
ХИМИЯ   
МАМАНДЫҒЫ



МАЗМҰНЫ
• Мамандық паспорты

• Не үшін   Химия 
мамандығы?

• Оқуға түсу

• Оқытылатын пәндер

• Іс- тәжірибе

• Біз тәжірибені қайда  
өтеміз?

• Жас химик ғалымдар

• Химик  болғыңыз келсе, 
сіздің басты мақсатыңыз 
қандай?

• Оқытушы-профессорлар 
құрамы

• Біздің түлектер



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ

6М060600- химия 
•Оқу мерізім: 2 жыл 
•Оқу түрі: күндізгі
•Білім беру деңгейі: Жоғары білімнен кейінгі 
білім
Түлектердің кәсіби  қызметінің  обьектілері:
Жалпы орта білім беретін негізгі және 
бейіндік мектептер
Мамандандырылған мектептер
Оқу-технологиялық  қызмет
Жоғары оқу орындарында  
Химия саласы бойынша  кәсіпорындарда 
зерттеушілік  қызмет



химия пәнінің 
магистр 

оқытушысы

жетекші 
ғылыми 

қызметкер

зертхана 
лаборанты

ғылыми 
зерттеу  

ұйымдарында  
лаборант

аға ғылыми 
қызметкер

химик-
инженер

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ



ХИМИЯ МАМАНДЫҒЫ ТУРАЛЫ  

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті- Қазақстандағы
химия мамандығының магистратурасын дайындайтын жетекші оқу орны болып
табылады.

Терең тарихы бар кафедра химия мамандығы бойынша білімді де білікті мамандарды
даярлап шығарды. Химия мамандығы бойынша магистрдің қызмет аумағы: химиялық,
металлургиялық, мұнай-химиялық, фармацевтік өнеркәсіптер салалары, білім беру,
ғылым және экология болады. Осындай мамандықты алған түлектің оқушыларды және
студенттерді аталған пәндер бойынша оқытып тәрбиелеуге құқы бар, соның негізінде ол
жеке тұлғаның жалпы мәдениетінің қалыптасуына және оқытудың әртүрлі әдістемелерін
пайдалана отырып кәсіптік білім бағдарламаларын меңгеруіне мүмкіндік туғызады. Бұл
білім беру стандартының жалпы мемлекеттік талаптарына сәйкес жүргізіледі.



• Магистранттарды  университетке қабылдау тәртібі ҚР Білім және 
ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарымен анықталып, 
магистранттар құрамын  қалыптастыру ғылыми және педагогикалық 
кадрларды дайындау үшін мемлекеттік білім тапсырысын 
орналастыру арқылы жүзеге асады. 

• Білімгерлер магистратура бағдарламасында білім алу құқығына ие 
болу үшін  екі емтихан тапсыру қорытындысы бойынша кем дегенде 
150 балл жинақтауы тиіс. 

• Бірінші емтихан  - ағылшын тілі (өту балы кем дегенде 50)
• Екінші – мамандық пәндерінен  емтихан тапсыруға ағылшын тілінен 

кем дегенде 50 балл жинақтаған білімгер жіберіледі

• Магистранттар құрамын  қалыптастыру саясаты қабылдау рәсімі, 
кәсіптік бейімделу түрлері, университеттің академиялық 
мүмкіндіктері жайлы жұртшылыққа ақпарат беру, әлеуметтік қолдау 
механизмдерінен тұрады.

ОҚУҒА ТҮСУ



ХИМИЯ МАМАНДЫҒЫНА ТҮСКЕН МАГИСТРАНТТАР

ҮШІН ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР ТІЗІМІ

• Ғылым тарихы мен 
философиясы

• Шетел тілі (кәсіби)

• Психология 

• Педагогика

Мемлекеттік 
міндетті 
молуль

• Физикалық химияның теориясы 
мен мәселелері 

• Ғылыми-зерттеулерді 
ұйымдастыру және жоспарлау

Кәсіби 
міндетті 
модулі 



ЖЕКЕ БІЛІМ 
ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ

МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Фундаментальды химия негіздері 

Модуль – Бейорганикалық заттар 
технологиясы

Бейорганикалық химияның таңдаулы 
тараулары

Аналитикалық химияның таңдаулы 
тараулары

Модуль – Органикалық химия және 
электрохимия

Органикалық химияның қазіргі кездегі 
мәселелері  

Электрохимиялық процестердің
термодинамикасы мен кинетикасы

ЖБТ2 Химиялық заттарды синтездеу 
тәсілдері

Модуль – Нанотехнология және катализ 
заңдылықтары

Наноқұрылымдық жүйелердің химиясы

Қазіргі заманғы катализдің теориялық
аспектілері

Модуль – Сирек металдар шикізаттары 
және полимерлер химиясы

Сирек  металды шикізаттарды талдаудың
қазіргі әдістері 

Полимерлік композиттер химиясының өзекті 
мәселелері. 



Кәсіби элективті модулі

 Бейорганикалық реакциялардың 
механизмдері

 Химияны оқытудың инновациялық тәсілдері
 Мұнай химиясының қазіргі кездегі 

мәселелері
 Қоршаған орта химиясының қазіргі кездегі 

мәселелері
 Наноқұрылымды материалдар технологиясы 

және синтезі
 Қазіргі заманғы экспериментальды 

термодинамиканың негіздері
 Жоғары молекулалы қосылыстардың 

заманауи мәселелері
 Қазіргі заманғы каталитикалық органикалық 

синтездер
 Арнайы талдау әдістері
 Элементтердің жалпы қасиеттері
 Органикалық химиядағы көп сатылы 

синтездерді жоспарлау
 Биохимияның арнаулы тақырыптары



КӘСІБИ  ІС-ТӘЖІРИБЕЛЕР

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен 
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі:

• Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу 
лабораторияларында өтетін «Зерттеулік тәжірибесі» - 6апта;

1- курста 

• Экология және химия кафедрасында өтетін «Педагогикалық 
тәжірибе» - 3апта;

• Экология және химия кафедрасының ғылыми зерттеу 
лабораторияларында, Республикалық ҒЗИ өтетін «Зерттеулік 
тәжірибесі» - 6 апта;

2-курста  



Магистранттар қандай мекемелерде 
тәжірибеден өте алады?

Сокольский атындағы «Органикалық катализ және электрохимия 
институты»

Кипр университеті

Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Гази университеті, Түркия

Мугла университеті, Түркия

Валенсия техникалық унисерситеті, Испания



ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ҚАЙДА ӨТЕМІЗ? 





ЖАС  ХИМИК ҒАЛЫМДАР



ХИМИК БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ , ОНДА 
СІЗДІҢ ЕҢ  БАСТЫ МАҚСАТЫҢЫЗ:

Химияның  қазіргі 
жағдайы , басқа білім 

салаларымен 
байланысы, химияны 
оқытудың әдістемелік 

негізі мен оның 
болашақтағы дамуы  
туралы түсінігінің 

болуы, болашақ 
кәсібінің мәні мен 

әлеуметтік маңызын 
түсіну керек.

Жалпы ғылыми  таным 
әдістерін меңгеру, ғылыми 

ақпаратты іріктеу және 
сын елегінен  өткізе   
отырып пайдалану. 

Эксперименттік- зерттеу 
жұмысының позитивті 

нә”тижелерін баяндама, 
ғылыми 

мақала,әдістемелік құрал 
түрінде  рәсімдеу  және 
насихаттай білу керек

Кәсіби  қызметке  
қатысты 

тапсырмаларды әзірлеу 
әдісін меңгеру,  

әлемдік  экономикада 
динамикалы өзгеретін 

құбылыстар мен 
процестерге бейім 

болу керек.



ОҚЫТУШЫ- ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫ

Нұрділлаева Раушан
Нұрділлақызы - х.ғ.к.,

профессор м.а. 
Кафедра меңгерушісі

Кабдрахимова Амина
Каримовна – х.ғ.к.,

доцент

Тұртабаев Сарсенбек
Қойшыбайұлы
Техн.ғ.д. Профессор

Жұмаділлаева 
Светлана
Абсадыққызы-
ХҚТУ профессоры



Сарбаева Гүлнар 
Тұрсынбайқызы –
ХҚТУ профессоры 

Жылысбаева Гүлхан
Нұрділләқызы –
ХҚТУ профессоры

Алтынбекова Мінаш
Оразбайқызы
Х.ғ.к. Доцент м.а

Абжалов Бағдат 
Садықұлы
Х.ғ.к. Доцент м.а



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР

Хамитова 
Мархамат

Қызыл жол жалпы 
орта мектебі
Химия пәні 

мұғалімі

Сарбаева Мақпал
Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы ХҚТУ, 
Жаратылыстану 

факультеті, 
Экология және 

химия кафедрасы, 
Аға оқытушы
PhD  доктор

Шеримбетова 
Гаухар

Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы ХҚТУ, 

Медицина 
факультеті, 

Зертханалық 
пәндер кафедрасы, 
Магистр оқытушы

Қадырбаева 
Алтынай

Сокольский 
атындағы 

«Органикалық 
катализ және 
электрохимия 
институты»

Ғылыми қызметкер
PhD  доктор

Турлыбаева
Гулназ

М.Әуезов атындағы
ОҚМУ Ғылыми

зерттеу институты
Ғылыми қызметкер


