
ХИМИЯ   
МАМАНДЫҒЫ



МАЗМҰНЫ
• Мамандық паспорты

• Не үшін   Химия мамандығы?

• Оқуға түсу

• Оқытылатын пәндер

• Іс- тәжірибе

• Біз тәжірибені қайда  өтеміз?

• Бізде қандай үйірмелер бар?

• Химик  болғыңыз келсе, 
сіздің басты мақсатыңыз 
қандай?

• Оқытушы-профессорлар 
құрамы

• Біздің түлектер

• Құрметті талапкер!                                                 



МАМАНДЫҚ ПАСПОРТЫ

5В011200- химия 
•Оқу мерізім – 4 жыл 
•Оқу түрі  күндізгі
•Білім беру деңгейі- жоғары
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 
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 мамандығын дайындайтын жетекші оқу орны болып табылады.

2000 жылдан бастап химия мамандығы даярлана бастады. Терең тарихы бар кафедра
химия мамандығы бойынша білімді де білікті мамандарды даярлап шығарды. Химия
мамандығы бойынша бакалаврдың қызмет аумағы: химиялық, металлургиялық, мұнай-
химиялық, фармацевтік өнеркәсіптер салалары, білім беру, ғылым және экология
болады. Осындай мамандықты алған түлектің оқушыларды аталған пяндер 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.



• Емтихан  өткізу шарттары жыл сайын  2017 жылы   өткізілетін  ҚР Ғылым және 
Білім Министрлігінің ҰБТ жүйесіне енгізілген  өзгерістер бойынша өткізіледі

• Тестілеуге қатысуға өтініш қабылдау 10 наурыз – 10 мамыр аралығында ҰБТ-
ны өткізу пункттері арқылы жүзеге асырылады. ҰБТ 165 ҰБТ-ны өткізу 
пункттерінің базасында өткізіледі. ҰБТ-ны өткізу мерзімі – 20 маусым мен 1 
шілде аралығы. 2017 жылғы тамыз айында және 2018 жылдың қаңтар айында 
ҰБТ-ны ақылы негізде қайта тапсыру мүмкіндігі беріледі. Шекті балл – 50.

• Алтын Белгі» иегерлері, жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық, 
республикалық олимпиадалардың, ғылыми жобалардың жеңімпаздары мен 
жүлдегерлері ҰБТ-ны жалпы негізде тапсырады, сондай-ақ балл саны бірдей 
болған жағдайда білім беру гранттарын алу басымдығы оларға 
беріледі (Мысалы, егер бітіруші және «Алтын Белгі» иегері де 122 балл алса, 
грант «Алтын Белгі» иегеріне беріледі. Егер бітіруші көбірек балл жинаған 
жағдайда, «Алтын Белгі» иегеріне басымдық берілмейді).

• Сонымен қатар  педогогикалық мамандықтарға  шығармашылық  емтихан тапсырады

ОҚУҒА ТҮСУ



ХИМИЯ  МАМАНДЫҒЫНА ТҮСКЕН СТУДЕНТТЕР  
ҮШІН ОҚЫТЫЛАТЫН  ПӘНДЕР ТІЗІМІ

 Мемлекеттік міндетті молуль

 Қазақстанның  қазіргі заман тарихы

 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
(ағылшын тілінде)

 Философия

 Коммуникативтік модуль

 Қазақ тілі

 Ағылшын тілі

 Түрік тілі



Модуль-Психология  және 
филология

Психология және адам дамуы

Жас ерекшелік физиологиясы 
және мектеп гигиенасы

Модуль-Бейорганикалық 
химия

• Бейорганикалық химия
• Бейорганикалық химия  

зертхана

Модуль-Элементтер 
химиясы

Элементтер  химиясы

Элементтер химиясы. 
Зертхана

Модуль-Мектеп  
педагогикасы

Педагогика I

Тәрбие жұмысының
теориясы мен әдістемесі

Модуль-Аналитикалыө 
химия

Аналитикалық химия I

Химия есептерін шығару  
әдістемесі I

Модуль-Химиялық экология   
және анализ

• Аналитиеалық химия II
• Химиялық экология
• Биохимия

Модуль-Электрохимия және 
технология

• Электрохимия
• Химиялық технология
• Химиялық синтез

Модуль-Физколлоидты химия

Физикалық химия

Коллоидты химия

Органикалық химия I

Модуль-Әдістеме

• Химияны оқыту әдістемесі
• Мектепте химиялық  

экспериментті  жүргізу 
әдістемесі

Модуль-Басқару, 
ұйымдастыру, бағалау

•Инклюзивті білім беру

•Бағалаудың өлшемдік 
технологиялары

•Білім берудегі менеджмент

Модуль-Органикалық 
химияII
•Органикалық химияII
•Физика-химиялық анализ әдістері
•Полимерлер химиясы

БАЗАЛЫҚ  КӘСІПТЕНДІРУ   МОДУЛЬДЕРІ



ЖОО электив модулі
•Түркі мемлекеттер тарихы
•Ясауитану
•Тұлғааралық коммуникация психологиясы
•Саясаттану
•Акмеология, жеке және әлеуметтік
жетістіктер негіздері
•Мәдениет және дін
•Әлеуметтану
•Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
•Экология және тұрақты даму
•Құқық негіздері
•Экономикалық теория
•Ататүрік принциптері
•Сыни ойлау
•Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
•Еңбекті қорғау
•Мәңгілік ел
•Психикалық  денсаулық профилактикасы 
және суицид превенциясы
•Өзін-өзі тану



ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ 
МОДУЛЬДЕРІ

ЖБТ1 Химик- зерттеуші

Модуль-Жалпы химия негіздері

• Химия оқулықтарының құрылымы мен 
мазмұны

• Тұрмыстық химия тауарлары

Модуль-Химиялық кинетика

Зат құрылысы

Мұнай химиясы

Химиялық кинетика

ЖБТ2 Химик-педагог

Модуль- Химияны оқыту технологиялары

Химия есептерін шығару әдістемесі II

Бейорганикалық химияны оқыту әдістемесі

Модуль-Химияны оқытудағы жаңа  тәсілдер

• Химиядан білім берудің ғылыми- педагогикалық  
негіздемесі

• Көрнекі-құралдар дайындау әдістемесі
• Мектеп оқушыларына арналған олимпиадалық 

химия бойынша есептер



1 курста Экология және химия 
кафедрасының ғылыми зерттеу 

лабораторияларында өтетін «Оқу 
танысу тәжірибесі» - 3апта;

2, 3-курстарда  Түркістан және Кентау 
қалалық мектептерінде өтетін 

«педагогикалық тәжірибе» - үздіксіз 
көктемгі семестрде (оқу жоспары 

бойынша 2-курс 3апта, 3-курс 2апта);

4-курста облыстық, республикалық 
мектептерде өтетін «Мамандық 

бойынша өндірістік тәжірибе» - 10 
апта; 

4-курста облыстық, республикалық 
мектептерде және  Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті, Экология және химия 

кафедрасының ғылыми-зерттеу 
лабораторияларында өтетін «Диплом 

алды тәжірибе» -5 апта.

КӘСІБИ  ТӘЖІРИБЕЛЕРКӘСІБИ  ТӘЖІРИБЕЛЕР

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



Студенттер қандай мекемелерде тәжірибеден өте алады?

 Сокольский атындағы «Органикалық катализ және электрохимия институты»

 Кипр университеті

 Қ.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университет

 АҚ «Кентау трансформатор зауыты»

 ОҚО. Түркістан қ.,Н.Оңдасынов атындағы «Дарын» мектеп интернаты

 Кентау қалалық Дарынды балаларға арналған «Дарын» аймақтық мектеп-
интернаты

 ОҚО. Түркістан қ.,М.Жұмабаев атындағы №15 мектеп-гимназиясы

 ОҚО. Түркістан қ.,№22 жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі

 ОҚО. Түркістан қ.,Ғани Мұратбаев атындағы №5жалпы орта мектебі

 ОҚО. Түркістан қ.,№23 жалпы орта мектебі

 ОҚО. Түркістан қ.,№20 жалпы орта мектебі

 ОҚО. Түркістан қ.,М.Маметова атындағы жалпы орта мектебі

 ОҚО. Байдібек ауданы, Мәдениет ауылы, мынбұлақ орта мектебі

 ОҚО. Түркістан қ., М.Абенова атындағы жалпы

 ОҚО. Түркістан қ., А. Байтұрсынов атындағы №1жалпы орта мектебі

 ОҚО. Түркістан қ.,№2 Хамза атындағы жалпы орта мектебі

 ОҚО. Түркістан қ.,Ә.Науаи атындағы  №17 жалпы орта мектебі



ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ҚАЙДА ӨТЕМІЗ? 



\



БІЗДЕ ҚАНДАЙ ҮЙІРМЕЛЕР БАР?

ЖАС  ХИМИК



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

Қалтаева Саракүл
IPEK KAGIT 
Central Asia

Техник-лаборант

Мырзабеков Бекзат
Сокольский 
атындағы 

«Органикалық 
катализ және 
электрохимия 
институты»

Ғылыми қызметкер
PhD  доктор

Ашимбаев 
Сабыржан

№ 5 Жаңатас 
колледжі,
Оқытушы

Сұлтанова 
Гүлназ

Астана қаласы, 
№74 мектеп

гимназиясында
химия пәнінің 

мұғалімі

Қадырбаева 
Алтынай

Сокольский 
атындағы 

«Органикалық 
катализ және 
электрохимия 
институты»

Ғылыми қызметкер
PhD  доктор



ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!

Егер сіз 5В011200- химия  мамандығын таңдасаңыз жалпы
орта білім беретін оқу-тәрбиелік ұжымдар мен ұйымдарда, кәсіби-
техникалық білім беретін орындарда, орта арнайы білім беретін
мектептен тыс мекемелерде және қосымша білім мен тярбие беретін
ұйымдарда химик, химия мен биология немесе экология (таңдау
компоненті бойынша таңдаған мамандану пәніне орай) мұғалімі, 
сонымен қатар, лаборант, инженер, кіші ғылыми қызметкер, әкімшілік
жұмыскері, оқу ісі жөнінде орынбасар, директор, үйірме жетекшісі
және басқа да қызметтер атқара аласыз.

Химия  бойынша  білім беру саласында кәсіби қызметтің барлық 
түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті білім , білік және дағдыларды  
меңгерулеріңіз  қажет.

Ол үшін  сіз  көп ізденіп,  мамандыққа  дұрыс таңдау  жасауларыңыз  
қажет. 


