білімді 

меңгерген; 

4) шикізаттың әртүрлі 

түрлерін қайта өңдеу және 

оны Зертханалық 

жағдайларда зерттеу 

жөніндегі эксперимент 

шарттарын және осы 

процестің өнеркәсіптік 

жағдайларда жүзеге 

асырылатын технологиямен 

арақатынасын әзірлейді 

 ON11 полимерлі және органикалық 

наноматериалдардың 

құрылымын синтездеу және 

зерттеу саласында желілік 

компьютерлік технологиялар 

мен деректер базасын 

қолданады; химиялық 

инженерингте фактілерді, 

құбылыстарды, теорияларды 

және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктерді білу 

мен түсінуді қолданады; 

химия және мұнай-химия 

1) компьютерлік модельдеу 

көмегімен химиялық 

процестің негізгі 

сипаттамаларын 

есептемейді; 

2) органикалық 

материалдардың химиялық 

технологиясы процестерін 

модельдеу мен 

оңтайландырудың нақты 

есептерін шешу үшін 

есептеу математикасы 

әдістерін қолданбайды 

1) компьютерлік модельдеу 

арқылы химиялық процестің 

негізгі сипаттамаларын 

есептейді; 

2) органикалық 

материалдардың химиялық 

технологиясы процестерін 

модельдеу мен 

оңтайландырудың нақты 

есептерін шешу үшін есептеу 

математикасы әдістерін 

жеткілікті қолданбайды; 

3) органикалық материалдар 

1) компьютерлік модельдеу 

арқылы химиялық 

процестің негізгі 

сипаттамаларын есептейді; 

2) органикалық 

материалдардың химиялық 

технологиясы процестерін 

модельдеу мен 

оңтайландырудың нақты 

есептерін шешу үшін 

есептеу математикасы 

әдістерін қолданады 

3) органикалық 

1) компьютерлік модельдеу 

арқылы химиялық процестің 

негізгі сипаттамаларын өте 

жақсы есептейді; 

2) органикалық 

материалдардың химиялық 

технологиясы процестерін 

модельдеу мен 

оңтайландырудың нақты 

есептерін шешу үшін есептеу 

математикасының әдістерін 

шебер қолданады 

3) органикалық материалдар 
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өндірісінде жаңа IT-

технологияларды ұсынады 

3) органикалық материалдар 

өндірісінің технологиялық 

процестерін компьютерлік 

модельдеу тәсілдерін 

пайдаланбайды; 

4) химия және мұнай-химия 

өндірісінде заманауи IT-

технологияларды 

талдамайды және 

қолданбайды. 

өндірісінің технологиялық 

процестерін компьютерлік 

модельдеу тәсілдерін 

жеткіліксіз пайдаланады; 

4) хмия және мұнай-химия 

өндірісінде заманауи IT-

технологияларды талдау және 

қолдану жеткілікті емес 

материалдар өндірісінің 

технологиялық процестерін 

компьютерлік модельдеу 

тәсілдерін қолданады; 

4) химия және мұнай-химия 

өндірісінде заманауи IT-

технологияларды талдайды 

және қолданады 

өндірісінің технологиялық 

процестерін компьютерлік 

модельдеу тәсілдерін еркін 

қолданады; 

4) химия және мұнай-химия 

өндірісінде заманауи IT-

технологияларды талдайды 

және қолданады. 

  ON12 тамақ өнеркәсібінің жаңа 

өнімдерін әзірлеу және жасау 

үшін жаңа технологияларды 

ұсынады, май өнімдерінің 

технологиясы процестерін 

оңтайландырудың нақты 

міндеттерін шешеді; 

органолептикалық және 

физика-химиялық әдістерді 

пайдалана отырып, шикізат 

пен дайын тамақ өнімдерінің 

сапасын бағалауды жүргізеді; 

жұқа органикалық синтездің 

қазіргі заманғы 

технологияларын меңгерген 

1) май өнеркәсібінің жаңа 

өнімдерін әзірлеу және 

жасау үшін жаңа 

технологияларды 

ұсынбайды; 

2) тамақ технологиясы 

процестерін 

оңтайландырудың нақты 

міндеттерін шешпейді; 

3) органолептикалық және 

физикалық-химиялық 

әдістерді пайдалана отырып, 

шикізат пен дайын тамақ 

өнімдерінің сапасын 

бағалауды жүргізбейді 

1) май өнеркәсібінің жаңа 

өнімдерін әзірлеу және жасау 

үшін жаңа технологиялар 

жеткіліксіз;  

2) тамақ технологиясы 

процестерін оңтайландырудың 

нақты міндеттерін жеткілікті 

түрде шешпейді; 

3) органолептикалық және 

физикалық-химиялық әдістерді 

пайдалана отырып, шикізат пен 

дайын тамақ өнімдерінің 

сапасын бағалауды жеткіліксіз 

жүргізу 

1) май өнеркәсібінің жаңа 

өнімдерін жасау және жасау 

үшін жаңа технологияларды 

жақсы ұсынады, 

 2) тамақ технологиясы 

процестерін 

оңтайландырудың нақты 

міндеттерін шешу дағдысы 

бар; 

3) органолептикалық және 

физико-химиялық әдістерді 

пайдалана отырып, шикізат 

пен дайын тамақ 

өнімдерінің сапасын 

бағалауды жеткілікті жақсы 

жүргізеді 

1) май өнеркәсібінің жаңа 

өнімдерін жасау және жасау 

үшін жаңа технологияларды 

ұсынады,  

2) тамақ технологиясы 

процестерін 

оңтайландырудың нақты 

міндеттерін өте жақсы 

шешеді 

3) органолептикалық және 

физикалық-химиялық 

әдістерді пайдалана отырып, 

шикізат пен дайын тамақ 

өнімдерінің сапасын 

бағалауды жақсы жүргізеді 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс 

Тел, e-mail 

1 «ҚР Органикалық синтез және көмір химиясы институты» ЖШС 

 

8-707-866-08-41 

iosu8990@mail.ru  

2 «Евразианфудс» АҚ 

 

8-701-534-72-38 

karaganda@efc.kz  

3 «Эфес Казахстан» АҚ  8-701-208-15-41 

madina.sergazina@kz.anadoluefes.com  

4 "Азимут Геология" ЖШС 7 721 241–84–09 

azim2001@mail.ru  

5 ТОО «Даму-Химия»  

 

8 (7212) 25 77 70 

Chemistrydamu@gmail.com 

 

mailto:iosu8990@mail.ru
mailto:karaganda@efc.kz
mailto:madina.sergazina@kz.anadoluefes.com
mailto:azim2001@mail.ru
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