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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/  

Passport of the educational program 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы / Код и наименование 

образовательной программы / Code 

and classification of the educational 

program 

В012 Химия мұғалімдерін даярлау/Химия 

 В012 Подготовка учителей химии/ Химия 

В012 Teacher training in chemistry/ Chemıstry 
 

Қолдану саласы/ Область 

применения/ Application area 

 

Білім беру бағдарламасы Химия мұғалімдерін даярлауға арналған 

Образовательная программа предназначена для подготовки   учителей 

химии 

The educational program is designed to Training of chemistry  teachers 

Білім беру бағдарламаның 

академиялық кредит кӛлемі/ Объем 

академических кредитов 

образовательной программы/ The 

number of academic credits of the 

educational program 

240 

Нормативтік қҧқықтық қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение/ 

Legal and regulatory support 

«Білім туралы» Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі 

№319-ІІІ (04.07.2018 жылғы ӛзгерістері мен толықтыруларымен); 

   Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарты (31.10.2018ж. №604); 

   Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары (30.10.2018ж. №595) 

   Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру 

ережелері (12.10.2018ж. №563) 

   Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау 

бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569)  

«Педагогтің кәсіби стандарты» (Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы «Атамекен», 2017 жылғы 8 маусым №133) 

   Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№319-III (с изменениями и дополнениями от 04.07.2018); 

   Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования (№ 604 от 30.10.2018г.); 

   Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соответствующих типов (№ 595 от 30.10.2018г.) 

   Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (№ 563 от 30.10.2018г.) 

   Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с 

высшим и послевузовским образованием (№ 569 от 30.10.2018г.) 

   «Профессиональный стандарт педагога» (Национальная палата 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», №133 от 8 июня 2017 

года). 

    Law of the Republic of Kazakhstan "on education" dated July 27, 2007 No. 

319-III (as amended from 04.07.2018); 

   About the statement of the state obligatory standards of education of all levels of 

education (No. 604 of 30.10.2018); 

   About the statement of Standard rules of activity of the organizations of 

education of the corresponding types (No. 595 of 30.10.2018) 

   About the statement of Rules of the organization of educational process on credit 

technology of training (No. 563 of 30.10.2018) 

   About the approval of the Classifier of the directions of training of 

personnel with the higher and postgraduate education (No. 569 of 30.10.2018) 

   Professional standard (National Chamber of  Entrepreneurs of the 

Republic of Kazakhstan "Atameken", № 133 of June 8, 2017) 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы/ Training profile map for the educational program 

ББ мақсаты / Цель ОП/ 

 EP objective 

- Білім алушылардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму 

заңдылықтарын, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, философия, 

шет тілі, мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас құралы 

ретінде орыс және шетел тілдерін білу негізінде әлеуметтік-
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гуманитарлық білімді, іскерлікті меңгеруін; Отансүйгіштік, 

Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі 

мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет кӛрсету рухында 

тәрбиеленуін қамтамасыз ету; 

- білім алушыларды тұлғалық және әлеуметтік жағынан 

дамытуға, тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға, білім беру 

үрдісін педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге, сондай-ақ, 

білім беру үрдісінің әлеуметтік салаларын үйлестіруге бағытталған 

кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, халықаралық талаптарға 

сай кәсіби біліктілігі жоғары;  педагогикалық білім беру үдерісін 

басқарудың мазмұнын, формаларын, әдістері мен құралдарын 

жүзеге асыруға химик-педагогты даярлау;  

- кәсіби білімнің іргетасы ретінде психологиялық-

педагогикалық және химиялық базалық білімді практикалық 

тұрғыдан меңгерген және оны ұдайы жетілдіруге ұмтылатын, 

зерттеушілік дағдыға ие және химиялық тәжірибелік жұмыстарды 

орындауға қабілетті жоғары білікті педагог-химиктерді даярлау. 

- Обеспечить овладение обучающимися социально-

гуманитарными знаниями, умениями на основе знания законов 

социально-экономического развития общества, современной 

истории Казахстана, философии, иностранного языка, 

государственного языка, русского и иностранного языков как 

средства межнационального общения; воспитание в духе 

патриотизма, дружбы народов Республики Казахстан, уважения к 

различным культурам, традициям и обычаям; 

- профессиональной компетентности, соответствующей 

международным требованиям, способной осуществлять 

профессиональную деятельность, направленную на личностное и 

социальное развитие обучающихся, формирование общей 

культуры личности, педагогическое обеспечение образовательного 

процесса, а также координацию социальных сфер 

образовательного процесса;  

- подготовка высококвалифицированных педагогов-

химиков, обладающих исследовательскими навыками и способных 

выполнять самостоятельные исследовательские работы, постоянно 

совершенствовать и овладеть базовыми знаниями химико-

педагогического и специального характера как фундамента 

профессионального образования. 

- To provide students with social and humanitarian knowledge, 

skills based on knowledge of the laws of socio-economic development 

of society, modern history of Kazakhstan, philosophy, foreign 

language, state language, Russian and foreign languages as a means of 

international communication; education in the spirit of patriotism, 

friendship of the peoples of the Republic of Kazakhstan, respect for 

different cultures, traditions and customs; 

- professional competence that meets international requirements, 

capable of carrying out professional activities aimed at the personal and 

social development of students, the formation of a General culture of 

personality, pedagogical support of the educational process, as well as 

the coordination of social spheres of the educational process;  

- training of highly qualified teachers-chemists with research skills 

and able to perform independent research, constantly improve and 

acquire basic knowledge of chemical-pedagogical and special character 

as the foundation of professional education. 
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Білім беру бағдарламасының 

тҧжырымдамасы/ Концепция 

образовательной программы/ 

The concept of the educational 

program 

 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың 

мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен 

технологияларын, осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің 

дайындық сапасын бағалауды регламенттейді және білім 

алушылардың дайындық сапасын және тиісті білім беру 

технологиясын іске асыруды айқындайтын материалдарды 

қамтиды. 

Образовательная программа регулирует цели, результаты, 

содержание, условия и технологии образовательного процесса, 

качество подготовки выпускника в данной области подготовки, а 

также материалы, способствующие повышению качества 

подготовки и внедрению соответствующих образовательных 

технологий./ 

The educational program regulates the goals, results, content, 

conditions and technologies for the implementation of the educational 

process, as well as an assessment of the quality of graduate training in 

this area of training, and contains materials that determine the quality of 

training of students and the implementation of appropriate educational 

technologies. 

Тҥлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate 

qualification  

Берілетін дәреже/ 

Присваиваемая степень/ 

Academic degree 

 

6В015 – «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры  

бакалавр образования по образовательной программе  «6В015-

Химия» 

Bachelor of Education in  Educational Program «6B015-Chemıstry»   

Маманның лауазымдарының 

тізімі / Список должностей 

специалиста/ List of specialist 

positions 

 

 

- білім беру мекемелерінде химия  пәнінің оқытушысы; 

- жалпы орта білім беру ұйымдарында химия пәнінің мұғалімі, 

ғылыми, оқу-тәрбие жұмысы жӛніндегі директордың 

орынбасары, директор; 

- химия және педагогикалық салалардағы ғылыми-зерттеу 

ұйымдарында аға лаборант, лаборант, маман және жетекші 

маман; 

- оқу-тәрбие орындарында, жалпы орта білім беру, кәсіби-

техникалық білім беру, арнайы орта білім беру ұйымдарында 

педагог қызметкерлерге теңестірілген басқа лауазымдар. 

- преподаватель химии в образовательных учреждениях; 

- учитель химии, заместитель директора по научной, учебно-

воспитательной работе в организациях общего среднего 

образования, директор; 

- старший лаборант, лаборант, специалист и ведущий специалист 

научно-исследовательских организаций химической и 

педагогической отраслей; 

-другие должности, приравненные к педагогическим работникам в 

учебно-воспитательных заведениях, организациях общего 

среднего образования, профессионально-технического 

образования, среднего специального образования. 

- teacher of chemistry in educational institutions; 

- chemistry teacher, Deputy Director for scientific, educational work in 

organizations of General secondary education, Director; 

- senior laboratory assistant, laboratory assistant, specialist and leading 

specialist of research organizations of chemical and pedagogical 
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industries; 

- other positions equated to pedagogical workers in educational 

institutions, organizations of General secondary education, 

vocational education, secondary special education. 

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера 

профессиональной 

деятельности/ Sphere of 

professional activity 

 

«6B015 – Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры ӛзінің кәсіби қызметін білім беру саласында атқарады; 

- химиялық және педагогикалық бейіндегі ғылыми-зерттеу 

ұйымдарында атқарады. 

Бакалавр образования по образовательной программе» 6B015 – 

Химия " осуществляет свою профессиональную деятельность в 

сфере образования; 

- научно-исследовательских организациях химического и 

педагогического профиля. 

Bachelor of education in the educational program "6B015-Chemistry" 

carries out his professional activities in the field of education; 

- research organizations of chemical and pedagogical profile. 

Кәсіби қызмет объектісі/ Объект 

профессиональной 

деятельности/ The object of 

professional activity 

 

 

- жалпы орта білім беретін негізгі және бейіндік мектептер; 

- мамандандырылған мектептер; 

- техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдары;  

- ғылыми-зерттеу мекемелері және бейіндік пәндер зертханалары;  

мемлекеттік басқару ұйымдары және т.б. жатады 

- основные и профильные школы общего среднего образования; 

- специализированные школы; 

- организации технического и профессионального образования;  

- научно-исследовательские учреждения и лаборатории 

профильных дисциплин;  

организации государственного управления и т. д. 

- basic and specialized schools of General secondary education; 

- specialized schools; 

- organization of technical and vocational education;  

- research institutions and laboratories of specialized disciplines;  

public administration organizations, etc. 

Кәсіби қызмет функциялары 

мен тҥрлері/ Функции и виды 

профессиональной 

деятельности/ Functions and 

types of professional activities 

 

 

 

Функциялары: 

- білім беру ұйымдарында химияны кәсіби қызмет нысанына 

сәйкес оқыту; 

- қазіргі педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы 

педагогикалық және тәрбие қызметтерін жүзеге асыру;  

- химия бойынша білім беру саласындағы озық педагогикалық 

тәжірибелерді зерделеу, педагогикалық эксперимент ӛткізу, оның 

нәтижесін оқу процесіне енгізу; 

- химия бойынша сыныптан тыс жұмыстар ӛткізу,  болып 

табылады. 

Түрлері: 

- білімдік; 

- эксперименттік-зерттеу; 

- ұйымдастыру-басқару; 

- әлеуметтік-педагогикалық; 

- оқу-тәрбиелік; 

- оқу-технологиялық болып табылады. 

Функции: 

- обучение химии в организациях образования в соответствии с 

формами профессиональной деятельности; 

- осуществление педагогической и воспитательной деятельности с 

использованием современных педагогических технологий;  
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- изучение передового педагогического опыта в области 

образования по химии, проведение педагогического эксперимента, 

внедрение его результатов в учебный процесс; 

- проведение внеклассной работы по химии. 

Виды: 

- образовательная; 

- экспериментально-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- социально-педагогическая; 

- учебно-воспитательная; 

- учебно-технологическая. 

Functions: 

- teaching chemistry in educational institutions in accordance with the 

forms of professional activity; 

- implementation of pedagogical and educational activities with the use 

of modern pedagogical technologies;  

- the study of advanced teaching experience in the field of education in 

chemistry, pedagogical experiment, the implementation of its results in 

the educational process; 

- conducting extracurricular work in chemistry. 

Views: 

- educational; 

- experimental research; 

- organizational and management; 

- socio-pedagogical; 

- teaching-educational; 

- educational and technological. 

ТҤСУШІЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН 

ТАЛАПТАР/ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОСТУПАЮЩИМ/ 

REQUIREMENTS FOR 

APPLICANTS 

 

«6В015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалім даярлау» 

бағытының (Химия) білім беру бағдарламасы  бойынша оқуға 

түсушілер үшін талапкердің жалпы орта (толық) білімі немесе орта 

арнаулы кәсіптік білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжаты және 

Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді тест тапсыру қорытындысы 

байқауынан – «кіріс» сынағынан сәтті ӛткен болуы қажет. 

Шетелден келетін талапкерлер арнайы дайындықтан (тілдік 

дайындықтан және білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) 

ӛтуі қажет. 

 Для поступления на обучение по образовательной программе 

направления «6В015 – подготовка учителей  по 

естественнонаучным предметам» (Химия) абитуриент должен 

иметь тестирование на знание документ государственного образца 

об общем среднем (полном) образовании или среднем 

специальном профессиональном образовании успешно пройти и 

Единое национальное тестирование и комплексное тестирование. 

Абитуриенты, поступающие из-за рубежа, должны пройти 

специальную подготовку (языковую подготовку и овладение 

обязательным уровнем образования). 

For applicants for training under the educational program direction 

«6B015 on Teacher education in science subjects»  (Chemistry) entrant 

must successfully pass the test on the knowledge of the document of the 

state sample on General secondary (complete) education or secondary 

special vocational education and the Unified national testing and 

comprehensive testing – testing" income". Applicants coming from 

abroad must undergo special training (language training and mastering 

the compulsory level of education). 
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Бітірушілершге қойылатын 

жалпы талаптар / Общие 

требования к выпускникам/ 

General requirements for 

graduates 

 

«6В015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалім даярлау» 

бағытының (Химия) білім беру бағдарламасы  бойынша білім 

бакалавры Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын, «Қазақстан 

Республикасындағы балалардың құқығы туралы» және басқа да 

білім беруге қатысты нормативтік-құқықтық актілерді, педагогика 

мен психологияның негіздерін білуі керек. Жалпы білім беру 

мекемелерінде педагог-химик ретінде педагогикалық үдерісті және 

педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырады, оқу-тәрбие үдерісіне 

қатысты іс-шараларының жоспарларын жасайды, ғылыми 

жобаларды дайындауға қатысады, оқу–тәрбие жұмысының  

бағдарламаларын жасап, оларды жалпы білім беру мекемелерінде 

жүзеге асыру дағдысын меңгеруі қажет. 

«6В015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалім даярлау» 

бағытының (Химия) білім беру бағдарламасын  аяқтағаннан соң 

бітіруші, Химия білім бакалавры іргелі білімдерді меңгерген және 

кең дүниетанымы қалыптасқан, еңбек нарығы мен технология 

талаптарының ӛзгерісіне сәйкес бейімделуге қабілетті, командада 

жұмыс жасай алатын маман болуы қажет. 

         «6В015 – Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалім 

даярлау» бағытының (Химия) білім беру бағдарламасы  білім 

бакалавры негізгі оқу жоспарында қарастырылған міндетті 

модульдерге енетін: мемлекеттік міндетті модуль, 

коммуникативтік модуль, әлеуметтік-саясаттану білім модулі, 

ЖОО элективті модулі, Дене шынықтыру модулі, кәсіби 

модульдер блогы, базалық кәсіптендіру модулі, жеке білім 

траекториясының модульдері бойынша жалпы мәдени және кәсіби 

құзыреттеліктерді меңгеруі тиіс. 

Жалпы білімділікке қойылатын талаптар:  

- ойлау мәдениеті жоғары және дүниетанымы кең жоғары 

білімді тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін әлеуметтік-

гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары бойынша базалық 

білімдерді меңгеруі;  

- Химиялық-пәндік, психологиялық-педагогикалық және 

әдістемелік білім беру міндеттерін тұжырымдау және 

педагогикалық қызмет шеңберінде ақпараттық технологияларды 

қолдана білуі, химия мен биологияны оқытуда қолданылатын 

құралдарды және мектептің химия кабинетіндегі техникалық 

кӛрнекіліктермен жұмыс жасай білуі, әдістемелік және 

зерттеушілік іс-әрекетін табысты жүзеге асыра алуы. 

Алған білімнің нәтижелері біліктілік арқылы кӛрінеді және 

Дублин дескрипторлары біліктілігінің білім алудың 1-ші 

деңгейінің (бакалавриат) негізінде жобаланады және бакалавриат 

түлегінің келесі қабілеттері мен іскерліктері болуы тиіс:  

- осы саладағы неғұрлым алдыңғы қатарлы тәжірибелерді қоса 

алғандағы оқыған саласы бойынша білімі мен түсінігін кӛрсетуді; 

- аталмыш білімі мен түсінігін кәсіптік деңгейде қолдануды; 

- оқыған саласындағы мәселелерді шешу және дәйекті 

тұжырымдауды; 

- әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды ескере 

отырып пайымдаулар жасауға қажет ақпараттарды жинау және 

баға беруді; 

- мамандарға, сондай-ақ маман еместерге мәселелер мен 

шешімдерді, идеялар мен ақпараттарды жеткізуді қарастырады. 
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По образовательной программе направления «6В015 – 

подготовка учителей по естественнонаучным предметам» (Химия) 

бакалавр образования должен знать Конституцию Республики 

Казахстан, Закон Республики Казахстан об образовании, о правах 

ребенка в Республике Казахстан " и другие нормативные правовые 

акты, касающиеся образования, основы педагогики и психологии. 

Должен уметь организовать педагогический процесс и 

педагогическую деятельность в общеобразовательных 

учреждениях как педагог-химик, разрабатывает планы 

мероприятий, касающихся учебно-воспитательного процесса, 

участвовать в подготовке научных проектов, разрабатывать 

программы учебно-воспитательной работы и владеть навыками их 

реализации в общеобразовательных учреждениях. 

По окончании образовательной программы направления « 

6В015 – подготовка учителей  по естественнонаучным предметам» 

(Химия) выпускник должен быть специалистом, владеющим 

фундаментальными знаниями и сформированным широким 

кругозором, способным адаптироваться в соответствии с 

изменениями требований рынка труда и технологий, умеющим 

работать в команде. 

По образовательной программе направления «6В015 – 

подготовка учителей  по естественнонаучным предметам»  

(Химия) бакалавр образования должен владеть общекультурными 

и профессиональными компетенциями по обязательным модулям, 

предусмотренным в основном учебном плане: государственным 

обязательным модулем, коммуникативным модулем, 

образовательно-политологическим модулем, элективным модулем 

вуза, физкультурным модулем, блоком профессиональных 

модулей, базовым профилирующим модулем, модулями 

индивидуальной образовательной траектории. 

Требования к общей образованности:  

- должен овладеть базовыми знаниями по социально-

гуманитарным и естественным наукам, способствующими 

формированию высокообразованной личности с высокой 

культурой мышления и широким кругозором.; 

- должен уметь сформировать задачи химико-предметного, 

психолого-педагогического и методического образования и 

применять информационные технологии в рамках педагогической 

деятельности, уметь работать с техническими наглядными 

пособиями в кабинетах химии школы, успешно осуществлять 

методическую и исследовательскую деятельность. 

Результаты полученных знаний проявляются квалификацией и 

проектируются на основе 1-го уровня обучения (бакалавриат) 

квалификации Дублинских дескрипторов и выпускник 

бакалавриата должен обладать следующими способностями и 

умениями: 

- владеть знаниями и понятиями по изучаемой области, 

включая наиболее передовые опыты в этой области; 

- применять эти знания и понятия на профессиональном 

уровне; 

- уметь и последовательно формулировать проблемы в 

изучаемой области; 

- осуществлять сбор и оценку информации, необходимой для 

выработки суждений с учетом социальных, этических и научных 
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взглядов . ; 

-доводить до специалистов, а также неспециалистов вопросов и 

решений, идей и информации. 

Educational program direction «6B015 on Teacher education in 

science subjects» (Chemistry) bachelor of education must know the 

Constitution of the Republic of Kazakhstan, the Law of the Republic of 

Kazakhstan" on education"," on the rights of the child in the Republic 

of Kazakhstan " and other normative legal acts relating to education, 

basic pedagogy and psychology. Organizes the pedagogical process and 

pedagogical activity in educational institutions as a teacher-chemist, 

develops action plans relating to the educational process, participates in 

the preparation of scientific projects, develops programs of educational 

work and possess the skills to implement them in educational 

institutions. 

At the end of the educational program direction «6B015 on Teacher 

education in science subjects» (Chemistry) graduate must be a 

specialist with fundamental knowledge and formed a broad Outlook, 

able to adapt in accordance with changes in the requirements of the 

labor market and technology, able to work in a team. 

Educational program of the direction «6B015 on Teacher education 

in science subjects» (Chemistry) bachelor of education must possess 

General cultural and professional competencies in the mandatory 

modules provided in the main curriculum: state mandatory module, 

communication module, educational and political science module, 

elective module of the University, physical education module, block of 

professional modules, basic profiling module, modules of individual 

educational trajectory. 

Requirements for General education:  

- acquisition of basic knowledge in the social, humanitarian and 

natural Sciences, contributing to the formation of a highly educated 

person with a high culture of thinking and a broad Outlook; 

- To formulate tasks of chemical-subject, psychological-pedagogical 

and methodical education and to apply information technologies within 

pedagogical activity, to be able to work with technical visual AIDS in 

rooms of chemistry of school, to carry out successfully methodical and 

research activity. 

The results of the knowledge obtained are manifested by the 

qualification and are projected on the basis of the 1st level of training 

(baccalaureate) qualifications of Dublin descriptors and must possess 

the following abilities and skills of a baccalaureate graduate: 

- show knowledge and understanding of the study area, including 

the most advanced elements in the field; 

- apply this knowledge and understanding on a professional level; 

- solution and consistent formulation of problems in the study area; 

- to collect and evaluate the information necessary to make 

judgments based on social, ethical and scientific views . ; 

- bringing issues and solutions, ideas and information to specialists 

and non-specialists. 
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1. ҚҦЗЫРЕТТЕРГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ/ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВАННАЯ НА КОМПЕТЕНЦИЯХ/ EDUCATIONAL PROGRAM BASED ON 

COMPETENCE 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде 6»В015 – Жаратылыстану пәндері  

бойынша мұғалім даярлау» білім беру бағдарламасы (Химия) бакалаврына арналған білім беру бағдарламасындағы 

метақұзыреттер вертикалды және горизонталды бірігуіне негізделген: 

В Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави образовательная программа по направлению 

«6В015 подготовка учителей по естественнонаучным предметам  (Химия)»  основана на вертикальном и горизонтальном 

единстве метакомпетенций: 

At the International Kazakh-Turkish University meta-competencies in educational program for bachelors of the educational 

program of the direction  «6B015 on Teacher education in science subjects» (Chemistry) is based on vertical and horizontal 

integration: 

БАКАЛАВРИАТ 

(EQF-6) 

Б1.Оқу-

танымдық   

(1) 

Б2. Жеке 

тҧлғалық 

(1) 

Б3.Коммуникатив

тік 

(1) 

Б4. Кәсіби 

(1) 

Б5. 

Мамандандыру 

(1) 

БАКАЛАВРИАТ 

(EQF-6) 

Б1. Учебно-

познавательн

ые 

Б2. Личностные Б3. 

Коммуникативные 

Б4. 

Профессиональны

е 

Б5. Специализация 

BACHELOR (EQF-6) B1. 

Knowledge 

and 

understanding  

B2. Personal B3. Communication  B4. Professional  B5. Specialization 

 

«6В015-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ  БОЙЫНША МҦҒАЛІМ ДАЯРЛАУ» (ХИМИЯ) 

БАҒЫТЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚҦЗЫРЕТТЕРІ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ХИМИЯ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

6В015-ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

COMPETENCE OF THE EDUCATIONAL PROGRAM (CHEMISTRY) IN THE DIRECTION OF 

«6B015 ON TEACHER EDUCATION IN SCIENCE SUBJECTS» 
«6В015 – Жаратылыстану пәндері  бойынша мұғалім даярлау» (Химия) білім беру бағдарламасын 

тамамдаған кезде (4 жыл, бакалавр) бітіруші тӛмендегі құзыреттерді меңгергенін кӛрсетуі қажет: 

При окончании образовательной программы по направлению «6В015 Подготовка учителей по 

естественнонаучным предметам» (Химия)  выпускник (4 года, бакалавр) должен показать, что он владеет 

следующими компетенциями: 

        After completion of the educational program direction «6B015 on Teacher education in science subjects», a 

graduate (4 years, bachelor) must demonstrate proficiency in the following competencies: 

 

Метақҧзыреттер 

Метакомпетенции 

Metacompetences 

Қҧзыреттер  

Компетенции 

Competences 

Оқыту нәтижелері 
Результаты обучения  

Learning outcomes 
Б1.Оқу-

танымдық/ 

Учебно-

познавательные/ 

Knowledge and 

understanding 

Б1.1. Білімін қолдану  / 
Применение знаний/ 

Application of knowledge 
 

- білімін және дағдыларын тәжірибе жүзінде 

қолданады (ОН1);  

- применяет знания и навыки на практике 

(РО1);  

-applies knowledge and skills in practice (LO1);  

Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару/ 
Управление информацией через 

критическое мышление/ 

Information management through 

- ақпараттың артықшылықтары мен 

кемшіліктерін жазып кӛрсетеді,  

- конструктивті ойлайды, ӛзінің кӛзқарасын 

идеяларға жүгіну негізінде дәлелдейді;  

- ӛзіндік тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі 
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critical thinking кӛзқарастарды мақсатты түрде зерттейді(ОН2)    

- описывает преимущества и недостатки 

информации,  

- конструктивно мыслит, доказывает свою 

точку зрения на основе обращения к идеям;  

- целенаправленно изучает различные подходы 

для формирования собственных 

выводов(РО2); 

- describes the advantages and disadvantages of 

information,  

- constructively thinks, proves its point of view on 

the basis of appeal to ideas;  

- purposefully studies different approaches to 

form its own conclusions (LO2); 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану/ 
Применение информационно-

коммуникационных технологий/ 

Use of information and 

communication technology 

- заманауи ақпараттық технология түрлерін 

қолдануды жазып кӛрсетеді; 

- АКТ құралдарын ӛзінің кәсіби іс-әрекетіне 

сәйкес дәлдікпен басқарады; 

- АКТ құралдарын қолдануда ұқыптылық 

қатынаста болуды түсінеді және 

кӛрсетеді(ОН3); 

- раскрывает применение современных 

информационных технологий; 

- управляет средствами ИКТ с точностью в 

соответствии со своей профессиональной 

деятельностью; 

- Понимает и демонстрирует бережное 

отношение к использованию средств 

ИКТ(РО3); 

- reveals the use of modern information 

technologies; 

- Manages ICT tools with precision in accordance 

with their professional activities; 

- Understands and demonstrates respect for the 

use of ICT tools(LO3); 

Б2. Жеке 

тҧлғалық/ 

Личностные/ 

Personal 

Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту/ 
Саморазвитие/ 

Self-development 

-кәсіби және тұлғалық тұрғыдан ӛсуге 

ұмтылады(ОН4); 

-стремится к профессиональному и 

личностному росту(РО4); 

- committed to professional and personal growth 

(LO4); 

Б2.2. Ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру/ 
Самоорганизация/ 

Self-organization 

- ӛз уақытын тиімді ұйымдастырады, 

пайдаланады ; 

- ӛзінің әрекетінде жауапкершілікті сезінеді, 

техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтайды, 

қоршаған ортаны қорғауда белсенділік 

танытады(ОН5); 

- эффективно организует и использует свое 

время ; 

- осознает ответственность в своей 

деятельности, соблюдает правила техники 

безопасности, проявляет активность в защите 

окружающей среды(РО5); 

- effectively organize and use your time; 
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- aware of the responsibility in its activities, 

complies with safety regulations, is active in the 

protection of the environment (LO5); 

Б2.3. Топта жҧмыс жасау/ 
Работа в группах/ 

Group work  
  

  

- командада ӛз ойын нақты жеткізеді, жаңа 

шешімдерді нәтижеге сәйкес ұсынады; 

- топта жұмыс істеуге қабілетті, ӛз пікірін 

ұжым пікірімен ұштастыра біледі, 

қақтығыстарды шешуде ӛз кӛзқарасы мен 

идеалдарын жақтауда жоғары сенім кӛрсетеді 

(ОН6); 

Работа в группах:  

- в команде четко доводят свои мысли, 

предлагая новые решения в соответствии с 

результатом; 

- способен работать в группе, умеет сочетать 

свое мнение с мнением коллектива, выражает 

высокую уверенность в поддержании своих 

взглядов и идеалов в решении 

конфликтов(РО6); 

Work in groups:  

- the team clearly communicate their thoughts, 

offering new solutions in accordance with the 

result; 

- able to work in a group, able to combine his 

opinion with the opinion of the team, expresses 

high confidence in maintaining their views and 

ideals in conflict resolution(LO6). 

Б2.4. Этика және қҧндылықтар/ 
Этика и ценности/ 

Ethics and values 

- қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

түсіндіреді; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен қолданады;  

- ӛзге халықтардың мәдениетіне 

толерантты(ОН7); 

- разъясняет социально-этические ценности, 

основывающиеся на общественных нормах; 

- с точностью применения в профессиональной 

деятельности;  

- толерантность к культуре других 

народов(РО7); 

- explains social and ethical values based on social 

norms; 

- with the accuracy of use in professional 

activities;  

- tolerance to the culture of other Nations (LO7). 

Б3.Коммуникативт

ік/ 

Коммуникативные 

Communication 

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану/ Применение 

коммуникативных навыков в 

обществе и профессиональной 

среде/ Application of 

communication skills in society 

and professional environment 

 

- қазақ, орыс, шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық риторика және 

конфликтология саласындағы білімдерді 

қолданады; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы 

іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға 

сәйкес жүзеге асырады; 

- кӛпмәдениетті, кӛпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы қарым-

қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа 
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қабілетті және толерантты(ОН8); 

Применение коммуникативных навыков в 

обществе и профессиональной среде: 

- применяет знания в области казахского, 

русского, иностранных языков, технологии 

общения, педагогической риторики и 

конфликтологии; 

- осуществлять навыки и умения в рамках 

конструктивного диалога в соответствии с 

инструкциями; 

- способность к педагогическому 

сотрудничеству и толерантное отношение в 

поликультурном, многоэтичном, 

копконфессиональном обществе (РО8). 

Application of communication skills in society 

and professional environment: 

- applies knowledge in the field of Kazakh, 

Russian, foreign languages, communication 

technology, pedagogical rhetoric and 

conflictology; 

- to carry out the skills in the framework of a 

constructive dialogue in accordance with the 

instructions; 

- ability to teaching cooperation and tolerance in a 

multicultural, mnogoserijnom, gopconference 

society (LO8). 

Б4. Кәсіби/ 

Профессиональны

е/ 

Professional 

Б4.1  Білімдік қызмет 

cаласында/ образовательная 

деятельность в области/ 

educational activities 

in the range 

 

  

- заманауи білім беру әдістемесін және 

технологиясын қолданады; 

- нәтижеге жету үшін іс-әрекеттерді 

нұсқауларға сәйкес орындайды, дағдысын 

кӛрсетеді; 

- ӛзінің кәсіби әрекетін химия пәні 

мазмұнымен оқу процесін ұйымдастыруға 

қойылатын қазіргі талаптар тұрғысынан 

жоспарлайды; 

- білім беру іс-әрекетін ұйымдастыруда ӛз 

кӛзқарасы мен идеалын жақтауда жоғары 

сенім кӛрсетеді (ОН9). 

В области образовательной деятельности: 

- применяет современные методики и 

технологии обучения; 

- выполняет действия для достижения 

результата в соответствии с инструкциями, 

демонстрирует навыки; 

- планирует свою профессиональную 

деятельность с точки зрения современных 

требований к организации учебного процесса с 

содержанием химических дисциплин; 

- выражает высокую уверенность в 

поддержании своего взгляда и идеала в 

организации образовательной 

деятельности(РО9). 

In the field of educational activities: 

- applies modern methods and technologies of 
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training; 

- performs actions to achieve results in accordance 

with the instructions, demonstrates skills; 

- plans the professional activity from the point of 

view of modern requirements to the organization 

of educational process with the maintenance of 

chemical disciplines; 

- expresses high confidence in maintaining its 

vision and ideal in the organization of educational 

activities (LO9). 

Б4.2 Эксперименттік зерттеу 

қызметі/экспериментальная 

исследовательская 

деятельность/ experimental 

research activities 

- химия бойынша білім беру саласындағы озық 

педагогикалық  және химиялық тәжірибелерді 

зерделеп,  меңгереді; 

-заманауи  эксперименттік, ақпараттық 

техникалық құралдар, химияны оқыту 

технологиялары мен әдістерін ӛз бетінше 

меңгереді (ОН10); 

- изучает и осваивает передовой 

педагогический и химический опыт в области 

образования по химии.; 

-самостоятельно осваивает современные 

экспериментальные, информационно-

технические средства, технологии и методы 

обучения химии(РО10); 

- studies and develops advanced pedagogical and 

chemical experience in the field of education in 

chemistry; 

- independently masters modern experimental, 

information and technical means, technologies 

and methods of teaching chemistry(LO10); 

Б4.3 

Зерттеушілік/Исследования/ 

Research 

- химиялық эксперименттік тәжірибелерді 

сауатты кәсіптік деңгейде жүргізе біледі; 

- химия саласы бойынша ғылыми зерттеу 

жұмыстарды жүргізуде заманауи әдістер мен 

құрал жабдықтарды пайдаланады 

- білім алушының ӛзін-ӛзі дамуын, тәжірибелік 

дағдыларды қаншалықты игергенін және 

химиядан алған білімдерін бағалайды(ОН11) ; 

- умеет грамотно проводить 

экспериментальные химические опыты на 

профессиональном уровне; 

- оценивает роль химических наук в 

социальном и экономическом развитии; 

- оценивает самообразование, насколько 

обучающийся владеет практическими 

навыками и знания по химии (РО11); 

- able to competently conduct experimental 

chemical experiments at a professional level; 

- assesses the role of chemical Sciences in social 

and economic development; 

- assesses self-education, as far as the student has 

practical skills and knowledge of chemistry 

(LO11); 

Б5. Б5.1.Кәсіптік білім/ - химиялық эксперимент нәтижелерін ӛңдеуде 
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Мамандандыру/ 

специализация/ 

specialization 

профессиональное 

образование/vocational 

education 

математикалық формулалар мен негізгі 

ережелерін сыни тұрғысында талдау;    

оқыту үдерісінде сандық білім ресурстарын, 

виртуальды зертханаларда тиімді пайдаланып, 

оқу тәжірибелік жұмыстарда қолдану(ОН12); 

- Критический анализ математических формул 

и основных положений при разработке 

результатов химических экспериментов;    

- Использование в учебном процессе 

цифровых образовательных ресурсов, 

использование в виртуальных лабораториях и 

учебно-практических работах (РО12); 

critical analysis of mathematical formulas and 

basic provisions in the development of the results 

of chemical experiments;    

- the use of digital educational resources in the 

educational process, the use of virtual laboratories 

and educational and practical work (LO12); 

Б5.2. Кәсіптік тәрбие/ 
Профессиональное 

воспитание/ Professional 

education 

-жаратылыстану бағытында білім 

алушылардың жеке тұлғалық және кәсіби 

бәсекеге қабілеттілігін практикада 

кӛрсету(ОН13);    

- практическая демонстрация личностной и 

профессиональной конкурентоспособности 

обучающихся естественнонаучного 

направления (РО13); 

 - practical demonstration of personal and 

professional competitiveness of students of 

natural science (LO13).                                                                             

  
Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

қҧзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы 

Матрица соотношения компетенций и формируемых результатов обучения по 

программе общего образования/ 

Matrix of compliance of learning results on the educational program in general with formed competences 

 
Қҧзыреттер/ Компетенции/ 

Competences 

 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

3
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

4
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

5
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

6
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

7
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

8
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

9
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

1
0
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

1
1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

1
2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 

1
3
 

Б1.Оқу-танымдық  

Б1.1. Білімін қолдану/ 

Б1.Учебно-познавательные  

Б1.1 Применение знаний/ 

B1. Knowledge and understanding 

B1.1. Application of knowledge 

+             

Б1.2. АҚПАРАТТЫ СЫНИ ОЙЛАУ 

АРҚЫЛЫ БАСҚАРУ:  

Б1.2  Управление информацией через 

критическое мышление 

B1.2. Information management through 

critical thinking: 

 +            

Б1.3. Ақпараттық комму-никациялық 

техноло-гияларды қолдану 

Б1.3  Применение информационно-

  +           
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коммуникационных технологий 

B1.3. Use of information and 

communication technologies 

Б2. Жеке тұлғалық  

Б2.1. Ӛзін-ӛзі дамыту 

Б2. Личностные  

Б2.1 Саморазвитие 

B2. Personal 

B2.1. Self-development 

   +          

Б2.2. Ӛзін-ӛзі ҧйымдастыру 

Б2.2  Самоорганизация 

B2.2. Self-organization 

    +         

Б2.3. Топта жҧмыс жасау 

Б2.3 Работа в группах 

B2.3. Group work 

     +        

Б2.4. Этика және қҧндылықтар 

Б2.4 Этика и ценности 

B2.4. Ethics and values 

      +       

Б3. Коммуникативтік  

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды қолдану 

Б3. Коммуникативные  

Б3.1 Применение коммуникативных 

навыков в профессиональной среде  

и обществе 

B3. Communication 

B3.1. Application of communication 

skills in society and professional 

environment 

       +      

Б4. Кәсіби/ 

Профессиональные/ 

Professional  

Б4.1  Білімдік қызмет 

cаласында/ образовательная 

деятельность в области/ educational 

activities 

in the range: 

        +     

Б4.2 Эксперименттік зерттеу 

қызметі/экспериментальная 

исследовательская деятельность/ 

experimental research activities 

         +    

Б4.3 Зерттеушілік/Исследования/ 

Research 
          +   

Б5.1.Кәсіптік білім/ профессиональное 

образование/vocational education 
           +  

Б5.2. Кәсіптік тәрбие/ 

Профессиональное воспитание/ 

Professional education 

            + 

 

БАКАЛАВРИАТ  МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҦЗЫРЕТТЕРДІҢ ҤЙЛЕСТІРІЛУІ: 
КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МОДУЛЕЙ БАКАЛАВРИАТА: 

COORDINATION OF BACALAVRIAT'S COMPETENCE BY MODULES: 

 

№ Модуль аты/ Название 

модуля/ Module name 

Б1.Оқу-

танымдық/ 

Учебно-

познавательн

ые/ Knowledge 

Б2. Жеке 

тҧлғалық/ 

Личностные/ 

Personal 

Б3.Коммуник

ативтік/ 

Коммуникати

вные/ 

Communicatio

Б4. Кәсіби/  

Профессио

нальные/ 

Professiona

l 

Б5. 

Маманда

ндыру/ 

специали

зация/ 
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and 

understanding 

n specializa

tion 

1. Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі/ Общеобразовательные дисциплины (ООД), цикл / Cycle 

of general education disciplines (GED) 

1.1  Мемлекеттік міндетті 

модуль/ Государственный 

обязательный модуль/ 

State Mandatory Module 

Б1  Б2 Б3 Б4  

1.2 Әлеуметтік-саясаттану 

білім модулі/  Модуль 

социально-политических 

знаний/ Social and Political 

Education Module 

Б1 Б2    

1.3 Дене шынықтыру модулі/  

Модуль физической 

культуры/ Physical 

Training Module   

Б1 Б2    

1/2 ЖОО компонент модулі/ 

Модуль вузовского 

компонента/ University 

Component Module 

Б1 Б2 Б3 Б4  

2. Кәсіби модульдер блогы / Блог профессиональных модулей/ Block of professional modules 

2.1 Базалық кәсіптендіру циклының модулі/ Модуль цикла базовых дисциплин/ Basic disciplines cycle 

module 

 Модуль-Түрік –тілі/ 

Турецкий язык/ Module – 

Turkish Language 

Б1 Б2 Б3 Б4  

 Модуль-Түркі дүние/ 

Тюркский мир/ Module – 

Turkish Language 

Б1 Б2 Б3 Б4  

 Модуль- 

Бейорганикалық химия/ 

Неорганическая химия/ 

Module - Inorganic Chemistry 

Б1 Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Мектеп 

педагогикасы/ Школьная 

педагогика/ Module – School 

Pedagogy  

Б1  Б2    

 Модуль-Этнопедагогика 

және тәрбие/ 

Этнопедагогика и 

воспитание/ Module - 

Ethnopedagogy and education 

Б1  Б2 Б3 Б4 Б5 

 Модуль-Басқару, 

ұйымдастыру,бағалау/ 

Управление, организация, 

оценка/ Module - 

Management, Organization, 

Evaluation 

Б1  Б2 Б3 Б4  

 Оқу тәжірибесі/ Учебная 

практика/ Educational practice 

Б1     Б4  

 Кәсіби 

тәжірибе/Профессиональная 

Б1     Б4  
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практика/ Professional 

practice 

2.2 Базалық пәндер модулі/ Модуль базовых предметов/ Basic disciplines module 

 Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Химия негіздері» / Образовательная траектория по 

специализации №1 «Основы химии»/ Educational trajectory for the specialization №1 

"Fundamentals of Chemistry" 

 Модуль-Элементтер 

химиясы/ Модуль - Химия 

элементов / Module - 

Chemistry of Elements 

Б1  Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Аналитикалық 

химия/ Аналитическая 

химия/ Module - Analytical 

Chemistry  

Б1 Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Химиялық анализ 

және органика/ Химический 

анализ и органика/ Module- 

Chemical analysis and 

organics 

Б1 Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Физколлоидтық 

химия/ Физколлоидная 

химия/ Module- Physical 

colloidal chemistry 

Б1    Б4 Б5  

 Модуль-Органикалық 

химия/ Органическая химия/ 

Module-Organic chemistry 

Б1  Б2  Б4 Б5 

 Модуль- Химияны 

оқытудағы жаңа тәсілдер/ 

Новые подходы в обучении 

химии/ Module-New 

approaches in teaching 

chemistry 

Б1   Б4 Б5 

 Мамандандырудың білім траекториясы №2 Химиялық талдаудың негіздері/ Образовательная 

траектория по специализации №2 «Основы химического анализа»/ Educational trajectory for the 

specialization number 2 "Fundamentals of chemical analysis" 

 Модуль-Периодтық жүйе/ 

Периодическая система/ 

Module- Periodic system 

Б1 Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Сапалық анализ 

және есептер шығару/ 

Качественный анализ и 

решение задач/ Module- 

Qualitative analysis and 

problem solving 

Б1 Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Сандық анализ/ 

Количественный анализ/ 

Module-quantitative analysis 

Б1  Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Химиялық 

кинетика/ химическая 

кинетика/ Module-chemical 

kinetics 

Б1  Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Органикалық 

химияның теориялық 

негіздері/ Теоретические  

основы  органической  

химии/ Module - Theoretical 

Foundations of Organic 

Chemistry 

Б1  Б2  Б4 Б5 

 Модуль-Оқыту Б1    Б4 Б5 
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технологиялары/ Технологии 

обучения/ Module - Learning 

technology 

 Кәсіби 

тәжірибе/Профессиональная 

практика/ Professional 

practice 

Б1     Б4  

3. Бейіндеуші пәндер циклының модулі/ Модуль цикла профилирующих дисциплин/ 

Cycle module of the  profiling disciplines 

3.1 Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Таңдау компоненті/ Профилирующий 

модуль вузовского компонент или компонент по выбору/ Profiling module University 

or optional component 

 Модуль- Әдістеме/ 

Методология/ Module - 

Methodology 

Б1  Б2  Б4 Б5 

 Модуль- Электрохимия және 

технология/ Электрохимия и 

технология/ Module – 

Electrochemistry and 

technology 

Б1    Б4  

 Модуль-Химиялық синтез 

және экология/ химический 

синтез и экология/ Module-

chemical synthesis and 

ecology 

Б1  Б2  Б4  

Мамандандырудың білім траекториясы №1 Химик зерттеуші  

Образовательная траектория по специализации №1 «Химик исследователь»/ Educational trajectory 

for the specialization №1 "Chemist researcher" 

 Модуль – Жалпы химия 

негіздері/ Основы общей 

химии/ Module-Fundamentals 

of General chemistry 

Б1  Б2   Б5 

 Модуль – Физикалық және 

биологиялық химия/ 

физическая и биологическая 

химия/ Module- physical and 

biological chemistry 

Б1    Б4 Б5 

Мамандандырудың білім траекториясы №2  Химик-педагог 

Образовательная траектория по специализации №2 «Педагог-химик»/ Educational trajectory for the 

specialization number 2 "Teacher Chemist" 

 Модуль – Химиялық 

кӛрнекілік/ Химические 

пособия/ Chemical aids 

Б1    Б4 Б5 

 Модуль – Химияны оқыту 

технологиялары/ Технологии 

обучения химии/ Module- 

Technologies of Chemistry 

Teaching 

Б1  Б2  Б4  

 Ӛндірістік тәжірибе/ 

Производственная 

практика/ Manufacturing 

practice 

Б1     Б4 Б5 

 Дипломалды тәжірибе/ 

Преддипломная практика/ 

Externship 

Б1     Б4 Б5 

Қорытынды аттестаттау модулі/ Итоговая аттестация/ Module of Final Attestation 

 Дипломдық  жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

   Б4  
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немесе кешенді емтихан 

тапсыру/ Написание  и   

защита   дипломной   работы   

(проекта)   или   подготовка  

и   сдача комплексного 

экзамена/ Writing and 

defending a diploma work 

(project) or preparing and 

passing of State  exam 

 

БАКАЛАВРИАТ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҦЗІРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҤЙЛЕСТІРІЛУІ 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ БАКАЛАВРИАТА:  

COORDINATION OF BACHELOR'S COMPETENCE ON DISCIPLINES: 

 

Модуль Пәндер 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 

Б1.1 Б1.2 Б1.3 Б2.1 Б2.2 Б2.3 Б2.4 Б3.1 Б4.1 Б4.2 Б4.3 Б5.1 
Б5.

2 

Мемлекеттік 

міндетті 

модуль/ 

Государствен

ный 

обязательный 

модуль/  State 

Mandatory 

Module   

 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы/ 

Современная история 

Казахстана/ 

Contemporary  History of 

Kazakhstan 

+ +  +   +       

Философия /Философия/ 

Philosophy 
+ +    + +       

 Шетел тілі/ 

Иностранный язык/ 

Foreign Language  

+  +     +      

Қазақ (орыс) тілі/ 

Казахский (русский) 

язык/  Kazakh(Russian) 

Language 

+   +   + +      

Ақпараттық-коммуника 

циялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)/  

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке)/ 

Information and 

communication technology 

(English) 

+  +  +  +       

Әлеуметтік-

саясаттану 

білім модулі/ 

социально- 

политических 

знаний/ Social 

and  Political 

Education 

Module   

Әлеуметтану/ 

Социология/ Sociology 
+  +    +       

Саясаттану/ 

Политология/ Politology 
+ + +    +       

Мәдениеттану/ 

Культуроло-гия/ 

Culturology 

+ +    + +       

Психология/ 

Психология/ Psychology 
+ +    + +       

Денешынықт

ыру модулі/ 

физической 

культуры/ 

Physical  

Training 

Module 

Дене шынықтыру/ 

Физическая культура/ 

Physical  Culture 

+   +  +        
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ЖОО электив 

 Модулі/ 

Модуль 

вузовского 

компонента/ 

University 

Component 

Module   

 

 

 

Тұлғааралық 

коммуникация 

психологиясы/ 

Психология 

межличностного 

общения/ The psychology 

of interpersonal 

communication    

+   +  +  +      

Акмеология, жеке және 

әлеуметтік жетістіктер/ 

Основы акмеологии, 

личных и социальных 

достижений/ Principles of 

Psychology of individual 

and social achievements 

+    +  +       

Мәдениет және дін/ 

Культура и религия/ 

Culture and Religion 

+ +    + +       

Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері/ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности/ 

Basics  of Life Safety 

+  +  +         

Экология және тұрақты 

даму/ Экология и 

устойчивое развитие/ 

Ecology and Sustainable 

Development 

+  + +          

Құқық негіздері/ Основы 

права/ Fundamentals of 

Law 

+   +  +        

Сыни және жүйелі ойлау 

/  Критическое и 

системное мышление/  

Critical and Systemic 

Thinking 

+ +    +  +      

Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу/  

Делопроизводство на 

государственном языке/  

Record Keeping in Kazakh  

Language 

+ +  +   +       

Еңбекті қорғау /  Охрана 

труда /  Labor Protection 
+   + +         

Мәңгілік Ел /  Мәңгілік 

Ел /  Mangilik El 
+ +  +   +       

Психикалық денсаулық 

профилактикасы және 

суицид превенциясы/ 

Профилактика 

психического здоровья и 

превенция суицидов/ 

Prevention in Mental 

Health and Suicide 

Prevention 

+   +  +        

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

+   +  +        

Білім берудегі цифрлық 

технологиялар/ 
+        +     
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Цифровые технологии в 

образования/ Digital 

Technology in Education` 

 

Кӛшбасшылық теориясы/ 

Теория лидерства/ 

Theories of Leadershıp 

   +    +      

Кәсіпкерлік және бизнес 

негіздері/  Основы 

предпринимательства и 

бизнеса/  Basics of 

Entrepreneurship and 

Business 

 

      +  +  +   

Жобалар және 

процестерді басқару/  

Управление проектами и 

процессами/  Project and 

Process Management 

 

+    +      +   

Латын графикасы және 

орфографиясы/  

Латинская графика и 

орфография/   Latin 

Graphics and Spelling 

+   +    +      

2. Кәсіби модульдер блогы/ 

Блог профессиональных модулей / Block of professional modules   

2.1 Базалық кәсіптендіру циклының  модулі   

Модуль базового  профилируещего цикла / Basic disciplines module 

Модуль -

Тҥрік тілі/  

Модуль-

Турецкий 

язык/  Module 

– Turkish 

Language 

 

Түрік (қазақ) тілі 

(Деңгей1)/ Турецкий 

(казахский) язык 

(Уровень 1)/  Turkish 

(Kazakh) Language –

(Level1) 

+   +   + +      

Түрік (қазақ) тілі 

(Деңгей2)/  Турецкий 

(казахский) язык 

(Уровень 2) /  Turkish 

(Kazakh) Language  – 

(Level 2) 

+   +   + +      

Модуль-Тҥркі  

дҥние/  

Тюркский 

мир/  Module 

– Turkish 

Language 

Ясауитану/  

Ясавиведение/  Yassawi 

Study 
+ +  +   +    

 
  

Ата-түрік принциптері/  

Принципы Ататюрка/  

Principles of Ataturk 
+   +   +    

 
  

Түркі мемлекеттер 

тарихы/  История 

тюрских государств/  

Turkic States history 

+ +  +       

 

  

Модуль-

Бейорганикал

ық химия/ 

Неорганическ

ая химия/ 

Module - 

Inorganic 

Chemistry 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия/ 

Inorganic Chemistry 
+    +    +  

 
+  

Бейорганикалық химия. 

Зертхана/ 

Неорганическая химия. 

Лаборатория  / Inorganic 

Chemistry. Laboratory 

 +    +     + 

 

+  

Модуль- Педагогика/ +     + +       
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Мектеп 

педагогикасы

/ Школьная 

педагогика/ 

Module – 

School 

Pedagogy 

Педагогика/Pedagogy   

Оқушылардың 

физиологиялық дамуы/ 

Физиология развития 

школьников/ Physiology 

of development of 

schoolchildren 

+   + +      

 

  

Модуль-

Этнопедагоги

ка және 

тәрбие/ 

Этнопедагоги

ка и 

воспитание/ 

Module - 

Ethnopedagog

y and 

education 

Этнопедагогика/ 

Этнопедагогика/Ethnoped

agogy 
+      + +   

 
  

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі/ 

Теория и методика 

воспитательной работы/ 

Theory and methods of 

educational work 

+     + +    

 

  

Бейорганикалық 

химияны оқыту 

әдістемесі/ Методы 

обучение 

неорганической химии/ 

Methods of teaching 

inorganic chemistry  

+    +    +  

 

+ 

 

 

 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Fundamentals of Anti-

Corruption Culture 

+   +  + 

    

 

  

Модуль-

Басқару,ҧйым

дасты 

ру,бағалау/ 

Управление, 

организация, 

оценка// 

Module - 

Management, 

Organization, 

Evaluation 

Инклюзивті білім беру/ 

Инклюзивное 

образование/ Inclusive 

Education 

+   +   +    

 

  

Бағалаудың ӛлшемдік 

технологиялары/ 

Технологии 

критериального 

оценивания/ Technology 

Measurement of 

Assessments 

+  +   +     

 

  

Білім берудегі 

менеджмент/ 

Менеджмент в 

образовании/ 

Management in Education 

+      + +   

 

  

Оқу тәжірибесі/ Учебная 

практика/ Еducational 

practice   
+        +  

 
  

 

Кәсіби тәжірибе/ 

Профессиональная 

практика/ Рrofessional 

practice 

+        +  

 

  

 
Мамандандырудың білім траекториясы №1  Химия негіздері 

Образовательная траектория по  специализации №1 «Основы химии»/ Educational trajectory for the 

specialization №1 "Fundamentals of Chemistry" 

Модуль – 

Элементтер 

химиясы 

Элементтер химиясы/ 

Химия элементов/ 

Chemistry of Elements 
+        +   +  
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Элементтер химиясы. 

Зертхана/ Химия  

элементов Лаборатория/ 

Chemistry of Elements 

Laboratory 

+    +     +  + 

 

Модуль – 

Аналитикалы

қ химия/ 

Аналитическа

я химия/ 

Module - 

Analytical 

Chemistry 

Аналитикалық  химия І/ 

Аналитическая химияІ/ 

Module - Analytical 

ChemistryІ 

+     +     + + 

 

 Химия  есептерін 

шығару  әдістемесі I/ 

Методика решения задач 

по химии І/ Methods for 

Problem Solving in 

Chemistry I 

+     +   +    

 

Модуль –

Химиялық 

анализ және 

органика/ 

Химический 

анализ и 

органика/ 

Module- 

Chemical 

analysis  and 

organics 

 

Аналитикалық  химия ІІ/ 

Аналитическая химияІІ/ 

Module - Analytical 

ChemistryІІ 

+     +     + + 

 

Органикалық химия I/ 

Органическая химия І/ 

Organic Chemistry I 

+   

+        + 

 

Модуль – 

Физколлоидт

ық химия/ 

Физколлоидн

ая химия/ 

Module- 

Physical 

colloidal 

chemistry 

Физикалық химия/ 

Физическая химия/ 

Physical Chemistry 

+   
       + + 

 

Коллоидты химия/ 

Коллоидная химия/ 

Colloid Chemistry 

+   

      +   

+ 

Модуль – 

Органикалық 

химия/ 

Органическая 

химия / 

Organic 

Chemistry 

Органикалық химия IІ/ 

Органическая химия ІІ/ 

Organic Chemistry ІI 
+         +  + 

 

Полимерлер химиясы/ 

Химия полимеров / 

Polymer Chemistry 
+  +    +     + 

 

Модуль –

Химияны 

оқытудағы 

жаңа 

тәсілдер/ 

Новые 

подходы в 

обучении 

химии/ 

Module-New  

approaches in 

teaching 

chemistry 

Химия пәнін 

жаңартылған білім беру 

жағдайында оқыту 

әдістемесі/  Методика 

преподавания химии по 

обновленной программе 

обучения/ Methods of 

teaching chemistry at the 

updated educational 

program 

+           + 

 

Химия пәнін ағылшын 

тілінде оқыту әдістемесі/ 

Методика преподавания 

химии на английском 

языке/ Methods of 

teaching Сhemistry in 

English 

+        +  +  
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 Мамандандырудың білім траекториясы №2 Химиялық талдаудың негіздері   

Модуль-

Периодтық 

жҥйе/ 

Периодическа

я система/ 

Module- 

Periodic 

system 

Периодтық жүйе 

элементтер химиясы / 

Химия элементов 

периодической системы/ 

Chemistry of elements of 

the periodic table 

+    +     +  + 

 

Периодтық жүйе 

элементтер химиясы. 

Зертхана/  Химия 

элементов 

периодической системы . 

Лаборатория/ Chemistry 

of elements of the periodic 

table Laboratory 

+    +     +  + 

 

Модуль- 

Сапалық 

анализ және  

есептер 

шығару/ 

Количественн

ый  анализ/ 

Module-

quantitative 

analysis 

Сапалық анализ/  

Качественный анализ/ 

Qualitative analysis 
+     +     + + 

 

Бейорганикалық 

химияның есептерін 

шығару әдістемесі/ 

Методика решения задач 

неорганической химии/ 

Methods of solving 

problems of inorganic 

chemistry 

+     +   +    

 

Модуль- 

Сандық 

анализ/ 

Количественн

ый анализ/ 

Quantitative 

analysis 

Сандық анализ 

Количественный анализ/ 

Quantitative analysis 
+     +     + + 

 

Органикалық химияның 

теориялық негіздері/ 

Теоретические основы 

органической химии 

+   

+        + 

 

Модуль-

Химиялық 

кинетика/ 

химическая  

кинетика/ 

Module-

chemical 

kinetics 

Химиялық кинетика/ 

Химическая  кинетика/ 

Module-chemical kinetics 

+ 
 +      +    

 

Зат құрылысы/ Строение 

вещества/ Structure of 

Matter 

+ 

   +        

+ 

Модуль-

Органикалық 

химияның 

теориялық 

негіздері/ 

Теоретически

е  основы  

органической  

химии/ 

Module - 

Theoretical 

Foundations of 

Organic 

Chemistry 

Органикалық 

молекулалар-дың 

функцио-нальдық туын-

дыларының химиясы/ 

Химия функциональных 

производных 

органических молекул/ 

Chemistry of functional 

derivatives of organic 

molecules 

+         +  + 

 

Жоғары молекулалы 

қосылыстар химиясы/ 

Химия 

высокомолекулярных 

соединений/ Chemistry of 

high-molecular compounds 

+  +    +     + 

 

Модуль-

оқыту 

технологияла

Жаратылыстану 

бағытындағы пәндерді 

кіріктіре оқыту 
+        +   + 
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ры/ 

Технологии 

обучения/ 

Module - 

Learning 

technology 

әдістемесі/ Методика 

интегрированного 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла/  Methods of 

integrated teaching of 

natural science subjects 

Химия сабағын оқыту 

құралдары/ Инструменты 

для обучения химии/ 

Tools for learning 

chemistry 

+  +         + 

 

Кәсіби тәжірибе 

Профессиональная 

практика/ Рrofessional 

practice 

+        +    

 

3. Бейіндеуіш пәндер циклының  модулі/  Модуль цикла профилирующих  дисциплин/  

Cycle module of the  profiling disciplines 

3.1.Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Таңдау компоненті/ Профилирующий модуль вузовского компонент 

или компонент по выбору (элективный компонент)/ 

Profiling module University or optional component 

Модуль-

Әдістеме/ 

Методология/ 

Module - 

Methodology 

Химияны оқыту 

әдістемесі/ Методика 

обучения химии/ 

Methodology of Teaching 

Chemistry 

+   

 +    +   + 

 

Мектепте химиялық 

экспериментті жүргізу 

әдістемесі/ Методика 

проведения школьного 

химического 

эксперимента/ 

Methodology of School 

Chemical Experimentation 

+   

 +    +   + 

 

Химиядағы 

инновациялық 

педагогикалық 

технологиялар/ 

Инновационные 

педагогические 

технологии в химии/  

Innovative pedagogical 

technologies in chemistry 

+  +          

 

Модуль-

Электрохими

я және 

технология/  

Электрохими

я и 

технология/ 

Module – 

Electrochemist

ry  and 

technology 

Химиялық технология 

Химическая технология / 

Chemical Technology 

+ 
+     +    +  

 

Электрохимия/ 

Электрохимия/ 

Electrochemistry 

+ 

 +        +  

 

Модуль-

Химиялық 

синтез және 

экология/ 

химический 

синтез и 

Химиялық синтез/ 

Химический синтез/  

Chemical Synthesis 
+ +          + 

 

Химиялық  

Экология/ Химическая 

экология  /Chemical 

+ 
    +  +   +  
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экология/ 

Module-

chemical 

synthesis  and 

ecology   

Ecology 

Модуль- 

Химия лық 

синтез және 

экология/хим

ический 

синтез и 

экология/ 

Module-

chemical 

synthesis and 

ecology 

Химиялық синтез/ 

Химический 

синтез/Chemical 

Synthesis 

+ 

+          + 

 

Химиялық экология/ 

Химическая 

экология/Chemical 

Ecology 

+ 

    +  +   +  

 

 

Мамандандырудың білім траекториясы №1 Химик зерттеуші  Образовательная траектория по  

специализации №1 «Химик исследователь»/ Educational trajectory for the specialization №1 "Chemist 

researcher" 

Модуль-

Жалпы химия 

негіздері/ 

Основы 

общей химии/ 

Module-

Fundamentals 

of General 

chemistry 

Ерітінділер теориясының 

қазіргі кездегі 

концепциясы/ 

Современные концепции 

теория растворов/ 

Modern concepts of the 

theory of solutions 

+ 

          + 

 

Тұрмыстық  химия  

тауарлары/ Товары 

бытовой химии/ 

Household Chemicals 

+ 

  +         

+ 

Модуль-

Физикалық 

және 

биологиялық 

химия 

физическая и 

биологическа

я химия/ 

Module- 

physical and  

biological 

chemistry 

Физика-химиялық анализ 

әдістері/ Физико-

химические методы 

анализа/ Physicochemical 

Methods of Analysis 

+  +         + 

 

Биохимия/ Биохимия/ 

Biochemistry 

+        +  + + 

 

 

Мамандандырудың білім траекториясы №2 Химик-педагог  Образовательная траектория по  

специализации №2 «Педагог-химик»/ Educational trajectory for the specialization number 2 "Teacher 

Chemist" 

Модуль- 

Химиялық 

кӛрнекілік//Х

имические  

пособия/ 

Chemical aids 

Химия оқулықтарының 

құрылымы мен мазмұны/  

Структура и содержание 

учебников по химии / 

Structure and Content of 

Chemical Textbooks     

+  +      +    

 

Кӛрнекі –құралдар  

дайындау  әдістемесі/ 

Методика приготовления 

наглядных пособий/ 

Method of Preparing 

Visual Aids 

+ 

 +         + 

 

Модуль-

Химияны 

оқыту 

Химия есептерін шығару 

әдістемесі ІІ/ Методика 

решения задач по химии 

+ +  
  +   +    

 



  Ф-ОБ-001/187 
 

29 

  

 

 
ҚҦЗЫРЕТТІЛІК БАҒЫТПЕН ОҚЫТУДАҒЫ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР/ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ/ 

THE FINAL RESULTS IN TRAINING IN COMPETENCE-BASED DIRECTION 

 
№ Пән атауы/ Название 

дисциплины/ Name of 

the discipline 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сӛз)/ 

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Brief description of the discipline (30-50 words) 

Кредит 

саны/ 

Количес

тво 

кредито

в/ Num-

ber of 

credits 

Қалыптасаты

н қҧзыреттер 

(кодтары)/ 

Формируемые 

компетенции 

(коды)/ The 

competence 

generated 

(codes) 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль/ Государственный обязательный модуль/ State Mandatory Module 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

 

Пәнді оқытуда Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздері, 

Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы, 

мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының 

заңдылықтары, Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихи деректері 

мен тарихнамасы, «Қазақстан Республикасында тарихи сананы 

қалыптастырудың тұжырымдамасы» және әлемдік-тарихи үдерістер 

сабақтастығында қазіргі Отан тарихының ғылыми-негізді 

тұжырымдамасы мен заңдарын тұтастай және объективті түрде 

қарастырылады. 

5 1.1, 1.2, 

2.1, 2.4 

 

Современная 

история 

Казахстана 

Изучает концептуальные основы исследования Отечественной истории, 

истоки и преемственность казахской государственности, 

закономерности политического, социально-экономического и 

культурного развития государства, актуальные проблемы истории 

современного Казахстана,  «Концепцию становления исторического 

сознания в Республике Казахстан»,  историю современного Казахстана в 

контексте всемирно-исторических процессов, исторические источники и 

историографию современной истории Казахстана. 

технологияла

ры/ 

Технологии 

обучения 

химии/ 

Module- 

Technologies 

of  Chemistry 

Teaching 

ІI/ Methods for Problem 

Solving in Chemistry II 

Мектеп оқу-шыларына 

арналған олимпиада 

лық химия бойынша 

есептер/ Олимпиадные 

задачи по химии для 

школьников/ Chemistry 

Olympiad Tasks for 

School Students 

+ +    +   +     

 

Ӛндірістік тәжірибе/ 

Производственная 

практика/ Тeaching 

practice 

+        +   + + 

Диплом алды тәжірибе/ 

Преддипломная 

практика/ Рre-graduation 

practical training 

+          + +  

Модуль-

Қорытынды  

аттестаттау/ 

Итоговая 

аттестация/ 

Module of  

Final 

Attestation 

Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 

қорғау/ Написание  и   

защита   дипломной   

работы   (проекта)   или   

подготовка  и   сдача  

комплексного 

экзамена/Writing and 

defense of the thesis 

(project)   

        + + +   
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Modern history of 

Kazakhstan 

Studies the conceptual foundations of the study of national history, the origins 

and continuity of the Kazakh statehood, the laws of the political, socio-

economic and cultural development of the state, current problems of the 

history of modern Kazakhstan, "The concept of the formation of historical 

consciousness in the Republic of Kazakhstan", the history of modern 

Kazakhstan in the context of world-historical processes, historical sources 

and historiography of modern history of Kazakhstan. 

2 Философия   

 

Философия - бұл шындық пен танымның негізгі сипаттамалары мен 

негізгі принциптерін, адамның бар екендігін, адам мен әлемнің қарым-

қатынасын зерттейтін пән. Философия әлемдегі адамның негізгі 

қағидалары мен орны туралы білім жүйесін дамытатын қоғамдық 

сананың нысаны. 

5 1.1, 1.2, 

2.3,2.4 

Философия 

 

Философия - дисциплина, изучающая наиболее общие существенные 

характеристики и фундаментальные принципы реальности и познания, 

бытия человека, отношения человека и мира. Философия — форма 

общественного сознания, вырабатывающая систему знаний о 

фундаментальных принципах бытия и месте человека в мире. 

Philosophy Philosophy is a discipline that studies the most common essential 

characteristics and fundamental principles of reality and cognition, of human 

existence, the relationship of man and the world. Philosophy is a form of 

social consciousness, generating a system of knowledge about the 

fundamental principles of being and the place of man in the world. 

3 Шетел тілі 

 

Оқу және сӛйлеу, тыңдау мен түсіну процесінде әңгімелесу дағдыларын 

қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді. Ағылшын тілінің лексикалық-

грамматикалық ережелерін біліп түсінуге және қолдана алуға 

дайындайды. 

5 1.1, 1.3, 3.1 

Инстранный язык 

 

Уровень В1-способствует формированию и развитию навыков речи при 

чтении, говорении и аудировании. Формирует у студентов знание по 

лексико-грамматическим правилам и использование их на практике. 

Foreign Language  

 

Level B1-contributes to the formation and development of speech skills in 

reading, speaking and listening. Forms students' knowledge of the lexical and 

grammatical rules and their use in practice. 

4 Шетел тілі 

 

Ағылшын тіліндегі сӛз жасамының негізгі жолдары, кӛп мағыналы 

сӛздердің мәтіндік мағынасы, сӛз тіркестері және түрлі қарым-қатынас 

жағдаяттарында сӛздік орамдардың қолданылу ерекшеліктерін үйретеді. 

5 1.1, 3.1 

Инстранный язык 

 

Уровень В2 - спосбствует обучению особенностям использования  

конструкции слов, основных  путей словообразования, контекстные 

значения многозначных слов и словосочетания в разных 

коммуникативных ситуациях. 

Foreign Language Level B2 - teaches the use of the construction of words, the main ways of 

word formation, the contextual meanings of multi-valued words and phrases 

in different communicative situations. 

5 

 

Қазақ (орыс) тілі 

(орыс топтары 

үшін)  

 

Тілдің грамматикалық құрылысын меңгерту, саналы-коммуникативті 

бағдарды басшылыққа алу. Тіл үйренушілердің сӛйлеу біліктілігін 

жетілдіру, лексикалық қорын, грамматикалық білік-дағдыларын 

қалыптастыру, қазақ тілі грамматикасы туралы білімін дамыту. Ӛз 

пікірін, ойын дұрыс жеткізе білу, оң немесе теріс жауап бере білу. Оқу, 

тұрмыстық, саяси-әлеуметтік тақырыптарға әңгімелесуге дағдылануы. 

Ресми-іскери, іскери-кәсіби кездесу этикетіне сай сәлемдесу, сұхбаттасу, 

келісу, келіспеу таңдану. 

5 1.1, 2.1, 

2.4, 3.1 

Казахский 

(русский) язык 

(для русских 

групп) 

Обучение грамматической структуре языка, уделяя внимание 

умственно-коммуникативному направлению. Развитие разговорной речи 

у обучающихся, а также развитие лексического запаса, формирование 

грамматических знаний. Студент должен уметь свободно выражать свои 

мысли, ставить простые вопросы и выражать свои мысли при помощи 

простых предложений. Умение беседовать на учебные темы, а также 

умение формулировать свою мысль при помощи образных компонентов. 
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Kazakh(Russian) 

Language 

(for Russian 

groups) 

Learning the grammatical structure of the language, paying attention to the 

mental-communicative direction. The development of spoken language in 

students, as well as the development of vocabulary, the formation of 

grammatical knowledge. The student should be able to freely express their 

thoughts, pose simple questions and express their thoughts with the help of 

simple sentences. The ability to talk to the training, as well as the ability to 

formalize your thought with the help of figurative components. 

Қазақ (орыс) тілі 

(қазақ топтары 

үшін) 

 

Пән білім алушылардың тілдік тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби, 

мәдениетаралық қарым-қатынас аясында үш тілділік және ұлттық 

сананы рухани жаңғырту мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру 

контекстінде орыс тілінде когнитивті, коммуникативтік қызметті жүзеге 

асыруға қабілетті дамуына арналған.  

1.1, 2.1, 

2.4, 3.1 

Казахский 

(русский) язык 

(для казахских 

групп) 

 

Дисциплина предназначена для развития языковой речи обучающегося, 

способного осуществлять когнитивную, коммуникативную деятельность 

на русском языке в сферах межличностного, социального, 

профессионального, межкультурного общения в контексте реализации 

государственных программ трехязычия и духовной модернизации 

национального сознания. 

Kazakh(Russian) 

Language 

(Kazakh groups) 

The discipline is designed for the development of language speech of students 

who are able to carry out cognitive, communicative activities in Russian in 

the areas of interpersonal, social, professional, intercultural communication in 

the context of the implementation of state programs of trilingualism and 

spiritual modernization of national consciousness. 

6 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде)/  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пәні студенттердің кәсіби 

және жеке тұлғалық құзіреттіліктерін меңгертуді үйретеді, яғни 

заманауи ақпараттық коммуникациялық технологияларды кәсіби іс-

әрекеттердің әр түрлі облыстарында, ғылыми және практикалық 

жұмыста, ӛз білімін жетілдіруде және басқа да мақсаттарда қолдануға 

мүмкіндік береді. Практикалық мақсаттармен қатар курс студенттердің 

ой-ӛрісін кеңейтіп, білім беру мен тәрбие беру мақсаттарын жүзеге 

асырады. 

5 1.1, 1.3, 

2.2,  2.4 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии (на 

английском 

языке) 

Предмет информационно-коммуникационные технологии способствует 

овладению студентами профессиональных и личностных компетенций, 

которые дадут возможность пользоваться современными 

информационно-коммуникационными технологиями в различных 

областях профессиональной деятельности, научной и практической 

работе, для саморазвития и других целей. Наряду с практической 

направленностью, курс реализует образовательные и воспитательные 

цели, способствуя, повышению их общей культуры и образованности. 

Information and 

communication 

technology 

(English) 

The subject of information and communication technologies is the study of 

students' mastery of professional and personal competencies, which will 

enable them to use modern information and communication technologies in 

various fields of professional activity, scientific and practical work, for self-

education and other purposes. Along with the practical goal, the course 

implements educational and educational objectives, contributing to the 

expansion of students' horizons, increasing their overall culture and 

education. 

7 Әлеуметтану «Әлеуметтану» пәні әлеуметтік-саяси білімнің пәнаралық модулі 

құрамдас бӛлігі ретінде қоғамдағы тұлғааралық қарым-қатынас 

жүйелерін сыни түсінуді, қоғамның табиғатын, оның топтары мен 

институттарын білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Ол макро- 

және микро әлеуметтанулық процестерді түсінуді қамтамасыз ететін 

және онсыз біздің заманымыздың жаһандық қауіп-қатерлеріне 

қазақстандық қоғамның бейімделуін және бейімделуін қамтамасыз 

етпейтін «әлеуметтік қиялды» (С.Райт Миллс анықтады) дамытуға 

бағытталған.    

2 1.1, 1.3, 2,4 
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Социология Предмет «Социология» направлен на формирование способности к 

критическому пониманию систем межличностного общения в обществе 

как составной части междисциплинарного модуля социально-

политического образования, познанию природы общества, его групп и 

институтов. Он обеспечивает понимание макро - и микро-

социологических процессов и без него не обеспечивает адаптацию и 

адаптацию казахстанского общества к глобальным угрозам нашего 

времени. 

Sociology The subject "Sociology" is aimed at the formation of the ability to critically 

understand the systems of interpersonal communication in society as an 

integral part of the interdisciplinary module of socio-political education, 

knowledge of the nature of society, its groups and institutions. It provides an 

understanding of macro-and micro-sociological processes and without it does 

not ensure the adaptation and adaptation of Kazakhstan's society to the global 

threats of our time. 

8 Саясаттану «Саясаттану» ұлттық қауіпсіздік пен ұлттық мүдделерді жүзеге асыруға 

негізделген ұлттық мемлекеттер саясатының мазмұнын түсіндіретін 

әлемдік саясат пен қазіргі саяси процестердің заңдары мен заңдарын 

білуді қалыптастырады. Бұл пәнді зерделеу қоғамдық сананы 

жаңғыртудың негізі ретінде әлеуметтік-гуманитарлық кӛзқарасты 

қалыптастыруға ықпал етеді.             

2 1.1, 1.2, 

1.3, 2.4 

Политология «Политология» формирует знание законов и законов мировой политики 

и современных политических процессов, которые объясняют 

содержание политики национальных государств, основанной на 

национальной безопасности и национальных интересах. Изучение этого 

предмета будет способствовать формированию социально-

гуманистического подхода как основы модернизации общественного 

сознания. 

Political science "Political science" forms knowledge of the laws and laws of world politics 

and modern political processes that explain the content of the policy of 

national States based on national security and national interests. The study of 

this subject will contribute to the formation of social and humanistic approach 

as a basis for the modernization of public consciousness. 

9 Мәдениеттану «Мәдениеттану» пәні мәдениеттік сәйкестікті қалыптастыру арқылы 

қоғамдық сананы жаңғыртудың негізі ретінде әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымды дамытуға, мәдени процестердің табиғатын түсінуге 

негізделген мәдени жағдайларды талдау мен бағалауға, мәдени 

нысандардың ерекшеліктеріне, мәдениетаралық қарым-қатынаста 

мәдени құндылықтардың рӛліне негізделген.          

2 1.1, 1.2, 

2.3, 2.4 

Культурология Предмет «Культурология» основан на формировании культурной 

идентичности, основанной на развитии социально-гуманитарного 

мировоззрения, анализе и оценке культурных событий, основанных на 

понимании природы культурных процессов, культурных особенностей и 

роли культурных ценностей в межкультурной коммуникации. 

Culturology The subject "Culturology" is based on the formation of cultural identity, 

based on the development of social and humanitarian Outlook, analysis and 

evaluation of cultural events, based on an understanding of the nature of 

cultural processes, cultural characteristics and the role of cultural values in 

intercultural communication. 

10 Психология «Психология» пәні болашақ маманның жалпы психологиялық 

мәдениетін жоғарылату, ӛзінің ӛткен, қазіргі және келешегін 

психологиялық позициялардан іске асыруға, сондай-ақ тұлғалық мінез-

құлықтың әлеуметтік-психологиялық мінез-құлықтарын білу 

дағдыларына сәйкес сананы қалыптастыру, жаңғырту үшін қажет 

тұлғааралық қарым-қатынаста білу үшін арналған. 

2 1.1, 1.2, 

2.3, 2.4  
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Психология Предметом «Психологии» является знание межличностных отношений, 

необходимых для поднятия общей психологической культуры будущего 

специалиста, для осознания его / ее прошлых, настоящих и будущих 

психологических позиций, а также для формирования / возрождения 

сознания в соответствии с навыками знания социально-психологических 

моделей поведения личности. 

Psychology The subject of "Psychology" is the knowledge of interpersonal relations 

necessary to raise the General psychological culture of the future specialist, to 

understand his / her past, present and future psychological positions, as well 

as to form / revive consciousness in accordance with the skills of knowledge 

of socio-psychological models of behavior of the individual. 

11 Дене шынықтыру   ЖОО-ғы дене шынықтыру пәні қазіргі мамандардың дене мәдениетін 

қалыптастыру бойынша мемлекеттік білім беру бағдарламасының бӛлігі 

ретінде барлық мамандықтар үшін міндетті саналып кәсіби-қолданбалы 

дене даярлығын қамтамасыз етеді. 

8 1.1, 2.1, 2.3 

Физическая 

культура 

Предмет физической культуры в высших учебных заведениях как часть 

государственной программы по образованию являясь обязательным для 

всех специалистов, обеспечивает подготовку профессионально-

прикладной физической культуре 

Physical culture The subject of physical culture in higher educational institutions as part of the 

state program on education being obligatory for all specialists, provides 

training professionally-applied physical culture 

12 Тұлғааралық 

коммуникация 

психологиясы 

Психология ғылымының жалпы курсының әлеуметтік психология мен 

тіл психологиясында қарым-қатынас психологиясы деп аталатын 

арнайы саланың негізгі түсініктері қарастырылады. 

5 1.1, 2.1, 

2.3, 3.1 

Психология 

межличностной 

коммуникации 

Общий курс психологических наук рассматривает основные понятия 

конкретной области, называемой психологией межличностной 

психологии и языковой психологии. 

Psychology of 

interpersonal 

communication 

The General course of psychological Sciences examines the basic concepts of 

a particular field called psychology of interpersonal psychology and language 

psychology. 

13 Акмеология, жеке 

және әлеуметтік 

жетістіктер 

негіздері 

Акмеологияның негізгі ұғымдарымен таныстыру, олардың әлеуметтік 

педагог және ӛзін ӛзі тану мұғалімінің кәсіби қалыптасуы бағытындағы 

теориялық білімдерді меңгеруіне ықпал ету. Әлеуметтік педагогика 

және ӛзін ӛзі тану мамандарының әрекетін ұйымдастыру туралы 

білімдерін жинақтауға кӛмектесу. Таңдаған мамандық саласында 

олардың әлеуетті мүмкіндіктерін бағалау дағдыларын қалыптастыру. 

5 1.1, 2.2, 2.4 

Основы 

акмеологии, 

индивидуальных 

и социальных 

достижений 

Ознакомить с основными понятиями акмеологии, способствовать 

овладению ими теоретическими знаниями в области профессионального 

становления социального педагога и учителя самопознания. Помощь в 

приобретении знаний об организации деятельности специалистов 

социальной педагогики и самопознания. Формирование навыков оценки 

их потенциальных возможностей в области выбранной специальности. 

Principles of 

Psychology of 

individual and 

social 

achievements 

To acquaint with the basic concepts of acmeology, to promote their mastery 

of theoretical knowledge in the field of professional development of social 

pedagogue and teacher of self-knowledge. Assistance in the acquisition of 

knowledge about the organization of social pedagogy and self-knowledge. 

Formation of skills to assess their potential in the field of the chosen 

specialty. 

14 Мәдениет және 

дін 

Мәдениеттің негізгі элементтерінің ең бастысы және осыған сәйкес 

басты атқаратын қызметі таным, яғни таңба – символдық элемент болып 

саналады. Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің 

формасы. Діни мәдениет күрделі, кешенді құрылым болып саналады, 

қоғамдық жүйе ретіндегі діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени 

салада кӛрінеді. 

5 1.1, 1.2, 

2.3, 2.4 

Культура и 

религия 

Главным элементом основных элементов культуры является познание, 

то есть символ-символический элемент. Религия-субстанция культуры, а 

культура-форма религии. Религиозная культура является сложной, 

комплексной структурой, все аспекты религии как общественной 

системы проявляются в социально-культурной сфере. 
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Culture and 

religion 

The main element of the basic elements of culture is knowledge, that is, a 

symbol-a symbolic element. Religion is the substance of culture, and culture 

is a form of religion. Religious culture is a complex, complex structure, all 

aspects of religion as a social system are manifested in the socio-cultural 

sphere. 

15 Тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

«Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» курсында адамды тӛтенше жағдайлар 

кезінде қорғау жолдары қарастырылады. Оның негізгі себептеріне 

адамдардың ӛмір сүру ортасындағы кездесетін қауіп-қатерлерімен бірге 

еліміздің ата заңының негізгі мақсаты жатады. 

5 1.1, 1.3, 2.2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

В курсе "Основы безопасности жизнедеятельности" рассматриваются 

пути защиты человека при чрезвычайных ситуациях. Основной 

причиной его является основная цель основного закона страны, наряду с 

угрозами, встречающимися в среде обитания людей. 

Fundamentals of 

life safety 

The course "Fundamentals of life safety" discusses ways to protect people in 

emergency situations. The main reason for it is the main purpose of the basic 

law of the country, along with the threats encountered in the human 

environment 

16 Экология және 

тұрақты даму 

ХХ-ХХІ ғасырларда экология әлемдік ӛркениеттің басты жаңалығы бола 

отырып, кез келген қоғамның, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

және саяси жұйелерін дамытуда экологиялық танымды пайдаланбай 

жүргізу мүмкін емес болды. Сол себепті «Экология және тұрақты даму» 

пәнін оқыту дәстүрлі үрдіске айналды. 

5 1.1, 1.3, 2.1 

Экология и 

устойчивое 

развитие 

В ХХ-ХХІ вв. экология, являясь главной новизной мировой 

цивилизации, невозможно было без использования экологического 

познания в развитии социально-экономических и политических систем 

любого общества, государства. Поэтому изучение предмета Экология и 

устойчивое развитие стало традиционным процессом. 

Ecology and 

sustainable 

development 

In the XX-XXI centuries ecology, being the main novelty of the world 

civilization, was impossible without the use of ecological knowledge in the 

development of socio-economic and political systems of any society, state. 

Therefore, the study of the subject of Ecology and sustainable development 

has become a traditional process. 

17 Құқық негіздері Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін 

және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші 

салаларын енгізетін кешенді оқу пәні. Оқу курсында құқық саласының 

негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар мен негізгі түсініктер 

қарастырылады. 

5 1.1, 2.1, 2.3 

Основы права Основы права комплексная учебная дисциплина, включающая в себя 

Основные понятия и принципы теории государства и права, а также 

ведущие отрасли казахстанского права. В учебном курсе 

рассматриваются правовые нормы и основные понятия, формирующие 

основы правовой сферы. 

Basic law The complex educational discipline including the Basic concepts and 

principles of the theory of the state and the right, and also the leading 

branches of the Kazakhstan law. The training course discusses the legal 

norms and basic concepts that form the basis of the legal sphere. 

18 Сыни және жүйелі 

ойлау 

Сыни ойлау бӛлімі - дүниетанымдық ұғымдар мен категориялар арқылы 

адам ӛз ӛмірін қайта құруға талпынады деуге болады. Ол жеке адамның 

ғана емес, бүкіл қоғамның тыныс-тіршілігін сыни сараптан ӛткізеді, 

адам мен қоғамның ақиқатқа жету жолындағы қателіктерін жоюға 

ықпал етеді. 

5 1.1, 1.2, 

2.3,3.1 

Критическое и 

системное 

мышление 

Раздел критического мышления - через мировоззренческие понятия и 

категории человек стремится к возрождению своей жизни. Он проводит 

критический анализ жизни не только личности, но и всего общества, 

способствует устранению ошибок человека и общества на пути к 

истине. 

Critical and 

Systemic Thinking 

Section of critical thinking - through ideological concepts and categories of 

people seeking to revive their lives. He conducts a critical analysis of the life 

of not only the individual, but also the whole society, helps to eliminate the 

mistakes of man and society on the way to the truth. 
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19 Мемлекеттік тілде 

іс қағаздарын 

жүргізу 

Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, 

ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік 

басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, 

сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай 

білуге және іскерлік қарым-қатынаста сӛйлеуге дағдыландырады. 

5 1.1, 1.2, 

2.1, 2.4 

Делопроизводство 

на 

государственном 

языке 

Современные политические, экономические, повседневно-бытовые, 

общественно-политические, научные и культурные связи, 

терминологическую и специальную лексику во всех областях науки и 

государственных органах управления, а также правила написания 

деловых писем, умение заключать договоры и соглашения и говорить в 

деловых отношениях. 

Record Keeping in 

Kazakh Language 

Modern political, economic, everyday,social,political, scientific and cultural 

relations, terminology and special vocabulary in all areas of science and 

government, as well as the rules of writing business letters, the ability to enter 

into contracts and agreements and speak in business relations. 

20 Еңбекті қорғау «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек 

қатынастарына түскен кезде, ӛндірісте ҚР Еңбек заңдарымен кӛзделген 

еңбекті қорғау жӛніндегі ережелер мен нормаларды, еңбекті қорғауды 

ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және 

бақылауды, қызметкерлердің еңбекті қорғау кепілдіктері, еңбек 

қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды үйретеді. 

5 1.1, 2.1, 2.2 

Охрана труда Предмет «Охрана труда» обучает студентов при вступлении в трудовые 

отношения согласно специальности положениям и нормам охраны труда 

предусмотренной трудовым законодательством РК, навыкам 

организации охраны труда, государственному управлению и контролю в 

сфере охраны труда, гарантии защиты охраны труда работников, 

связанных с трудовой деятельностью работника. 

Labour protection The subject "labor Protection" teaches students to enter into labor relations in 

accordance with the specialty regulations and standards of labor protection 

provided by the labor legislation of the Republic of Kazakhstan, to skills of 

the organization of labor protection, public administration and control in the 

field of labor protection, guarantees of protection of labor protection of the 

workers connected with labor activity of the worker. 

21 Мәңгілік Ел «Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын 

ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін кӛтеріп, жаңартылатын әлемдегі 

ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын 

нақтылайды, әртүрлі кӛзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа 

орай үйлестіре отырып  қарастырады. 

5 1.1, 1.2,2.1, 

2.4 

Мәңгілік Ел Фундаментальный вопрос предмета "Мәңгілік Ел» поднимает 

национальную идею "Мәңгілік Ел " до статуса национальной 

программы, уточняет смысл понятий, принципов и принципов в 

обновляемом мире, рассматривает различные взгляды в сочетании с 

общественным спросом. 

Mangilik El The fundamental issue of the subject "Mangilik El" raises the national idea 

"Mangilik El" to the status of the national program, clarifies the meaning of 

concepts, principles and principles in the updated world, considers different 

views in combination with public demand. 

22 Психикалық 

денсаулық 

профилактикасы 

және суицид 

превенциясы 

«Психикалық денсаулық және суицид превенциясы» курсының мазмұны 

психологиялық денсаулық кӛрсеткіші болып табылатын жекелеген 

қасиеттердің балалардағы даму ерекшеліктері, қамтамасыз ету жолдары 

мен амалдарын анықтау. Психологиялық денсаулық балалардың ӛзін - 

ӛзі дамытып, жетілдіруін, реттей алуын, балалардың ересектермен және 

басқа балалармен қарым-қатынасын реттейді  

5 1.1, 2.1, 2.3 

Профилактика 

психического 

здоровья и 

превенция 

суицидов 

Курс «Психическая здоровье и суицидальная превенция» определяет 

методы и пути обеспечение комплексного исследование коррекционных 

проблем и показателей психологического здоровье индивидуальных 

качеств в развитие детей. Психологическая здоровья детей обеспечивает 

саморазвитие и самооценку детей. 
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Prevention in 

Mental Health and 

Suicide Prevention  

The course "Mental health and suicidal prevention" defines methods and 

ways to provide a comprehensive study of correctional problems and 

indicators of psychological health of individual qualities in the development 

of children. Psychological health of children provides self-development and 

self-esteem of children. 

23 Ӛзін-ӛзі тану Ӛзін-ӛзі тану пәні болашақ мұғалімдерінің педагогикалық және 

психологиялық қарым-қатынас компонентерін қалыптастырып 

жетілдіреді. Білім беру арқылы рухани-әдептілік құндылықтар жүйесін 

дамытады. Ӛзін тұлға және болашақ маман ретінде тануға мүмкіндік 

береді. ӛзінің ӛмірлік позициясын анықтауға кӛмектеседі және болашақ 

рухани денсаулық бетбұрысына бағытталған кӛзқарасын 

калыптастырады. 

5 1.1, 2.1, 2.3 

Самопознание Предмет «Самопознание» формирует у будущих педагогов 

педагогические и психологические компоненты общения. Через 

образование развивает систему духовно-нравственных ценностей. Дает 

возможность познать себя, как личность и как будущего специалиста, 

помогает определять свою жизненную позицию сформировать взгляд на 

морально здоровое будущее. 

Self-knowledge The subject "Self-Knowledge" forms pedagogical and psychological 

components of communication in future teachers. Through education 

develops a system of spiritual and moral values. It gives you the opportunity 

to know yourself as a person and as a future specialist, helps to determine 

your position in life to form a view of a morally healthy future. 

24 Білім берудегі 

цифрлық 

технологиялар 

Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуын, мектеп 

менеджерінің іс-әрекетінің теориялық негіздерін зерттейді. 

Менеджменттің негізінде мектепті басқару принциптері. Мектептің 

тәжірибелік іс-әрекетін менежментті ӛндірудің тиімділігін қарастырады. 

Болашақ мамандарды білім берудегі менеджмент жайлы қазіргі 

нарықтық жағдайда сәйкес білім, білік, дағдыларымен қаруландыруды. 

5 1.1,4.1 

Цифровые 

технологии в 

образовании 

Современные цифровые технологии дают новые инструменты для 

развития образовательных учреждений во всем мире. В результате 

изучения данного предмета у будущих учителей усовершенствуется 

профессиональные компетентности в сферах создание цифровых 

образовательных ресурсов, использование облачных и интерактивных 

технологии в образовательной системе. 

Digital 

Technologies in 

Education 

Modern digital technologies provide new tools for the development of 

educational institutions around the world. As a result of the study of this 

subject, future teachers will improve their professional competence in the 

areas of creating digital educational resources, using cloud and interactive 

technologies in the educational system. 

25 Кӛшбасшылық 

теориясы 

Тұлғаның лидерлік қасиеттерінің дамуына ықпал ететін факторларды 

анықтап, ақпараттарды жинақтайды. Лидер болу туа біте ме, әлде 

тәжірибе арқасында қалыптаса ма деген сауалға жауап іздеуге 

тырысады. 

5 1.2, 2.1, 3.1 

Теория лидерства Определяет факторы, которые способствуют развитию лидерских 

качеств человека. Лидером рождаются или это результат опыта, пытаясь 

найти ответ на этот вопрос. 

Theories of 

Leadership 

Determines the factors that contribute to the development of human 

leadership qualities. A leader is born or is it the result of experience trying to 

find the answer to this question. 

26 Кәсіпкерлік және 

бизнес негіздері 

Білімгерлерді кәсіпке баулиды, бағыт-бағдар береді. Ғаламтор 

мүмкіндіктерін кең ауқымда қолдана отырып, халықаралық бизнес 

мектептердің тәжірбиесіне сүйеніп бизнес кейспен, ойын түрінде 

кәсіпкерлік ойлауды дамытады. Білімгерлер әлемдегі кәсіпкерлік, 

стартап мәдениет, заманауи стартап мәдениеті, кәсіпкерлік пен 

инновацияның жаңа тенденциялары, салық, директор басқа да компания 

құрылымы және оның жұмысын танысады және кәсіпкерліктегі 

бәсекелестік орта туралы біледі. 

5  2.4,4.1,4.3 
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Основы 

предпринимательс

тва и бизнеса 

Направить обучающих к чувству профессионализма. Используя 

широкий спектр возможностей интернета, способствует 

предпринимательскому мышлению в бизнесе и бизнес-ситуациях на 

основе опыта международных бизнес-школ. Студенты узнают о 

предпринимательстве, культуре стартапов в мире и современной 

культуре, новых тенденциях в предпринимательстве и инновациях, 

налогообложении, другой структуре компании и ее работе, а также 

узнают о конкурентной среде в предпринимательстве. 

Basics of 

Eentrepreneurship 

and Business 

Guide the trainers to a sense of professionalism. Using a wide range of 

Internet capabilities, it promotes entrepreneurial thinking in business and 

business situations based on the experience of international business schools. 

Students will learn about entrepreneurship, the culture of startups in the world 

and modern culture, new trends in entrepreneurship and innovation, taxation, 

other structure of the company and its work, as well as learn about the 

competitive environment in entrepreneurship. 

27 Жобалар және 

процестерді 

басқару 

Жобаларды басқарудың мәні және түсінігі, Жоба мақсаты. Жобалық 

және тұрақты қызмет: ұқсастығы және ерекшелігі. Жобаның фазалары 

және сатылары. Жобаны басқару қызметтері: жоспарлау, басқару, 

бақылау, ұйымдастыру, әкімшілік және басқа жалпы жүйелік 

қызметтері. Жобалардың классификациясы. Жобаны аяқтау процесі. 

Жобаны түзетуші іс-қимылы және тәжірибиесі. Жобаны аяқтау 

мерзімінің мәні және маңыздылығы. 

5 1.1, 2.2, 4.3 

Управление 

проектами и 

процессами 

Смысл и понятие управления проектом, цель проекта. Дизайн и 

устойчивость: индивидуальность и особенность. Фазы и этапы проекта. 

Услуги по управлению проектами: планирование, управление, контроль, 

организация, администрирование и другие системные услуги. 

Классификация продуктов. Процесс завершения проекта. Проект 

корректирующих действий и опыт. Сущность и значение сроков 

реабилитации. 

Project and Process 

Management 

The meaning and concept of project management, the purpose of the project. 

Design and stability: individuality and peculiarity. Phases and stages of the 

project. Project management services: planning, management, control, 

organization, administration and other system services. Product classification. 

The completion of the project. Project corrective actions and experience. The 

essence and significance of the rehabilitation period. 

28 Латын графикасы 

және 

орфографиясы 

Графика - жазуда қолданылатын таңбалардың жиынтығы, орфография – 

біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі. «Латын графикасы 

және орфография» пәні латын негізді орфографияны үйретеді. 

5 1.1, 2.1, 3.1 

Латинская 

графика и 

орфография 

Графика – это набор символов, используемых при написании, 

орфография – система правил, обеспечивающая равномерную 

письменность. Дисциплина «Латинская графика и орфография» учит 

латинскому правописанию 

Latin Graphics and 

Spelling 

Graphics is a set of characters used in writing. Spelling is a system of rules 

that ensures uniform writing. Studying the discipline ―Latin Graphics and 

Spelling‖ can provide Latin spelling: writing letters. 

29 Түрік (қазақ) тілі 

– (А1)* 

Түрік тіліндегі дыбыстар; қалыптасуы, артикуляциялық ерекшеліктері, 

сӛздерде орналасу тәртібі, қызметтері және ӛзгерістерге ұшыраған әр 

түрлі жағдайы оқытылады. 

5 1.1,2.1,2.4,

3.1 

Турецкий язык 

(казахский) – 

(А1)* 

Изучаются звуки в турецком языке; формирование, артикуляционные 

особенности, порядок размещения в словах, функции и различные 

обстоятельства, подвергающиеся изменениям. 

Turkish language 

(Kazakh)– (А1)* 

Sounds in the Turkish language are studied; formation, articulation features, 

order of placement in words, functions and various circumstances undergoing 

changes. 

 Түрік (қазақ) тілі 

– (А2)* 

Түрік тілінің лексикасы, сӛз құрылымы, сӛздердің жасалу жолдары, 

жалғаулары мен жұрнақ түрлері туралы мәлімет беріледі. 

  

Турецкий язык 

(казахский) – 

(А2)* 

Дается информация о словаре турецкого языка, структуре слова, 

способах образования слова, эмблемах и суффиксах. 
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Turkish language 

(Kazakh)– (А2)* 

Information about the dictionary of the Turkish language, word structure, 

methods of word formation, emblems and suffixes is given. 

30 Ясауитану Сопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің ӛмірі мен ілімі, оның негізгі 

ұстанымдары; түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи 

ілімінің маңызы; Ясауидің нақыл-ӛсиеттері, адамның рухани-моральдық 

дамуына қатысты ойлары; Ясауи 

3 1.1, 1.2, 

2.1, 2.4 

Ясавиведение Особенности суфизма, жизнь и учение Яссауи, его основные принципы; 

сущность учения Яссави в истории тюркских народов и современности; 

Учения Яссави, их мысли о духовном и нравственном развитии 

человека; Дается систематическое духовно-познавательное образование 

о месте и роли Яссави в казахском мире. 

Yasavi leading Features of Sufism, life and teachings of Yassaui, its basic principles; the 

essence of the teachings of Yassawi in the history of Turkic peoples and 

modernity; the Teachings of Yassawi, their thoughts about the spiritual and 

moral development of man; Given a systematic spiritual and cognitive 

31 Ата-түрік 

принциптері 

ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында Осман империясының 

құлауы мен ӛз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі 

және мемлекеттің құрушысы болған Мұстафа Кемал Ататүріктің 

принциптері осы пәннің басты мазмұны. Севр келісімін қабылдамаған 

түрік ұлтының басшысы ретінде 1923 жылы Мұстафа Кемал мемлекетке 

байланысты бірнеше принциптер ұстанады, пән осы принциптерді 

білімгерге түсіндіруді басты негізге алады. 

3 1.1, 2.1, 2.4 

Принципы 

Ататюрка 

Распад Османской империи в конце ХІХ - в начале ХХ века и при этом 

нашедшая свое продолжение борьба турецкого народа за независимость, 

принципы основателя государства Мустафы Кемаля Ататюрка являются 

главным содержанием данной дисциплины. 

The Principles Of 

Ataturk 

The collapse of the Ottoman Empire in the late NINETEENTH and early 

twentieth centuries and the continuing struggle of the Turkish people for 

independence, the principles of the founder of the state Mustafa Kemal 

Ataturk are the main content of this discipline. 

32 Түркі 

мемлекеттер 

тарихы  

Түркі мемлекеттер тарихы пәні студенттерге ӛзінің тӛл тарихы мен 

мәдениетін, тарихи ерекшелігін ұғып білуді, сондай-ақ, жаһандану 

процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды 

мақсат етеді. Түркі халықтарының 

3 1.1, 1.2, 2.1 

История тюркских 

государств 

История тюркских государств рассматривает историю и культуру 

тюркоязычных народов, особенности их развития, историю сохранения 

своей нации в процессе глобализации. Обучает тюркские народы с 

древних времен до наших дней. 

Turkic States 

history 

The history of the Turkic States considers the history and culture of the 

Turkic peoples, the peculiarities of their development, the history of the 

preservation of their nation in the process of globalization. Teaches Turkic 

peoples from ancient times to the present day. 

33 Бейорганикалық 

химия 

Атом-молекулалық ілім. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. 

Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы. Атом 

құрылысы. Периодтық заң және Д.И.Менделеевтің химиялық 

элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық 

4 1.1, 2.2, 

4.1, 5.1 

Неорганическая 

химия 

Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия и законы. 

Классификация и номенклатура неорганических соединений. Строение 

атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Inorganic 

chemistry 

Atomic-molecular doctrine. Basic chemical concepts and laws. Classification 

and nomenclature of inorganic compounds. Atomic structure. Periodic law 

and periodic system of chemical elements of D. I. Mendeleev. Chemical 

bonds. The rate of chemical reactions. Chemical equilibrium. Energy and 
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34 Бейорганикалық 

химия. Зертхана 

Химиялық зертханадағы техникалық қауіпсіздік ережесі, 

лабораториялық жұмыстардың орындалу тәртібі, бейорганикалық 

қосылыстардың молекулалық массасын және металдардың 

эквиваленттік массасын анықтау тәсілдері, химиялық реакциялардың 

жылдамдығын және химиялық реакциялардың жылу эффектісін анықтау 

жолдары. Ерітінділер, әртүрлі концентрациялы ерітінділер дайындау 

тәсілдері. 

4 1.1, 2.2, 

4.2, 5.1 

Неорганическая 

химия. 

Лаборатория 

Правила техники безопасности в химической лаборатории, порядок 

выполнения лабораторных работ, способы определения молекулярной 

массы неорганических соединений и эквивалентной массы металлов, 

способы определения скорости 

Inorganic 

chemistry. 

Laboratory 

Safety rules in the chemical laboratory, the order of laboratory work, methods 

for determining the molecular weight of inorganic compounds and the 

equivalent mass of metals, methods for determining the rate of chemical 

reactions and the thermal effect of chemical reactions. Methods of 

35 Педагогика  Педагогикалық мамандық және оның ерекшеліктері. Педагогика адам 

туралы ғылымдар жүйесінде. Педагогиканың аксиологиялық негіздері. 

Педагогиканың әдіснамалық негіздері. Ғылыми-педагогикалық 

зерттеудің мәні мен мазмұны. Педагогикалық зерттеудің әдістері. 

Зерттеу мәдениетін қалыптастыру. 

5 1.1, 2.3, 2.4 

Педагогика  Особенности педагогической профессии. Педагогика - наука о строении 

человечества. Педагогические аксиологические основы. Педагогические 

методологические основы. Значение научно-педагогических 

исследований. 

Pedagogy  Features of the teaching profession. Pedagogy is the science of the structure 

of mankind. Pedagogical and axiological fundamentals. Pedagogical 

methodological bases. The importance of scientific and pedagogical research. 

36 Оқушылардың   

физиологиялық 

дамуы 

Балалар мен жасӛспірімдердің дене бітімінің жасқа байланысты 

екендігін үйрету және дене бітімінің қалыптасуында антропометриялық 

әдісті қолдану туралы түсініктеме беру. Балалар мен жасӛспірімдердің 

ӛсуі мен дамуының биологиялық заңдылықтарымен таныстыру. 

3 1.1, 2.1, 2.2 

Физиология 

развития 

школьников 

Обучение детей и подростков возрастным особенностям физического 

развития и объяснение применения антропометрического метода в 

физическом формировании. Ознакомление с биологическими 

закономерностями роста и развития детей и подростков. 

Physiology of 

development of 

schoolchildren 

Teaching children and adolescents the age peculiarities of physical 

development and explanation of the use of anthropometric method in physical 

formation. Familiarization with the biological laws of growth and 

development of children and adolescents. 

37 Этнопедагогика Этнопедагогиканың теориялық негіздері. Халықтың педагогикалық 

кӛзқарастары мен этнопедагогика. Халықтың педагогиканың этникалық 

компоненті. Халық педагогикасындағы идеал тұлғаның бейнесі. 

Халықтың тәрбиелеу құралдарының кӛптігі. 

2 1.1, 2.4, 3.1 

Этнопедагогика Теоретические основы этнопедагогики. Педагогические взгляды народа 

и этнопедагогика. Этнопедагогика является этническим компонентом 

национальной педагогики. 

Ethnopedagogy The theoretical basis of the ethnopedagogics. Pedagogical views of the people 

and ethnopedagogics. Ethnopedagogics is an ethnic component of national 

pedagogy. 

38 Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Студенттерді сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың 

әдіснамалық-теориялық білімімен қаруландырып, кәсіби тәжірибелік 

дағдыларды игерумен бірге білікі құзыреттілікке баулу. Сондай-ақ 

модуль тәрбие жұмыстарының теориялық және әдістемелік негіздерін 

сипаттайды, орта және жоғары оқу орындарындағы тәрбие үдерісін 

басқару мен ұйымдастыруға қажетті тәрбие жұмыстарының жалпы 

теориялық негіздерімен, тәжірибеде тәрбие жұмыстарын жүргізу 

әдістемесін меңгерумен 

2 1.1, 2.3, 2.4 
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Теория и 

методика 

воспитательной 

работы 

Целью дисциплины является организация внеклассных работ со 

студентами. Также модуль описывает теоретические и 

методологические основы работ, знакомит с методикой воспитательных 

работ в среднем и высшем учебных заведениях . 

Theory and 

methods of 

educational work 

The purpose of the discipline is the organization of extracurricular activities 

with students. The module also describes the theoretical and methodological 

foundations of the work, introduces the methodology of educational work in 

secondary and higher education . 

39 Бейорганикалық 

химияны оқыту 

әдістемесі 

Бейорганикалық химияны оқыту әдістемесінің тұжырымдамалық және 

теориялық негіздерін, оның педагогикалық ғылым жүйесіндегі орны мен 

құндылығын, химияны оқыту әдістерінің даму тарихы мен қазіргі 

жағдайы туралы білім қалыптастырады. Химияның теориясы мен 

заңдарын, негізгі түсініктерінің ашылу тарихымен таныстыру, мәндерін 

түсіндіреді. 

3 1.1, 2.2, 

4.1, 5.1 

Методы обучения 

неорганической 

химии 

Формирование концептуальных и теоретических основ методологии 

преподавания неорганической химии, ее места и значения в системе 

педагогических наук, истории и современного состояния методики 

преподавания химии. Объясняется важность теории и законов химии, 

история раскрытия основных понятий. 

Methods of 

teaching inorganic 

chemistry 

Formation of conceptual and theoretical bases of methodology of teaching 

inorganic chemistry, its place and importance in the system of pedagogical 

Sciences, history and current state of methods of teaching chemistry. It 

explains the importance of the theory and laws of chemistry, the history of the 

disclosure of basic concepts. 

40 Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері мазмұны мен түсінігін 

білуге, қоғамға қауіпті дәрежесін айыра білуге және олардың алдын 

алып, әшкерелеуде қолданылатын әдіс-тәсілдерді білікті пайдалануды 

оқып үйретеді. 

2 1.1, 2.1, 2.3 

Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

Основы борьбы с коррупцией изучают содержание и понятие, различать 

степень общественной опасности и квалифицированно использовать 

применяемые методы и способы их предупреждения и выявления. 

Fundamentals of 

Anti-Corruption 

Culture 

The fundamentals of the fight against corruption study the content and 

concept, distinguish between the degree of public danger and skillfully use 

the applied methods and ways to prevent and identify them. 

41 Инклюзивті білім 

беру 

Инклюзивті білім беру оқыту процесінде балаға жеке кӛмек кӛрсету мен 

психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз етеді, жалпы білім 

беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға кедергісіз білім алуға 

ғана емес, баланың психофизикалық мүмкіндігін ескере отырып оқу-

тәрбие процесің ұйымдастыру болып табылады. 

3 1.1, 2.1, 2.4 

Инклюзивное 

образование 

В процессе инклюзивного образования будущий специалист учится не 

только оказывать личную помощь ребенку с отклонениями, но и учится 

обеспечивать его психолого-педагогическим сопровождением. 

Обеспечивает знаниями для организации обучения детей с 

ограниченными возможности в общеобразовательных учреждениях 

учитывая их психофизиологические способности. 

Inclusive education In the process of inclusive education, the future specialist learns not only to 

provide personal assistance to a child with disabilities, but also learns to 

provide psychological and pedagogical support. Provides knowledge for the 

organization of training of children with disabilities in educational 

institutions, taking into account their psychophysiological abilities. 

42 Бағалаудың 

ӛлшемдік 

технологиялары   

Оқу қызметіндегі педагогикалық ӛлшеу және бағалау пәні жоғары оқу 

орны студенттеріне білім беру квалиметриясының теориялық негіздерін, 

дидактикалық тестілеудің классикалық әдістерін, оқуды меңгерудегі 

табыстарын, білім нәтижесін, оған қол жеткізудің жолдары мен 

тәсілдерімен байланыстыра отырып қарастырады және білім беру 

жүйесінің әр деңгейінде білім алушылар даярлығының сапасы туралы 

объективті ақпарат беруді қамтамасыз етуді кӛздейді. 

3 1.1, 1.3, 2.3 
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Технологии 

критериального 

оценивания 

Предмет технологии измерения оценок изучается в высшем учебном 

заведении в области квалиметрии, изучение классических методов 

дидактического тестирования. Рассматривает пути и методы 

результативного обучения и обеспечивает объективной информацией о 

готовности обучающихся на каждом этапе образования. 

Technology 

Measurement of 

The subject of technology of measurement of estimates is studied in higher 

education in the field of qualimetry, the study of classical methods of didactic 

testing. Examines ways and methods of effective learning and provides 

objective information about the readiness of students at each stage of 

education. 

43 Білім берудегі 

менеджмент 

Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуын, мектеп 

менеджерінің іс-әрекетінің теориялық негіздерін зерттейді. 

Менежменттің негізінде мектепті басқару принциптері. Мектептің 

тәжірибелік іс-әрекетін менежментті ӛндірудің тиімділігін қарастырады. 

3 1.1,  2.4, 

3.1 

Менеджмент в 

образовании 

Изучает формирование менеджмента как научной теории, теоретические 

основы деятельности школьного менеджера. Рассматривает принципы 

управления школой на основе менеджмента. Использование 

практической деятельности школы для эффективности менеджмента. 

Обеспечивает будущих специалистов знаниями, умениями и навыками 

менеджмента в образовании отвечающих современной рыночной 

ситуации. 

Management in 

education 

Studies the formation of management as a scientific theory, the theoretical 

foundations of the school Manager. Examines the principles of school 

management based on management. The use of practical activities of the 

school for the effectiveness of management. Provides future specialists with 

knowledge, skills and management skills in education that meet the current 

market situation. 

44 

 

Элементтер 

химиясы 

Элементтердің химиялық классификациясы. Периодтық жүйедегі негізгі 

топша элементтері (s- және p- элементтері). VІI, VI, V, ІV топтардың 

негізгі топша элементтерінің қасиеттеріне сипаттама.Металдарды алу 

жолдары және жалпы қасиеттері. III, II, I топтардың негізгі топша 

элементтерінің қасиеттеріне сипаттама. Периодтық жүйедегі қосымща 

топша элементтері. d-элементтері. f-элементтері қатары. 

5 1.1, 4.1, 5.1 

Химия элементов Химическая классификация элементов. Элементы главных подгрупп в 

периодической системе (s- и p- элементы). Общая характеристика 

свойств элементов главных подгрупп VІI, VI, V, ІV. Общие свойства и 

способы получения металлов. Общая характеристика свойств элементов 

главных подгрупп III, II, I. Элементы побочной подгруппы І группы. d-

элементы. Элементы f-семейства. 

Chemistry of 

elements 

Chemical classification of elements. Elements of the main subgroups in the 

periodic table (s - and p - elements). General characteristics of the properties 

of the elements of the main subgroups VII, VI, V, IV. General properties and 

methods of producing metals. General characteristics of the properties of the 

elements of the main subgroups III, II, I. Elements of the secondary subgroup 

I of the group. d-elements. Elements of the f-family. 

45 Элементтер 

химиясы. 

Зертхана 

Галогендердің химиялық қасиеттері және оларды алу жолдары. 

Галогендердің оттекті қосылыстары. Күкірт және оның 

қосылыстарының химиялық қасиеттері, алыну жолдары. Азоттың 

сутекті және оттекті қосылыстары. Фосфор қосылыстарының химиялық 

қасиеттері. Сілтілік және сілтілік жер металдардың химиялық 

қасиеттері. Металдардың жалпы сипаттамасы және оларды алу 

жолдары. 

4 1.1,2.2,4.2, 

5.1 

Химия элементов. 

Лаборатория 

Химические свойства галогенов и способы их получения. Кислородные 

соединения галогенов. Химические свойства серы и ее соединений, 

способы получения. Водородные и кислородные соединения азота. 

Химические свойства фосфорных соединений. Химические свойства 

щелочных и щелочных земных металлов. Общая характеристика 

металлов и способы их получения. 
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Chemistry of 

elements. 

Laboratory 

Chemical properties of Halogens and methods of their preparation. Oxygen 

compounds of Halogens. Chemical properties of sulfur and its compounds, 

methods of preparation. Hydrogen and oxygen nitrogen compounds. 

Chemical properties of phosphorus compounds. Chemical properties of 

alkaline and alkaline earth metals. General characteristics of metals and 

methods of their production. 

46 Аналитикалық  

химия І 

Аналитикалық химия І заттың химиялық құрамы мен құрылымын 

анықтау әдістері туралы ғылым. Аналитикалық химия І пәнінің мақсаты 

– анализдеу әдістерін жасау және оны тәжірибе жүзінде қолдану, 

сонымен бірге аналитикалық әдістердің теориялық негіздерін кеңінен 

зерттеу болып табылады. Атап айтқанда, әртүрлі орталарда және түрлі 

агрегаттық күйлерде болатын элементтер мен олардың қосылыстарын 

зерттеу, координациялық қосылыстардың құрамы мен тұрақтылығын, 

5 1.1, 2.3, 

4.3, 5.1 

Аналитическая 

химия І 

Аналитическая химия I наука о методах определения химического 

состава и структуры вещества. Целью дисциплины "Аналитическая 

химия I" является разработка методов анализа и его практическое 

применение, а также широкое изучение теоретических основ 

аналитических методов. В частности, исследование элементов и их 

соединений, находящихся в различных средах и различных агрегатных 

состояниях, определение состава и устойчивости координационных 

соединений, 

Analytical 

chemistry I 

Analytical chemistry I the science of methods for determining the chemical 

composition and structure of a substance. The aim of the discipline 

"Analytical chemistry I" is to develop methods of analysis and its practical 

application, as well as a broad study of the theoretical foundations of 

analytical methods. In particular, the study of elements and their compounds 

in different environments and different aggregate States, determination of the 

composition and stability of coordination compounds, optical, 

electrochemical and other characteristics of the substance, the study of the 

rate of chemical reactions, determination of metrological characteristics of 

methods and other issues. Special attention is now paid to the search for new 

methods of analysis and the use of modern science and technology for 

analytical purposes. 

47 Химия  есептерін 

шығару  

әдістемесі I 

Химиялық есептерді шығаруға арналған жалпы әдістемелік талаптар. 

Химиялық есептер жүйесі, олардың химияны оқыту әдістемесі 

курсындағы орны. Химиялық есептерді шығарудың кӛмегімен жалпы 

дидактикалық принциптерді жүзеге асыру. Химиялық есептердің 

анализі. Химиялық есептерді шығару жолдары. 

5 1.1, 2.3, 4.1 

Методика 

решения 

химических задач 

I 

Общие методические требования к решению химических задач. Система 

химических задач, их место в курсе методики обучения химии. 

Реализация общих дидактических принципов с помощью решения 

химических задач. Анализ химических задач. Способы решения 

химических задач. 

Methods for 

Problem Solving in 

Chemistry I 

General methodological requirements for the solution of chemical problems. 

The system of chemical problems, their place in the course of methods of 

teaching chemistry. The realization of the General didactic principles through 

the solution of chemical problems. Analysis of chemical problems. Methods 

for solving chemical problems. 

48 Аналитикалық 

химия II 

Аналитикалық химия ІІ пәнінің міндетіне заттардың атомдық, мольдік 

және эквиваленттік массаларын анықтау; зерттелетін заттар құрамына 

кіретін иондар мен молекулалардың, элементтердің сандық мӛлшерін 

анықтау; зерттелетін затта оның құрам бӛліктері қандай арақатынаста 

болатынын және т.б. анықтау мәселелерін шешу кіреді. Сандық әдістер 

2 топқа бӛлінеді: гравиметриялық анализ, титриметриялық анализ 

(қыщқылды-негіздік, тотығу-тотықсыздану, комплексонометриялық, 

5 1.1, 2.3, 

4.3, 5.1 
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Аналитическая 

химия ІI 

В задачи дисциплины "Аналитическая химия ІІ" входит определение 

атомных, мольных и эквивалентных масс веществ; определение 

количественных количеств ионов, молекул, элементов, входящих в 

состав исследуемого вещества; в каком соотношении содержится его 

составная часть в исследуемом веществе и т. д. Колчественные методы 

подразделяются на 2 группы: гравиметрический анализ, 

титриметрический анализ (кислотно-основное, окислительно-

восстановительный, 

Analytical 

chemistry II 

The tasks of the discipline "Analytical chemistry II" includes the definition of 

atomic, molar and equivalent mass of substances; determination of 

quantitative amounts of ions, molecules, elements that make up the test 

substance; in what ratio contains its constituent part in the test substance, etc. 

Kachestvennye methods are divided into 2 groups: gravimetric analysis, 

titrimetric analysis (acid-base, redox, chelatometric, precipitation titration). 

49 Органикалық 

химия I 

Органикалық химия I пәні органикалық қосылыстарды күрделі 

қоспалардан бӛлу, олардың құрылысын анықтау, химиялық 

реакциялардың жіктелуі және жүру жағдайларының заңдылықтарын, 

реакциялардың механизмін зерттеу, зерттеудің жаңа физикалық 

әдістерін кеңінен қолдану мәселелерін қарастырады. 

5 1.1, 2.1, 5.1 

Органическая 

химия I 

Предмет органическая химия рассматривает вопросы выделения 

органических соединений от сложных примесей, определения их 

строения, классификации химических реакций и закономерностей 

условий протекания, механизма реакций, широкого применения новых 

физических методов исследования. 

Organic chemistry 

I 

The subject of organic chemistry deals with the separation of organic 

compounds from complex impurities, determining their structure, 

classification of chemical reactions and patterns of flow conditions, the 

mechanism of reactions, the widespread use of new physical methods of 

research. 

50 Физикалық химия Бұл пән физикалық химияның теориялық негіздерін, химиялық 

теpмодинамиканың негізгі заңдарын түсіндіреді. Фазалық тепе-теңдік 

және ертінділер теоpиялары, химиялық кинетика мен катализ, 

электpохимия негіздерінің заңдылықтарын, олардың мәнін түсіндіреді 

5 1.1, 4.3, 5.1 

Физическая химия Теоретические основы физической химии, основные законы химической 

термодинамики. Теорию фазового равновесия и растворов, 

закономерности основ химической кинетики и катализа, электрохимии, 

их сущность. 

Physical chemistry Theoretical foundations of physical chemistry, basic laws of chemical 

thermodynamics. Theory of phase equilibrium and solutions, laws of 

fundamentals of chemical kinetics and catalysis, electrochemistry, their 

essence. 

51 Коллоидты химия Коллоидтық химияның негізгі заңдары мен заңдылықтарын, дисперсті 

жүйені алудың заңдылықтарын үйрету. Коллоидтық жүйелердің 

оптикалық, кинетикалық және электрлік қасиеттерін, дисперсті жүйенің 

тұрақтылығы жайында ілімнің негізін түсіндіру Беттік-активті 

заттардың (БАЗ) қасиеттері мен қолдану негізін; дисперсті жүйенің 

негіздерін оқып үйрену. 

5 1.1, 4.2, 5.2 

Коллоидная 

химия 

Изучение основных законов и закономерностей коллоидной химии, 

закономерностей получения дисперсной системы. Основные понятия об 

устойчивости дисперсной системы, оптических, кинетических и 

электрических свойств коллоидных систем. 

Colloid chemistry The study of the basic laws and laws of colloid chemistry, laws of obtaining a 

dispersed system. Basic concepts of stability of the disperse system, optical, 

kinetic and electrical properties of colloidal systems. 

52 Органикалық 

химия II 

Органикалық химия II пәні монофункционалды, бифункционалды және 

полифункционалды туындыларының алыну әдістерін, физикалық және 

химиялық қасиеттерін, электрондық құрылыстарының ерекшеліктерін, 

изомериясын, таутомериясын, негізгі реакцияларының механизмдерін 

қарастырады. 

5 1.1, 4.2, 5.1 
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Органическая 

химия II 

Дисциплина органическая химия II рассматривает методы получения 

монофункциональных, бифункциональных и полифункциональных 

производных, физические и химические свойства органических 

соединений, особенности электронных строений, изомерию, 

таутомерию, механизмы основных реакций. 

Organic chemistry 

II 

Discipline organic chemistry II considers methods for producing 

monofunctional, bifunctional and polyfunctional derivatives, physical and 

chemical properties of organic compounds, features of electronic structures, 

isomerism, tautomerism, mechanisms of basic reactions. 

53 Полимерлер 

химиясы 

Полимерлер химиясының негізгі түсініктері және анықтамалары. 

Полимерлердің физикалық қасиеттері және құрылымы. Полимерлерді 

синтездеудің негізгі әдістері: полимерлену және поликанденсациялану. 

ЖМҚ жеке ӛкілдері (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

синтетикалық каучуктер, поливинилхлорид, синтетикалық талшықтар 

және т.б.), оларды синтездеу әдістері, қасиеттері және қолданылу 

салалары қарастырылады. 

4 1.1, 1.3, 

2.4, 5.1 

Химия полимеров Основные понятия и определения химии полимеров. Физические 

свойства и структура полимеров. Основные методы синтеза полимеров: 

полимеризация и поликонденсация. Отдельные представители ВМС 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, синтетические каучуки, 

поливинилхлорид, синтетические волокна и др.), методы их синтеза, 

свойства и области применения 

Polymer Chemistry Basic concepts and definitions of polymer chemistry. The physical properties 

and structure of the polymers. The main methods for the synthesis of 

polymers: polymerization and polycondensation. Some representatives of the 

IUD (polyethylene, polypropylene, polystyrene, synthetic rubbers, polyvinyl 

chloride, synthetic fibers, et al.). The methods for their synthesis, properties 

and applications 

54 Химия пәнін 

жаңартылған 

білім беру 

жағдайында 

оқыту әдістемесі 

Білімді функционалдық және шығармашылық қолдану, сын тұрғысынан 

ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану, қарым-қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін 

қолдану, топпен және жеке дара жұмыс істей алу, проблемаларды шешу 

және шешім қабылдау сияқты кең ауқымды дағдыларды дамытады. 

3 1.1, 5.1 

Методика 

преподавания 

химии по 

обновленной 

программе 

обучения 

Развивает широкий спектр навыков, таких как функциональное и 

творческое применение знаний, критическое мышление, проведение 

исследовательских работ, использование информационно-

коммуникационных технологий, применение различных способов 

общения, умение работать в группе и индивидуально, решение проблем 

и принятие решений. 

Methods of 

teaching chemistry 

at the updated 

educational 

program 

Develops a wide range of skills, such as functional and creative application of 

knowledge, critical thinking, research, use of information and communication 

technologies, the use of different ways of communication, the ability to work 

in a group and individually, problem solving and decision-making. 

55 Химия пәнін 

ағылшын тілінде 

оқыту әдістемесі 

Пәннің мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік 

анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. 

Ағылшын тілінде химия пәнін оқытудың себебі шетел тіліндегі 

сӛйлеудің пәндік мазмұны басқа білім салаларынан алынатын 

мағлұматтарға сүйенеді. Пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың 

білімдік әрекеттік нәтижесі оқушылардың универсалды сипаттағы 

білімдерін кеңейтуде, шет тілдік қарым-қатынастың пәндік мазмұндық 

аспектісін байытуда, оқу мотивациясын арттыруда, жеке тұлғаны және 

оның білім алу мен ӛзін-ӛзі жетілдіруін дамытуда кӛрінеді. 

3 1.1, 4.1,4.3 
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Методика 

преподавания 

химии на 

английском языке 

Формирование и развитие культуры личности, владеющей несколькими 

языками, способы определить социальную и профессиональную 

личность. Предметное содержание речи на иностранном языке 

основывается на знаниях, получаемых из других областей знаний. 

Образовательно-деятельный результат реализации междисциплинарных 

связей заключается в расширении знаний обучающихся универсального 

характера, обогащении предметно-содержательного аспекта 

иноязычного общения, повышении учебной мотивации, развитии 

личности и ее образования и самосовершенствования. 

Methods of 

teaching Chemistry 

in English 

Formation and development of the culture of the person speaking several 

languages, ways to determine the social and professional personality. The 

subject content of speech in a foreign language is based on knowledge 

obtained from other fields of knowledge. The educational and active result of 

the implementation of interdisciplinary relations is to expand the knowledge 

of students of a universal nature, enriching the subject-content aspect of 

foreign language communication, increasing educational motivation, 

development of personality and its education and self-improvement. 

56 Периодтық жүйе 

элементтер 

химиясы 

Жай заттар мен химиялық қосылыстардың табиғатта кездесуі және 

оларды алудың жалпы принциптері. Элементтердің және олардың 

маңызды қосылыстарының периодтар, топтар бойынша қышқылды-

негіздік, тотығу-тотықсыздану және басқа қасиеттерінің ӛзгеру 

заңдылықтары. VІI-А, VI-А, V-А, ІV-А, ІІІ-А- топшада орналасқан 

элементтер қасиеттерінің периодты ӛзгеруі, қосылыстарының 

қасиеттері. S, p, d, f-элементтердің жалпы сипаттамасы, олардың 

алынуы, физикалық және химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары мен 

олардың қолданылуы. Қазақстанда маңызды металдарды және олардың 

қосылыстары мен құймаларын ӛндіру. Сутек, оттек, хлор, күйдіргіш 

натр және сода, аммиак, тұз, азот, күкірт, фосфор қышқылдарын, негізгі 

минералды тыңайтқыштарды, ферро-құймаларды, силикатты және т.б. 

материалдарды ӛндірудің негізінде жататын химиялық реакциялар.

  

5 1.1,2.2,4.2,

5.1 

Химия элементов 

периодической 

системы 

Нахождение в природе и общие принципы получения простых веществ 

и химических соединений. Закономерности изменения кислотно-

основных, окислительно-восстановительных и других свойств 

элементов и их важнейших соединений по периодам и группам. 

Периодические изменения свойств элементов расположенных в VІI-А, 

VI-А, V-А, ІV-А, ІІІ-А- группах, свойства соединений. Общая 

характеристика s, p, d, f-элементов, их получение, физические и 

химические свойства, важнейшие соединения и их применение. 

Производства важнейших металлов и их соединений и сплавов в 

Казахстане. Химические реакции, лежащие в основе производства 

водорода, кислорода, хлора, едкого натра и соды, аммиака, соляной, 

азотной, серной, фосфорной кислот, важнейших минеральных 

удобрений, ферросплавов, силикатных и др. материалов. 

Chemistry of 

elements of the 

periodic table 

The finding in the nature and General principles of production of simple 

substances and chemical compounds. Regularities of changes of acid-base, 

redox and other properties of elements and their compounds by periods and 

groups. Periodic changes in the properties of elements located in VII-A, VI-

A, V-A, IV-A, III-A - groups, the properties of compounds. In Kazakhstan, 

the most important metals and their compounds and alloys production. 

Hydrogen, oxygen, chlorine, caustic soda and hydrates, ammonia, 

hydrochloric, nitric, sulfuric and phosphoric acids, mineral fertilizers, iron 

alloys, silicates, etc. The chemical reactions related materials. Chemical and 

environmental issues in Kazakhstan. 

57 Периодтық жүйе 

элементтер 

химиясы. 

Зертхана 

Элементтердің және олардың жай және күрделі бейорганикалық және 

органикалық заттардың қасиеттері барлық химиялық білімдердің негізін 

құрайтын теориялық түсініктері мен концепциялар курстың пәні болып 

саналады. Студенттерді заттардың құрылымы, химиялық процестердің 

негізгі теориялары туралы заманауи ұғымдармен таныстырады, 

химиялық циклдерді жеке зерттеу үшін негіз болып табылады. 

4 1.1,2.2,4.2,

5.1 
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Химия элементов 

периодической 

системы. 

Лаборатория 

Предметами курса являются теоретические понятия и концепции, 

составляющие основу всех химических знаний, свойства элементов и их 

простых и сложных неорганических и органических веществ. Знакомит 

студентов с современными представлениями о структуре вещества, 

основными теориями химических процессов, является основой для 

индивидуального изучения химическими циклами. 

Chemistry of 

elements of the 

periodic table 

Laboratory 

The subjects of the course are theoretical concepts and concepts that form the 

basis of all chemical knowledge, properties of elements and their simple and 

complex inorganic and organic substances. Introduces students to modern 

ideas about the structure of matter, the basic theories of chemical processes, is 

the basis for individual study of chemical cycles. 

58 Сапалық анализ Сапалық анализ пәнінің мазмұнына катиондар мен аниондардың 

химиялық сапалық анализінің негізі кіреді. Катиондар қышқылды-

негіздік классификация бойынша аналитикалық топтарға жіктеліп, 

оларға тән сапалық реакциялардың орындалу методикасы баяндалады. 

Анализденетін заттарға химиялық реагенттер қосқанда химиялық 

ӛзгеріске ұшырап, нәтижесінде анық байқалатын аналитикалық 

белгілері бар ӛнімдер түзетін реакциялар жайлы айтылады. Бұл 

реакциялар сулы ерітіндіде иондар арасында жүреді 

5 1.1,2.3,4.3,

5.1 

Качественный 

анализ 

Содержание дисциплины «Качественный анализ» включает в себя 

основы химического качественного анализа катионов и анионов. 

Катионы классифицируются по кислотно-базовой классификации на 

аналитические группы, изучаются методы выполнения характерных для 

них качественных реакций. При добавлении химических реагентов к 

анализируемым веществам подвергаются химическим изменениям, в 

результате чего образуются продукты с явно выраженными 

аналитическими признаками. Качественные реакции осуществляются в 

водном растворе и в "сухих" условиях. 

Qualitative analysis The content of the discipline "Qualitative analysis" includes the basics of 

chemical qualitative analysis of cations and anions. Cations are classified 

according to acid-base classification into analytical groups, methods of 

performing characteristic qualitative reactions are studied. When chemical 

reagents are added to the analyzed substances, they undergo chemical 

changes, as a result of which products with pronounced analytical 

characteristics are formed. Qualitative reactions are carried out in aqueous 

solution and in "dry" conditions. 

59 Бейорганикалық 

химияның 

есептерін шығару 

әдістемесі 

Бейорганикалық химияны оқыту теориясында есеп шығару оқу және 

тәрбиелеу құралы ретінде саналады. Есеп шығару кезінде адам оқу 

процесінің негізгі элементтерін, оның негізгі қадамдары мен 

операцияларын меңгереді, сонымен қатар адам тұлғасының 

қалыптасуына ӛте қажетті ӛз бетімен жұмыс дағдысы қалыптасады. 

Екінші жағынан, есеп шығару кезінде оқу әдісіне тән барлық танымдық, 

тәрбиелік, даму және тексеру функциялары жұмыс істейді. 

5 1.1,2.3,4.1 

Методика 

решения задач 

неорганической 

химии 

В теории преподавания неорганической химии решение задач считается 

средством обучения и воспитания. При решении задач человек 

овладевает основными элементами учебного процесса, его основными 

шагами и операциями, а также формирует навыки самостоятельной 

работы, необходимые для формирования личности человека. С другой 

стороны, при решении задач действуют все познавательные, 

воспитательные, развивающие и проверочные функции, характерные 

для метода обучения. 

Methods of solving 

problems of 

inorganic chemistry 

n the theory of teaching inorganic chemistry problem solving is considered a 

means of training and education. In solving problems, a person learns the 

basic elements of the educational process, its basic steps and operations, as 

well as forms the skills of independent work necessary for the formation of a 

person's personality. On the other hand, in solving the problems are all 

cognitive, educational, developmental and verification functions 

characteristic of the teaching method. 
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60 Сандық анализ Сандық анализ пәнінің мазмұнына – сандық анализ әдістерінің негізі 

беріліп, күрделі заттардың сандық құрамын (салмағы, мӛлшері немесе 

концентрациясы) анықтау әдістері мен тәсілдері кіреді. Сандық анализ 

анықтау әдістерінің мақсатына қарай химиялық, физикалық, физика-

химиялық анализ әдістері болып деп жіктейді 

5 1.1,2.3,4.3,

5.1 

Количественный 

анализ 

Содержание дисциплины «Количественный анализ» включает в себя 

методы и приемы определения количественного состава (вес, 

количество или концентрация) сложных веществ. Количественный 

анализ в зависимости от назначения методов определения 

классифицирует как химические, физические, физико-химические 

методы анализа. 

Quantitative 

analysis 

The content of the discipline "Quantitative analysis" includes methods and 

techniques for determining the quantitative composition (weight, quantity or 

concentration) of complex substances. Quantitative analysis depending on the 

purpose of determination methods classifies as chemical, physical, physico-

chemical methods of analysis. 

61 Органикалық 

химияның 

теориялық 

негіздер 

Органикалық қосылыстардың құрылысын физика-химиялық әдістермен 

зерттеуді, химиялық байланыстың электрондық теориясын, органикалық 

қосылыстардың стереоизомериясын, органикалық реакциялардың 

жіктелуін және олардың механизмдерін, кӛмірсутектердің физика-

химиялық қасиеттерін, алыну жолдарын, қолданылуын, қосылыстарды 

зерттеудің спектроскопиялық әдістерін қарастырады. 

5 1.1,2.1,5.1 

Теоретические 

основы 

органической 

химии 

Изучение строения органических соединений физико-химическими 

методами исследования, электронная теория химической связи, 

стереоизомерия органических соединений, классификация органических 

реакций и их механизмы, физико-химические свойства углеводородов, 

изучение соединений с помощью спектроскопических методов. 

Theoretical 

foundations of 

organic chemistry 

The subject of organic chemistry - 1 examines the structure of organic 

compounds with the physico-chemical studies, electron theory of chemical 

bonding, classification of organic reactions and their mechanisms, physical 

and chemical properties of hydrocarbons, provides a study of the ways in 

which the compounds of spectroscopic methods. We study the properties and 

structure of organic compounds associated with mandatory laws and 

legislation, and methods for their synthesis and use. 

62 Химиялық  

кинетика 

Химиялық кинетика теориясының негізгі мәселелерін айқындап 

қарастырады. Ӛндірістік процестерде химиялық реакциялардың рӛлін 

айқындайды, химиялық теңдеулердің математикалық принциптерін, 

кинетиканың негізгі эксперименталдық әдістерін зерттеп оқытады. 

Гомогенді реакциялар жылдамдығы әрекеттесуші заттардың 

табиғатына, температураға, қысымға, катализатор қатысына, ал 

гетерогенді реакциялардың жылдамдығы бұл айтылғандардан басқа 

фазаның жүктелген жеке бӛліктерінің күйіне, жылу және масса алмасу 

жағдайларына тәуелділігін зерттейді. 

5 1.1, 1.3, 4.1 

 

Химическая 

кинетика 

Основные проблемы теории химической кинетики. Роль химических 

реакций в производственных процессах, изучает математические 

принципы химических уравнений, основные экспериментальные методы 

кинетики. Скорость гомогенных реакций изучает зависимость 

реагирующих веществ от природы, температуры, давления, участия 

катализатора, а скорость гетерогенных реакций от состояния 

нагруженных отдельных частей фазы, условий теплового и 

массообмена. 

Chemical kinetics The main problems of the theory of chemical kinetics. The role of chemical 

reactions in production processes, studying the mathematical principles of 

chemical equations, basic experimental methods of kinetics. The rate of 

homogeneous reactions studies the dependence of the reacting substances on 

the nature, temperature, pressure, participation of the catalyst, and the rate of 

heterogeneous reactions on the state of the loaded individual parts of the 

phase, the conditions of thermal and mass transfer. 
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63 Зат құрылысы Молекула құрылысының (молекула иондары, бос радикалдар, 

комплекстер) және молекулааралық әрекеттесулер жӛніндегі мәселелер. 

Атом және молекула құрылысының теориялық негіздері, ондағы 

жүретін процестердің бағыты, жылдамдығын анықтайтын негізгі 

заңдылықтар. 

5 1.1, 2.2, 5.2 

Строение 

вещества 

Проблемы строения молекул (ионы молекул, свободные радикалы, 

комплексы) и межмолекулярные взаимодействия. Теоретические основы 

строения молекул и атомов, основные закономерности определения 

скорости и направления протекающих процессов. 

Structure of Matter Problems of molecular structure (molecular ions, free radicals, complexes) 

and intermolecular interactions. Theoretical foundations of the structure of 

molecules and atoms, the basic laws of determining the speed and direction of 

the processes. 

64 Органикалық 

молекулалардың 

функциональдық 

туындыларының 

химиясы 

Органикалық қосылыстардың негізгі кластары. Монофункционалды, 

бифункционалды, полифункционалды ӛндірістерді алу тәсілдері, 

физикалық және химиялық қасиеттерін, электрондық құрылыстың 

ерекшеліктерін, изомерияны, таутомерияны, реакциялардың негізгі 

механизмдерін зерттеу. 

5 1.1,4.2,5.1 

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Основные классы органических соединений. Способы получения 

монофункциональных, бифункциональных, полифункциональных 

производных, изучение физических и химических свойств, 

особенностей электронного строения, изомерии, таутомерии, основных 

механизмов реакций. 

Chemistry of 

functional 

derivatives of 

organic molecules 

Тhe main classes of organic compounds. Methods for obtaining 

monofunctional, bifunctional, polyfunctional derivatives, the study of 

physical and chemical properties, features of the electronic structure, 

isomerism, tautomerism, the basic mechanisms of reactions. 

65 Жоғары 

молекулалы 

қосылыстар 

химиясы 

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы - химиялық байланыстар 

арқылы байланысқан және негізгі тізбекте кӛміртегі атомдары, сондай-

ақ оттегі, азот және күкірт болатын қайталанатын мономерлік 

буындардан немесе молекулалық топтардан тұратын синтетикалық және 

табиғи макромолекулаларды зерттеу объектілері болып табылатын 

органикалық химияның бӛлімі. Жоғары молекулалық қосылыстар 

(полимерлер) негізінде кӛптеген материалдар, соның ішінде 

функционалдық ингредиенттері бар ӛзіндік құрылымдар әзірленеді, бұл 

олардың қолданылу салаларын айтарлықтай кеңейтеді. 

4 1.1, 1.3, 

2.4, 5.1 

 

Химия 

высокомолекуляр

ных соединений 

Химия высокомолекулярных соединений — раздел органической 

химии, объектами исследования которой служат макромолекулы 

синтетического и природного происхождения, состоящие из 

повторяющихся мономерных звеньев или молекулярных группировок, 

соединенных химическими связями и содержащих в главной цепи 

атомы углерода, а также кислорода, азота и серы. На основе 

высокомолекулярных соединений (полимеров) разрабатываются 

многочисленные материалы, в том числе интеллектуальные структуры, с 

функциональными ингредиентами, что существенно расширяет области 

их применения. 

Chemistry of high-

molecular 

compounds 

Chemistry of high-molecular compounds — a section of organic chemistry, 

the objects of study which are macromolecules of synthetic and natural 

origin, consisting of repetitive monomer units or molecular groups, connected 

by chemical bonds and containing in the main chain of carbon atoms, as well 

as oxygen, nitrogen and sulfur. On the basis of high-molecular compounds 

(polymers), numerous materials, including intelligent structures, with 

functional ingredients are developed, which significantly expands the scope 

of their application. 
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66 Жаратылыстану 

бағытындағы 

пәндерді кіріктіре 

оқыту әдістемесі 

Кіріктіріп оқыту (CLIL) дегенде ең алдымен сабақтарда пәнаралық 

байланыстарды қалыптастыруды қарастыру. Кіріктірілген сабақтар 

оқытудың түрлі әдістерінің және құралдарының үйлесуі негізінде 

құрылып, сонымен қатар ғылыми-жаратылыстану бағыты пәндері мен 

ағылшын тілі пәнінің кӛптеген міндеттерін шешуге ықпал етеді. 

Кіріктіру барысында түсіндіру-кӛрнекілік, іздеу, зерттеу әдістері, 

пікірталас, білімнің түрлі дереккӛздері, теледидар бағдарламалары, кино 

үзінділері, мультимедиа курстары, интернет-технологиялары, оқыту мен 

бақылаудың басқада техникалық құралдары қолданылады. Сонымен 

қатар жеке, топтық, жұптық, ұжымдық жұмыс түрлері кеңінен 

қолданылады. 

3 1.1,4.1,5.1 

Методика 

интегрированного 

преподавания 

предметов 

естественнонаучн

ого цикла 

Интегрированное обучение (CLIL) предполагает, прежде всего, 

формирование междисциплинарных связей на уроках. Интегрированные 

уроки формируются на основе сочетания различных методов и средств 

обучения, а также способствуют решению многих задач предметов 

естественно-научного направления и английского языка. В процессе 

интеграции используются наглядно-наглядные, поисковые, методы 

исследования, дискуссии, различные источники образования, 

телевизионные программы, фрагменты кино, мультимедийные курсы, 

интернет-технологии, другие технические средства обучения и 

контроля. Также широко используются индивидуальные, групповые, 

парные, коллективные формы работы. 

Methods of 

integrated teaching 

of natural science 

subjects 

Integrated learning (CLIL) involves, first of all, the formation of 

interdisciplinary connections in the classroom. Integrated lessons are formed 

on the basis of a combination of different methods and means of learning, as 

well as contribute to the solution of many problems of subjects of natural 

science and English. In the process of integration visual-visual, search, 

research methods, discussions, various sources of education, television 

programs, film fragments, multimedia courses, Internet technologies, other 

technical means of training and control are used. Individual, group, pair, 

collective forms of work are also widely used. 

67 Химия сабағын 

оқыту құралдары 

Пәнді қорытуда білім беру сапасын арттыру мақсатында дидактикалық 

кӛп ӛлшемді құралдар технологиясын қолдану арқылы жұмыс жүйесі 

ұсынылған, ойлау, мотивациялық және рефлексивтік, танымдық іс-

әрекет, студенттер мен оқытушының шығармашылық қабілеттерін 

белсендірудегі дидактикалық кӛп ӛлшемді құралдардың мүмкіндіктері 

ашылады. Дидактикалық кӛп ӛлшемді құралдар студенттерді оқыту мен 

дамытудағы практикалық әдіс ретінде ұсынылған, ӛйткені 

технологияның негізгі компоненттерін (логикалық-мағыналық 

модельдер мен матрицалар) қолдану оқу материалын ұйымдастырудың 

ерекше логикасын білдіреді, педагог пен студенттің дайындық, оқыту 

және шығармашылық қызметінің болашақ нәтижелерін құрастыруға 

мүмкіндік береді. 

3  1.1

,1.3,5.1 

Инструменты для 

обучения химии 

Система работы с использованием технологии дидактических 

многомерных средств, раскрытие возможности дидактических 

многомерных средств активизации мыслительной, мотивационной и 

рефлексивной, познавательной деятельности, творческих способностей 

студентов и преподавателя. Дидактические многомерные средства 

представлены как практический метод обучения и развития студентов, 

так как применение основных компонентов технологии (логико-

смысловые модели и матрицы) представляет собой особую логику 

организации учебного материала, позволяющую составлять будущие 

результаты подготовительной, учебной и творческой деятельности 

педагога и студента. 
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Tools for learning 

chemistry 

The system of work using the technology of didactic multidimensional 

means, the disclosure of the possibility of didactic multidimensional means of 

activation of mental, motivational and reflexive, cognitive activity, creative 

abilities of students and teachers. Didactic multidimensional means are 

presented as a practical method of teaching and development of students, as 

the use of the main components of technology (logical-semantic models and 

matrices) is a special logic of the organization of educational material, 

allowing to make the future results of the preparatory, educational and 

creative activities of the teacher and student. 

68 Химияны оқыту 

әдістемесі 

Химияны ғылым ретінде оқыту әдістемесінің мәні химияны оқыту 

процесінің заңдылықтарын анықтаудан тұрады. Бұл процестің негізгі 

компоненттері: оқыту мақсаты, мазмұны, әдістері, формалары мен 

құралдары, мұғалім мен оқушылардың қызметі. Химия әдістемесінің 

функциясы орта мектеп оқушыларының негізгі фактілерді, ұғымдарды, 

заңдар мен теорияларды меңгеруінің оңтайлы жолдарын табудан, 

олардың химияға тән терминологияда кӛрініс табуынан тұрады. 

5 1.1, 2.2, 

4.1, 5.1 

Методика 

преподавания 

химии 

Курс методики преподавания химии утверждает и сохраняет 

профессиональную подготовку будущего учителя химии. Изучаемые 

проблемы дисциплины: тенденции развития химического образования, 

определяющие состояние теории и методики обучения химии: 

дифференциация, интеграция, экологизация, гуманизация, гуманизация, 

фундаментализация, технологизация, интенсификация. Теория обучения 

и воспитания современной химии - наука, которая интегрирует 

методологические, психологические, педагогические и специальные 

предметные химические знания. Особое значение имеет методика 

преподавания химии, направленная на разработку методологических и 

теоретических основ химического образования, наиболее эффективных 

методов и технологий обучения химии. 

Methods of 

teaching chemistry 

The essence of the methodology of teaching chemistry as a science is to 

determine the laws of the process of learning chemistry. The main 

components of this process are: the purpose, content, methods, forms and 

means of education, the activities of teachers and students. The function of 

chemistry is to find the optimal ways of mastering by secondary school 

students the basic facts, concepts, laws and theories, their manifestation in the 

terminology characteristic of chemistry. 

69 Мектепте 

химиялық 

экспериментті 

жүргізу әдістемесі 

Химиядан мектеп курсының бағдарламасында алдын-ала қарастырылған 

зертханалық тәжірибелерді және практикалық сабақтарды жүргізу 

әдістемесі. Кӛрнекілік тәжірибелерді жүргізудің негізгі принциптері. 

Мектептің химия курсы бағдарламасы бойынша жоспарланған 

кӛрнекілік тәжірибелер. 

4 1.1, 2.2, 

4.1, 5.1 

Методика 

проведения 

химического 

эксперимента в 

школе 

В обучении химии особое значение имеет химический эксперимент. При 

выполнении лабораторных экспериментов студент выступает в качестве 

основополагающего метода самостоятельной работы и в качестве 

эксперимента на экспертных занятиях. Предлагаемая программа по 

дисциплине‖ методика проведения химических экспериментов в школе 

" позволяет студентам сформировать теоретические основы понятия 

химии, обеспечить наглядность конкретных веществ и химических 

явлений, способствовать развитию кругозора студентов, определяет 

практическое применение химии. С помощью химического 

эксперимента перед студентами ставятся познавательные вопросы, 

предлагаются допущения, которые проверяются на практике. 

Methodology of 

School Chemical 

Experimentation 

Methods of laboratory experiments and practical training provided by the 

program of the school course of chemistry. Basic principles of demonstration 

experiments. Demonstration experiments provided by the program of the 

school course of chemistry. The main requirements for devices and 

installations used in the demonstration of chemical experiments: tightness, 

compactness and visibility. 
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70 Химиядағы 

инновациялық 

педагогикалық 

технологиялар 

Пәнді оқытуда оқытудың инновациялық технологияларын оқу 

үдерісінде қолдану мәселелері қарастырылады. Бүгінде 

ақпараттандырылған заманда оқу үдерісінде ақпараттық 

технологияларды пайдалану түрлі мәселелер тудырумен қатар білім 

алушылардың таным сапасын жетілдіруге, оқу материалдарын меңгеру 

сапасын арттыруға және қолдануға тиімді. Жетілдірілген оқыту 

технологияларын қолдана отырып оқу үдерісіндегі ғылыми 

педагогикалық іс-әрекетті дамыту, үздіксіз жетілдіру, тәжірибе жүзінде 

қалыптастыру, қоғам мен айнала қоршаған орта арасындағы байланысты 

қайта құру, білім алушыларда ӛзіндік жұмыс үлгілері дамыту, тұлғаны 

нақтылыққа, жүйелі іс-әрекетке бейімдеу, таным сапасының 

жетілдірудегі педагогикалық қызмет басым қарастырлады. 

3 1.1,1.3 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

химии 

Рассматриваются вопросы применения в учебном процессе 

инновационных технологий обучения в преподавании предмета. В 

настоящее время использование информационных технологий в 

учебном процессе в информационном обществе, наряду с созданием 

различных проблем, способствует совершенствованию качества 

познания обучающихся, повышению качества освоения и использования 

учебных материалов. В процессе обучения приоритетно 

рассматривается развитие научно-педагогической деятельности, 

непрерывное совершенствование, практическое формирование, 

перестройка связе между обществом и окружающим миром, развитие у 

обучающихся форм самостоятельной работы, адаптация личности к 

конкретности, системной деятельности, совершенствование качества 

познания. 

Innovative 

pedagogical 

technologies in 

chemistry 

The questions of application in the educational process of innovative learning 

technologies in the teaching of the subject. Currently, the use of information 

technologies in the educational process in the information society, along with 

the creation of various problems, contributes to improving the quality of 

knowledge of students, improving the quality of development and use of 

educational materials. In the process of training, priority is given to the 

development of scientific and pedagogical activity, continuous improvement, 

practical formation, restructuring of relations between society and the world, 

the development of students ' forms of independent work, adaptation of the 

individual to specificity, systematic activity, improvement of the quality of 

knowledge. 

71 Химиялық 

технология 

Химиялық технологияның теориялық негіздерін оқып-үйрену. 

Шикізатты, суды, энергияны пайдаланудың кешенді әдістерін 

қарастыру. Бейорганикалық және органикалық заттардың маңызды 

типтік ӛндірісі, сонымен қатар, технологияны дамытудың 

перспективалары туралы мәліметтермен таныстыру 

5 1.1, 1.2, 

2.4, 4.3 

Химическая 

технология 

Изучение теоретических основ химической технологии. Изучение 

комплексных методов использования сырья, воды, энергии. 

Ознакомление со сведениями о важном типовом производстве 

неорганических и органических веществ, а также перспективах развития 

технологии. 

Chemical 

Technology 

The study of the theoretical foundations of chemical technology. The study of 

complex methods of using raw materials, water, energy. Acquaintance with 

information about the important typical production of inorganic and organic 

substances, as well as the prospects for the development of technology. 

72 Электрохимия Электрохимия саласы – химия ғылымдарының түрлі салаларымен тығыз 

байланыста, сондай-ақ химиялық элементтердің қасиеттерінің 

периодтылығы жӛнінде мәлімет бере алады. Электрохимия пәні, 

электрохимиялық процестердегі заңдылықтар, электрохимиялық 

ұяшықта жүретін процестер, сандық және сапалық анализдегі 

электрохимия, қолданылатын электродтар мен ұяшықтар, 

электрохимиялық процестердің практикалық қолданылуы. 

5 1.1, 1.3, 4.3 
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Электрохимия Область электрохимии тесно связана с различными отраслями 

химической науки, а также может дать сведения о периодичности 

свойств химических элементов. Предмет электрохимии, закономерности 

электрохимических процессов, процессы протекающие в 

электрохимических ячейках, электрохимия в качественном и 

количественном анализе, применяемые электроды и ячейки, 

практическое применение электрохимических процессов. 

Electrochemistry The field of electrochemistry is closely connected with various branches of 

chemical science, and can also provide information about the periodicity of 

the properties of chemical elements. Subject of electrochemistry, regularities 

of electrochemical processes, processes occurring in electrochemical cells, 

electrochemistry in qualitative and quantitative analysis, applied electrodes 

and cells, practical application of electrochemical processes. 

73 Химиялық синтез Бейорганикалық және органикалық қосылыстарды синтездеу әдістерін, 

реакциялардың түрлері мен ӛту жағдайларын, механизмдерін, жанама 

ӛнімдердің түзілу мүмкіншіліктерін қарастырады. Бейорганикалық және 

органикалық препараттарды синтездеудің белгілі санын орындау; 

тәжірибелік жұмыстарға сәйкес тақырыптағы теориялық материалдарды 

оқыту. Бейорганикалық және органикалық қосылыстарды алу әдістері, 

реакциялардың механизмдерін сипаттау. 

5 1.1, 1.2, 5.1 

Химический 

синтез 

Методы синтеза неорганических и органических соединений, типы 

реакций и условия их протекания, механизмы реакции, а также 

возможность формирования побочных продуктов. Методы получения 

неорганических и органических соединений, описание механизмов 

реакции. 

Chemical synthesis Methods of synthesis of inorganic and organic compounds, types of reactions 

and their conditions, reaction mechanisms, as well as the possibility of 

formation of by-products. Methods of obtaining inorganic and organic 

compounds, description of reaction mechanisms. 

74 Химиялық 

экология 

Химиялық экология негіздері және қоршаған орта проблемалары. 

Экодиагноз және экопрофилактика химиялық экология зерттеулер 

бағытының негізі ретінде. Табиғи ортадағы ластағыш заттар 

айналымының химиялық негіздері. Органикалық қосылыстардың 

химиялық экологиясы. Атмосфераның, гидросфераның табиғи және 

антропогенді ластануы. 

3 1.1, 2.3, 

3.1, 4.3 

Химическая 

экология 

Основы химической экологии и проблемы окружающей среды. 

Экодиагноз и экопрофилактика как основа направления исследовании 

химической экологии. Химические основы превращения загрязняющих 

веществ в прородных средах. Химическая экология атмосферы, 

гидросферы, литосферы. Естественные и антропогенные загрязнения 

атмосферы гидросферы. 

Chemical ecology Fundamentals of chemical ecology and environmental problems. Acadians 

and koprofilia as a basis for the direction of the study of chemical ecology. 

Chemical bases of transformation of pollutants in the native media. Chemical 

ecology of the atmosphere, hydrosphere, lithosphere. Natural and 

anthropogenic pollution of the atmosphere of the hydrosphere. 

75 Ерітінділер 

теориясының 

қазіргі кездегі 

концепциясы 

Жүзгін, коллоидты ерітінділер, нағыз ерітінділер; қаныққан, 

қанықпаған, аса қанық ерітінді, еру энтальпиясы, энтропиясы. Ерігіштік, 

ерітінді концентрациясы). Идеалды ерітінділер заңдары және оның 

түсініктері: криоскопиялық және эбулиоскопиялық константа, осмос 

қысымы. 

3 1.1,5.1 

Современные 

концепции теория 

растворов 

Суспензии, коллоидные растворы, настоящие растворы; насыщенные, 

ненасыщенные, более насыщенные растворы, энтальпия растворения, 

энтропия. Растворимость, концентрация раствора). Законы идеальных 

растворов и их понятия: криоскопическая и эбулиоскопическая 

константа, давление осмоса. 

Modern concepts 

of the theory of 

solutions 

Suspensions, colloidal solutions, real solutions; saturated, unsaturated, more 

saturated solutions, enthalpy of dissolution, entropy. Solubility, solution 

concentration). The laws of ideal solutions and their concepts: and 

ebullioscopic cryoscopic constant, the pressure of osmosis. 
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76 Тұрмыстық  

химия  тауарлары 

Тұрмыстық химия тауарлары курсын оқу нәтижесінде студенттер 

тұрмыстық химия тауарларына қойылатын талаптарды, жіктелуінің 

негізгі белгілерін, синтетикалық жуғыш заттарды беттік–активті 

заттардың ерітінділерінің физика-химиялық әсерінің заңдылықтарын 

және жуғыш әсер теориясының негізгі қағидаларын білуі керек. 

Сонымен қатар, тұрмыстық химия препараттардың химиялық құрамын 

және оларды қолданған кезде ортаға бӛлінетін зиянды химиялық 

заттардың мӛлшерін және бағалау әдістерін үйрету пәнді оқыту 

мүдделеріне жатады. 

5 1.1, 2.1, 5.2 

Товары бытовой 

химии 

Основные признаки классификации, требования к товарам бытовой 

химии, закономерности физико–химического воздействия растворов 

поверхностно-активных веществ синтетических моющих средствах и 

основные принципы теории моющего действия. Изучение химического 

состава препаратов и содержания вредных химических веществ, 

выделяемых в среду при их применении. 

Household 

chemicals 

The main features of the classification, the requirements for household 

chemicals, patterns of physical and chemical effects of solutions of 

surfactants of synthetic detergents and the basic principles of the theory of 

washing action. The study of the chemical composition of drugs and the 

content of harmful chemicals released into the environment when they are 

used. 

77 Физика-химиялық 

анализ әдістері 

Физика-химиялық зерттеу әдістері қазіргі таңда ғылым мен техниканың 

барлық саласында сенімді, дәлдігі жоғары зерттеу әдістері болып 

табылады. Сондықтан да қолданылатын ауқымы ӛте үлкен. Физика-

химиялық зерттеу әдістері пәні зерттеудің бірқатар эксперименталды 

физикалық әдістерінің теориялық негіздерін, эксперименттетдің қойылу 

ерекшеліктерін және олардың заттарды идентификациялау үшін 

қолданылуын, олардың термодинамикалық сипаттарын, бірқатар 

құрылымдық параметрлерін анықтауды, қоспа құрамын анықтауды, 

химиялық реакциялардың кинетикасы мен механизмін оқуды 

сипаттайды. 

5 1.1, 1.3, 5.1 

Физико-

химические 

методы анализа 

Методы физико-химических исследований как надежный, точный метод 

исследования во всех областях науки и техники. Теоретические основы 

ряда экспериментальных физических методов исследования, 

особенности экспериментального литья и их использование для 

идентификации, их термодинамические свойства, определение ряда 

структурных параметров, определение состава, кинетику и механизмы 

химических реакций. 

Physico-chemical 

methods of analysis 

Methods of physical and chemical research as a reliable, accurate method of 

research in all fields of science and technology. Theoretical bases of a number 

of experimental physical methods of research, features of experimental 

casting and their use for identification, their thermodynamic properties, 

determination of a number of structural parameters, determination of 

composition, kinetics and mechanisms of chemical reactions. 

78 Биохимия Биохимия – тірі материяны құрайтын қосылыстардың сапалық құрамы 

және тіршілік процесіндегі маңызды органикалық қосылыстардың ролі 

мен маңызы туралы білім қалыптастыру. Биохимия пәнінің міндеттері 

мен әдістерін, даму перспективаларын, организмдегі зат алмасудың 

ӛзара байланысы туралы жалпы жағдаймен таныстырады. 

5 1.1, 4.1, 

4.3, 5.1 

Биохимия Формирование знаний о качественном составе соединений, 

составляющих живую материю, роли и значения важнейших 

органических соединений в процессе жизнедеятельности. Задачи и 

методы биохимии, перспективы развития, общие положения о 

взаимосвязи обмена веществ в организме. 

Biochemistry Formation of knowledge about the qualitative composition of compounds that 

make up living matter, the role and importance of the most important organic 

compounds in the process of life. Tasks and methods of biochemistry, 

development prospects, General provisions on the relationship of metabolism 

in the body. 
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79 Химия 

оқулықтарының 

құрылымы мен 

мазмұны 

Оқулық мазмұны жүйесi құрылымының негiзгi компоненттерi: оқыту 

мақсаты, оқыту әдiстерi, оқыту құралдары және оқушылардың оқу 

жұмыстарын ұйымдастыру және оқулық мәтiнiнiң құрылымына 

талаптар. Жаңа заман оқулықтарының жаңа түрлерi: екi деңгейлi, үш 

деңгейлi және т.б. оқулықтар. Модульды, интерактивтi және электронды 

оқулықтар. Оқулықтарды толықтыратын оқу құралдарының комплексi. 

Оқушыларды оқулықтармен жұмыс iстеудi ұйымдастыру әдiстемесi. 

3 1.1, 1.3, 4.1 

Структура и 

содержание 

учебников химии 

Основные компоненты структуры системы содержания учебника: цели 

обучения, методы обучения, средства обучения и организация учебной 

деятельности учащихся. Требования к структуре текста учебника. 

Новые разновидности современных учебников: двухуровневые, 

трехуровневые и др. учебники. Модульные, интерактивные и 

электронные учебники. Комплекс учебных пособий, дополняющих 

учебник. Методика организации работы учащихся с учебником. 

Structure and 

content of 

chemistry 

textbooks 

The main components of the structure of the textbook content system are: 

learning objectives, teaching methods, teaching aids and the organization of 

students'' learning activities. Requirements for the textbook text structure. 

New types of modern textbooks: two-level, three-level, and others. 

Textbooks. Modular, interactive and electronic textbooks. A set of textbooks 

that complement the textbook. Methods of organizing the work of students 

with a textbook. 

80 Кӛрнекі –

құралдар  

дайындау  

әдістемесі 

Танымдық қызығудың психологиялық-педагогикалық негізі. Оқулықтың 

мазмұнындағы сарамандық жұмыстар мен тәжірибелердің ролі. Оқыту 

үрдісінің жаңа әдісі. Оқулық мазмұнындағы тірек-конспектілерінің 

алатын орны және маңызы. Химияның алғашқы ұғымдарын 

қалыптастыруда кӛрнекі-құралдардың маңызы. Атомның күрделі 

екендігі жайындағы эксперменталддық негіздемелер. Химиялық 

байланыс табиғатын түсіндіру үшін қолданылатын кӛрнекі-құралдар. 

Металдар тақырыбы бойынша тірек-сызба кестелерін жасау тәсілдері. 

Жаңа информатикалық технологияны химияда қолдану 

5 1.1, 1.3, 5.1 

Методика 

приготовления 

наглядных 

пособий 

Психолого-педагогическая основа познавательного интереса. Роль 

практических работ и опытов в содержании учебника. Новые методы 

организации учебного процесса. Значение наглядностей в процессе 

формирования знаний в области начальных понятий химии. 

Экспериментальные обоснования сложного строения атома. Методы 

подготовки диаграмм и таблиц по теме металлов. Применение новых 

информационных технологий в химии. 

Methods of 

preparation of 

visual Aids 

Psychological and pedagogical basis of cognitive interest. The role of 

practical work and experiments in the content of the textbook. New methods 

of educational process organization. The importance of visibility in the 

formation of knowledge in the field of initial concepts of chemistry. 

Experimental studies of the complex structure of the atom. Methods of 

preparation of the charts and tables on the subject of metals. Application of 

new information technologies in chemistry. 

81 Химия есептерін  

шығару әдістемесі  

II 

Есептер шығаруды үйретудегі әдістемелік принциптер. Химия 

сабағында есептерді пайдалану әдістемесі. Есептерді шығаруда пән 

аралық ақпараттарды пайдалану. Орта мектеп курсының 

бағдарламасына сай қарастырылған есептердің жеке типтерін үйренудің 

әдістемесі. Күрделі және  химиялық олимпиадалар есептерін шешуді 

оқыту әдістемесі. 

5 1.1, 2.3, 4.1 

 

Методика 

решения 

химических задач 

II 

Методические принципы обучения решении задач. Методика 

использования задач на уроках химии. Обобщение знаний и умений 

учащихся по решению химических задач. Методика обучения учащихся 

решению отдельных типов задач, предусмотренных программой 

средней школы. Методика обучения решению задач повышенной 

сложности и химических олимпиад. 
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Chemical Problem 

Solving Technique 

II 

Methodical principles of learning problem solving. Methods of using tasks in 

chemistry lessons. Generalization of knowledge and skills of students in 

solving chemical problems. Methods of teaching students to solve certain 

types of tasks provided by the secondary school program. Methods of 

learning to solve problems of increased complexity and chemical Olympiads. 

82 Мектеп 

оқушыларына 

арналған 

олимпиадалық 

химия бойынша 

есептер 

Химиядан олимпиадалық есептерді шығару әдістері схемасын қайта 

жіктелуі. Эксперименттік есептерді шығару тәсілдерін іске асыру 

Эксперименттік турдың жіктелуі.Әр түрлі деңгейлердегі олимпиадаға 

дайындық кезінде қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

қолдану. Олимпиадалық есептерді құрастыруда әдістемелік тәсілдері 

қолдану 

5 1.1, 1.2, 

2.3, 4.1 

Отчеты по 

олимпийской 

химии для 

школьников 

Методика решения олимпиадных задачи по химии и классификация 

задач со схемами превращений. Методические подходы к выполнению 

экспериментальных задач. Классификация задач экспериментального 

тура. Использование современных педагогических технологий при 

подготовке к олимпиадам различного уровня. Методические подходы к 

составлению олимпиадных задач. 

Chemistry 

Olympiad Tasks 

for School Students 

Methods of solving problems in chemistry Olympiad and classification of 

problems with schemes of transformations. Methodological approaches to 

experimental tasks. Classification of problems of the experimental round. The 

use of modern pedagogical technologies in preparation for the Olympics at 

various levels. Methodological approaches to the preparation of Olympiad 

tasks. 

 
1 Оқу тәжірибесі Оқу тәжірибесінде болашақ мамандардың кәсіптік даярлығы, базалық 

білімі мен практикалық іскерлігі, дағдысының ӛзара үйлесімділігі 

практика барысында қалыптасады. Студенттердің болашақ мамандығы 

жайлы білімдерін бекітеді, кеңейтеді және тәжірибе жұмыстары туралы 

білімдерін дамытады.  

2 1.1,4.1 

Учебная практика В   процессе учебной практике формируется профессиональная 

подготовка будущих специалистов, базовые знания и практические 

навыки. Закрепляется, расширяется знания студентов о будущей 

профессии и развивает знания о практической работе.  

Educational practice In the process of educational practice, professional training of future 

specialists, basic knowledge and practical skills are formed. The students ' 

knowledge of the future profession is consolidated, expanded and 

knowledge of practical work is developed. 

2 Кәсіби тәжірибе  Кәсіби тәжірибеде студенттер мамандық бойынша кәсіптік қызметінің 

түрлерін, олардың функциялары мен міндеттерін оқып зерттейді, 

теориялық білімдерді бекітеді, кәсіби машықтарды, дағдылар мен 

құзыреттерді меңгеруді қамтиды,  ұйымдастырушылық дағдыларды 

игереді, ӛз бетінше қызметті жоспарлайды, әріптестермен пайдалы 

байланыстарды орнатады, рӛлдік кәсіби ұстанымын айқындау, 

жауапкершілік сезімін қалыптастыру машықтарды меңгеру болып 

табылады. 

2 1.1,4.1 

Профессиональная 

практика 

Во время профессиональной практики студенты изучают виды 

профессиональной деятельности, их функции и задачи, закрепляют 

теоретические знания, приобретают профессиональные умения и 

навыки, приобретают организационные навыки, планируют 

самостоятельную деятельность, устанавливают полезные контакты с 

коллегами, определяют роль профессиональной позиции, 

формирование навыков. 

Professional practice In practical practice, students study the types of professional activity, their 

functions and tasks, consolidate theoretical knowledge, acquire professional 

skills, abilities, acquire organizational skills, plan independent activities, 

establish useful contacts with colleagues, determine the role of a 

professional position, and the formation of skills. 

3 Кәсіби  тәжірибе 

 

Тәжірибе кезінде болашақ жас маман  университеттен алған 

құзыреттілігін қолданатын жағдайға кездеседі, оның ішінде: студент  
4 1.1,4.1 
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кәсіби сенімділігін, кез келген жағдайда жол таба білуді, мақсатқа 

негізделген шешім қабылдау сияқты тұлғалық қасиеттерін кӛрсетеді. 

Профессиональ 

ная практика 

 

Во время стажировки будущий молодой специалист  может применить 

свою компетенцию в университете, в том числе: студент отражает его / 

ее личные качества, такие как его / ее профессиональная честность, 

способность руководствоваться в любой ситуации и объективное 

принятие решений. 
Professionalpractice 

mesleki staj 

 

During the internship, the prospective young professional can apply his / her 

competence at the University, including: the student reflects his / her 

personal qualities such as his / her professional integrity, ability to be guided 

in any situation and objective decision making. 
4 Ӛндірістік 

тәжірибе 

 

Ӛндірістік тәжірибе – болашақ мамандық бойынша практикалық 

дағдыларды меңгеру мен алдынғы қатарлы кәсіби және 

ұйымдастырушылық тәжірибе алу, студенттің практикалық, нақты 

маман ретінде жұмыс атқаруы базалық және профильді пәндер 

бойынша теориялық білімді бекітуге бағытталған кәсіби тәжірибенің 

түрі болып табылады.  Ӛндірістік тәжірибеден ӛту барысында 

студентті нақты ӛндірістік жағдайдың барлық бағыттары бойынша 

кәсіби әрекетке дайындау жүргізіледі. 

8 1.1,4.1,5.1,

5.2 

Производственная  

практика 

 

Производственная практика - приобретение практических навыков в 

будущей профессии и приобретение передового профессионального и 

организационного опыта, практический, конкретный опыт работы 

студента - это вид профессиональной практики, направленной на 

укрепление теоретических знаний по основным и предметным 

дисциплинам. Во время практических занятий студент обучается 

профессиональной деятельности во всех аспектах реальной 

производственной ситуации. 

 

Teaching practice Industrial practice - the acquisition of practical skills in a future profession 

and the acquisition of advanced professional and organizational experience, 

practical, specific student work experience - this is a type of professional 

practice aimed at strengthening theoretical knowledge in basic and subject 

disciplines. During practical classes, the student learns professional 

activities in all aspects of a real production situation. 

5 Диплом 

алды тәжірибе 

 

Диплом алды тәжірибесінде бітіруші түлектер дипломдық жұмыстың 

(жобаның) тақырыбы бойынша тәжірибелік материалдарын 

жинақтайды, ӛңдейді және жалпылайды; статистикалық мәліметтері 

мен тәжірибеліқ материалдарды талдайды; тақырып бойынша 

қорытындыны, заңдылықтарды, кепілдемелер мен ұсыныстарды 

тұжырымдайды; дипломдық жұмысты білгіленген талаптарға сәйкес 

ресімдейді. 

4 1.1,4.3,5.1 

Преддипломная  

практика 

 

Выпускники составляют, обрабатывают и обобщают практические 

материалы по теме выпускной работы (проекта); анализирует 

статистические данные и практические материалы; резюмирует тему, 

уставы, рекомендации и рекомендации; Дипломная работа выполнена в 

соответствии с требованиями. 

Pre-graduation 

practical training 

Graduates compile, process and summarize practical materials on the topic 

of the final work (project); analyzes statistical data and practical materials; 

summarizes the topic, charters, recommendations and recommendations; 

The graduation work is performed in accordance with the requirements. 

6 Дипломдық  

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

 

Жұмысты/жобаны қорғауы оның орындауын тексерудiң ерекше 

формасы. Қорғау білім алушылардың ұсынған шешімдерін жан-жақты 

дәлелдеуге және орындалған жұмысты түсiнуді қамтиды. Дипломдық 

жұмысқа/жобаға баға білім алушының баяндауынан кейін, сұрақ-

жауаптан соң және зерттеудің қорытындысы бойынша ұсынған оқу 

материалдарын, сызбаларын, жобаларын, модельдерін, т.б. тексеруден 

кейін қойылады. 

Мемлекеттік емтихан оқу жоспарында кӛрсетілген мамандық пәндері 

бойынша ӛткізіледі. Білім алушының емтихан тапсыруда алған білімін 

бағалауда теориялық, ғылыми және тәжірибелік дайындық деңгейі 

12 4.1,4.2,4.3 
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ескеріледі. Мемлекеттік емтихан билеттерінің сұрақтары оқу 

жоспарына сәйкес оқытылған барлық арнаулы пәндерден жинақталған 

сұрақтар қамтиды. Сұрақтарды түзу барысында мамандықтың 

ерекшелік сипаттары, салалық құрамдас бӛліктері ескеріледі. 

Написание и 

защита дипломной 

работы (проекта) 

или подготовка и 

сдача 

комплексного 

экзамена 

Защита работы / проекта является особенной формой проверки его 

эффективности. Защита охватывают всестороннюю оценку решений, 

принятых студентами, и понимание проделанной работы. Оценка 

дипломной работы / дипломного проекта ставится после презентации 

студента, после вопросов-ответов и проверки представленных учебных 

материалов, чертежей, проектов, моделей по результатам исследования 

и т.д.Государственный экзамен проводится по дисциплинам 

специальности, указанной в учебном плане. Уровень теоретической, 

научной и практической подготовки учитывается при оценке знаний, 

полученных студентом. Вопросы государственных экзаменационных 

билетов включают в себя вопросы, собранные по всем специальным 

предметам, изученным в соответствии с учебной программой. В ходе 

вопросов учитываются специфика специальности, отраслевые 

составляющие. 

Writing and 

defending a 

diploma 

work(project) or 

preparing and 

passing of State  

exam 

Work / project protection is a special form of testing its effectiveness. 

Protection covers a comprehensive assessment of student decisions and an 

understanding of the work done. Evaluation of the thesis / diploma project is 

given after the student’s presentation, after questions and answers and 

verification of the submitted teaching materials, drawings, projects, models 

based on the results of the study, etc.The state exam is conducted in the 

disciplines of the specialty indicated in the curriculum. The level of 

theoretical, scientific and practical training is taken into account when 

assessing the knowledge acquired by the student. Questions on state 

examination cards include questions collected in all special subjects studied 

in accordance with the curriculum. The questions take into account the 

specifics of the specialty, industry components. 

 

 
«6В015-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ  БОЙЫНША МҦҒАЛІМ ДАЯРЛАУ» БАҒЫТЫНЫҢ  БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ (ХИМИЯ) 

  ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 

 

№ Қҧзы-

реттер 

Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы 

әрекеті (әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

 Б1.1;  

Б1.2;  

Б1.3; 

Б2.1;  

Б2.2;  

Б2.3;  

Б2.4  

Б3.1; 

Б4.1; 

Б4.2; 

Б4.3. 

Б5.1; 

Б5.2. 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3.Практикалық курс 

бойынша семинар. 

4.Практикалық 

жұмыстар. 

5.Лабораториялық 

жұмыстар. 

6.Оқытушы 

басшылығымен 

жұмыс. 

7.Ӛзіндік жұмыс 

8.Ӛндірістік 

практика. 

9Тәжірибелік 

зерттеулер. 

10.Жоба бойынша 

жұмыстар. 

1.Кеңес беру. 

2.Зерттеушілік 

семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 

4.Мәселені шешуді 

іздеу бойынша 

сессия. 

5. Стажировка. 

6.Ӛндірістік 

жұмыстар. 

8.Топтық жоба 

жұмыстары. 

9.Зерттеулерге 

қатысу. 

10. Стимуляция. 

11Интербелсенді 

қашықтан оқыту. 

1.IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет 

желісіндегі 

материалдарды 

іздеу. 

2.Әдебиеттерді 

шолу. 

3.Зерделеген 

әдебиеттер 

бойынша 

резюме 

(аннотация) 

жазу. 

4.Casestudy; 

тапсырмалард

ы құрастыру 

және шешу. 

5.Зерттеулер 

жүргізу. 

6.Техникалық 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Есеп беру 

(лабораториялық, 

тәжірибелік және 

басқа да 

зерттеулер 

туралы). 

5. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 

7.Материалдарды 

шолу. 

8. Курстық 

жұмыстар. 

9. Практика 

тапсырмалар. 

Білім: 

- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 

 

Психомотор-лы 

дағдылар 

(іскерліктер):-

имитация; 

- манипуляция; 

- дәлдік; 

- артикуляция; 

-натурали-зация. 

 

Қҧндылық 

қҧраушылар: 

- қабылдау; 

- жауап беру; 
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немесе 

лабораториялы

қ дағдыларға 

жаттығу. 

7.Кәсіби 

дағдыларға 

жаттығу. 

8.Қажетті 

зерттеулер 

жүргізу және 

эссе, есеп, т.б. 

жазу. 

9.Командада 

жұмыс жасау 

(коучинг); 

бірлескен іс-

әрекеттерді 

орындау (есеп, 

жоба, 

тапсырманы 

шешу 

бойынша). 

10Ауызша 

презентацияға 

дайындалу 

және ӛткізу. 

 

10. Зерттеу 

жұмыстарын сыни 

талдау. 

11.Диссертациялы

қ зерттеулер. 

12. Жұмыс 

нәтижелерін 

қорғау. 

- құндылық-

тарды үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 

тарды 

интер-

нализациялау 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ» 6В015-ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ПО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ " (ХИМИЯ) 

 

№ Ком

пете

нции 

Оқыту 

формалары 

Формы 

обучения 

(метод) 

Действия 

обучающегося (методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

 Б1.1;  

Б1.2;  

Б1.3; 

Б2.1;  

Б2.2;  

Б2.3;  

Б2.4  

Б3.1; 

Б4.1; 

Б4.2; 

Б4.3. 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Семинар 

по 

практическом

у курсу. 

4.Практическ

ие работы. 

5. 
Лабораторны

е работы. 

6. Работа под 

руководством 

преподавател

я 

7. Самостоя-

тельная 

работа 

8.Производст

венная 

практика. 

9. 
Эксперимент

альные 

1. 

консультирова

ние. 

2. 

исследовательс

кие семинары. 

3. 

практические 

занятия. 

4.сессия 

поиску 

решения 

проблемы. 

5.Стажировка. 

6. 

производствен

ные работы. 

8.групповые 

проектные 

работы. 

9.участие в 

исследованиях. 

10. 

Стимуляция. 

1 Общие положения 

Метод IT; поиск 

материалов в 

библиотеке, сети 

Интернет. 

2. Обзор литературы. 

3. Написать резюме 

(аннотацию) по 

изученной литературе. 

4.Casestudy; составление 

и решение задач. 

5 Проведение 

исследований. 

6. Упражнение на 

технические или 

лабораторные навыки. 

7. тренировка к 

профессиональным 

навыкам. 

8.проведение 

необходимых 

исследований и 

написание эссе, отчетов 

и др. 

1. Тест 

(психологический 

тест). 

2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет (о 

лабораторных, 

практических и 

других 

исследованиях). 

5. Анализ (текст и 

другие сведения). 

6. Эссе. 

7. Обзор 

материалов. 

8. Курсовые работы 

9. Практические 

задания. 

10. Критический 

анализ 

исследовательских 

работ. 

11. 

Образование: 

- знать; 

- понимание; 

- применение; 

- анализ; 

- оценка; 

- свод. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 

- имитация; 

- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 

- натурализация. 
Ценностные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 

- распределение 

ценности; 

- организация; 

- интернализация 

ценностей. 
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исследования 

10. Работы по 

проекту. 

11интернетное 

дистанционное 

обучение 

 

 

 

 

 

9. .Работа в коллективе 

(коучинг); выполнение 

совместных действий 

(спектакль по проекту, 

решению задач). 

10. Подготовка и 

проведение устной 

презентации. 

Диссертационные 

исследования. 

11. Защита 

результатов работы. 

 

 

 

 

TECHNOLOGICAL MAP 

EDUCATIONAL PROGRAM IN THE DIRECTION OF "6B015 - TEACHER EDUCATION IN SCIENCE 

SUBJECTS" (CHEMISTRY) 

№ Compe

-tences 

Forms of 

study 

The action 

 (method) of 

the teacher 

Actions (method) of the 

student 

Forms of control The result of the 

development 

  B1.1 ; 

B1.2 ; 

B1.3 ; 

B2.1; 

B2.2; 

B2.3; 

B2.4 

B3.1; 

B4.1; 

B4.2; 

B4.3. 

 

1. Lecture. 

2. Seminar. 

3 Seminar on 

a practical 

course . 

4 Practical 

work. 

5. Labora 

tory work. 

6. Work with 

the teacher. 

7. Indepen 

dent work. 

8. Manu-

facturing 

practice 

9. Experi-

mental  

research 

10. Work on 

the project . 

1.Consulta-

tions. 

2. Research 

seminars. 

3. Practical 

classes. 

4. Session to 

find a solution 

the problem. 

5. Internship 

6. Production 

work. 

8. Group design 

work. 

9. Participa-tion 

in research. 

10. Stimula-tion 

11. Interactive 

distance 

learning.. 

1. IT method; search for 

materials in the library, on 

the Internet. 

2. Review of literature. 

3. Write a summary 

(annotation) on the studied 

literature. 

4. Creation and solution of 

Case study tasks. 

5. Research. 

6. Exercise for technical or 

laboratory skills. 

7. Exercises for 

professional skills. 

8. Conducting necessary 

research and writing 

essays, reports, etc. 

9. Teamwork (coaching); 

performance of joint works 

(report, project, problem 

solving). 

10. Preparation and 

conduct of an oral 

presentation. 

 

1. Test 

(psychological test). 

2. Exam. 

3. Presen-tation. 

4. Report (on 

laboratory, practical 

and other studies). 

5. Analysis (text and 

other information). 

6. Essay. 

7. Review of 

materials. 

8. Design work. 

9. Practical tasks. 

10. Critical analysis 

of research. 

11. Disser-tation 

research. 

12. Protec-tion of 

work results.. 

Education: 

- knowledge; 

- understanding; 

- application; 

- analysis; 

- assessment; 

- assembly. 

 

Psychomotor skills 

(skills): 

- imitation; 

- manipulation; 

- accuracy; 

- articulation; 

- naturalization. 

 

Components of value: 

- reception; 

- answer; 

- distribution of values; 

- organization; 

- internalization of 

values 
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Әр пәнде игерілген қҧзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері кӛрсетілген ҥш доменге сәйкес 

қалыптасады: 

 

           Құру 

        Баға беру   

      Анализ     

    Қолдану       

  Түсіну          

Есте сақтау           

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Натурализация 

      Артикуляция   

    Дәлдік     

  Манипуляция       

Имитация         

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

        Құндылықтарды 

интернализациялау 

      Ұйымдастыру   

    Құндылықтарды  

үлестіру 

    

  Жауап беру       

Қабылдау         

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҦЛЫҚ: Аффективті домен таксономиясына сәйкес (Kratwohl) 
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Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в 

соответствии с компетенциями, изучаемыми на каждом предмете: 

 

           Создать 

        Оценка   

      Анализ     

    Применение       

  Понимание         

Запомнить           

1. ЗНАНИЯ: В соответствии с когнитивной доменной таксономией (Bloom) 

 

 

 

 

        Интернализация  

ценностей 

      Организация   

    Распределение 

ценностей  

    

  Ответ       

Прием         

3. ОТНОШЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ: Согласно аффективного домена таксономии (Kratwohl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Натурализация 

      Артикуляция   

    Точность     

  Манипуляция       

Имитация         

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 
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The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed 

according to the three domains indicated below : 

  

          Creation 

        Evaluation   

      Analysis     

    Apply       

  Understand         

Remember           

1. KNOWLEDGE : According to the cognitive domain taxonomy (Bloom) 

   

        Naturalization 

      Articulation   

    Accuracy     

  Manipulation       

Imitation         

2 SKILLS : According to the psychomotor domain taxonomy (Simpsons) 

   

        Internalization of 

values 

      Organization   

    Distribution of 

values 

    

  Answer       

Reception         

3. COMMUNICATION / BEHAVIOR: According to the taxonomy of the affective domain 

(Kratwohl) 
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 Бақылау нәтижелерін бағалаудың жалпы ережелері 

1. Әр пәнді (модульді) оқыту барысында меңгерілуі тиіс құзыреттерге қатысты домендердің 

соңғы нәтижелері пән оқытушысы тарапынан семестр бойы жүйелі түрде бақыланып, бағаланып 

отырады. Ол үшін кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан алдын-ала 

келесі шаралар жүзеге асырылады: 

1.1 Пәннің мақсаты мен міндеттеріне оқыту формаларына, оқытудың соңғы нәтижелері және 

меңгерілуі тиіс құзыреттердің ерекшеліктеріне қарай оқытушы мен білім алушының элементтері, 

оқыту әдістері және ағымдық бақылау формалары таңдалады, пән силлабусында кӛрсетіледі. 

1.2 Таңдалған бақылау формаларының пәнге қатысты маңыздылықтары ескеріле отырып 

семестрге тиесілі 100 балдық ұпай бақылау формаларына (теңдей бӛлінуі шарт емес) бӛлінеді, пән 

силлабусында кӛрсетіледі. 

1.3 Әр бақылау формасының семестр бойы қайталану саны (күнделікті, әр аптада, семестрде 1, 

2 немесе 3 рет т.б.) анықталады және формаға тиесілі ұпай біркелкі бӛлінеді, пән силлабусында 

кӛрсетіледі. 

 

2. Семестр барысында кафедра меңгерушісі, пән координаторы/оқытушысы тараптарынан 

келесі шаралар жүзеге асырылады: 

2.1 Білім алушылардың бақылау формалары талаптарын семестр бойы жүйелі түрде орындауы 

ұйымдастырылады және орындау нәтижелері ӛз уақытында бағаланып отырады. 

2.2 Жеке алынған бақылаудың бағасы 1.3 бапта кӛрсетілген ұпайдан артық бола алмайды және 

міндетті түрде орындалған жұмыс/ меңгерілген құзырет деңгейіне байланысты максимал ұпайдың 

сәйкес бӛлігін құрайды.  

2.3 Пәндер бойынша бақылау нәтижелері әр апта сайын білім алушымен, семестріне екі рет 

кафедра мәжілісінде және факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде талқыланып, білім беру сапасын 

жақсарту шаралары қабылданады. 

2.4 Семестр соңында білім алушының пән ішіндегі бақылау формаларының барлығы бойынша 

жиынтық ұпайы анықталып, университеттің ―Аралық аттестаттауды ұйымдастыру және ӛткізу 

ережесі‖ талаптарына сәйкес аралық аттестацияға жіберу/жібермеу жайлы шешім қабылданады. 
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Общие правила оценки результатов контроля 

1. Каждой дисциплины (модуля) в отношении последней должны быть усвоены в ходе обучения 

преподаватель в течение семестра систематически контролируется со стороны доменов 

результаты компетенций, дисциплины, и систематически оценивается. Для этого заведующий 

кафедрой, координатор дисциплина/преподаватель со стороны, предварительно осуществляются 

следующие мероприятия: 

1.1 цели и задач дисциплины, формы обучения, элементы должны быть усвоены конечные 

результаты обучения в зависимости от особенностей и компетенций преподавателя и 

обучающегося, методы обучения и формы текущего контроля выбираются, указываются предмет 

в силлабусе. С учетом выбранных форм контроля формы контроля семестр баллов по 100-

балльной значимости, принадлежащих отношению к предмету (не деление поровну) на предмет 

силлабусе. 

1.2  Формы контроля в течение семестра количество каждого повторения (ежедневно, каждую 

неделю, семестр 1, или 2 - 3 раза в день) в форму равномерно, принадлежащих баллов и 

определяется, указывается предмет силлабусе.  

2.  В течение семестра со стороны заведующий кафедрой, координатор исциплины/преподавателем 

осуществляются следующие мероприятия: 

2.1. Выполнение требований к результатам обучающихся формы контроля в течение семестра, 

своевременное выполнение оцениваются и систематически организуются. 

2.2. Оценка выполненных работ не может превышать баллов, указанных в статье 1.3 и обязательном 

порядке выполненных работ/составляет максимальная усвоения в зависимости от уровня 

компетенции, в соответствии с части баллов.  

2.3. Обучающимся по предметам, результаты контроля еженедельно, два раза в семестр на заседании 

кафедры и факультета, учебно-методическом совете, рассматривается и принимаются меры по 

улучшению качества образования. 

2.4. По положению университета ―Об организации и проведении промежуточной аттестации‖ в 

соответствии с требованиями промежуточной аттестации суммарный балл по дисциплине за 

семестр всего формы контроля определяется в конце допуске/отказе в допуске в отношение 

обучающегося. 
 

GENERAL RULES FOR THE ASSESSMENT OF CONTROL RESULTS 

1. The end results of domains that must be learned in the process of studying each subject (module) 

are systematically monitored and evaluated by the teacher of the discipline during the semester. For this 

purpose, the following activities are carried out previously by the head of the department, coordinator / 

teacher of the discipline: 

1.1 Looking at the goals and objectives of the discipline, the form of training, the final results of the 

training and depending on the characteristics of the competence to be mastered, the elements of the teacher 

and the learner, the methods of training and the form of current control specified in the syllabus of the 

discipline are chosen. 

1.2 Taking into account the importance of the chosen forms of control, the disciplines are divided 

into 100 ball forms of control (equal distribution is not necessary) due for the semester, are indicated in the 

discipline's syllabus. 

1.3 The number of repetitions of each form of control during the semester is determined (daily, every 

week, semester 1, 2 or 3 times, etc.) and the points due in form are distributed evenly, indicated in the 

discipline's syllabus. 

 

2. During the semester, the following activities are carried out by the head of the department, 

coordinator / teacher of the discipline: 
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2.1 The systematic fulfillment by students of the requirements of control forms during the semester is 

organized and the results of implementation are evaluated in a timely manner. 

2.2 The assessment of a single control cannot exceed the points indicated in clause 1.3 and 

constitutes the corresponding part of the maximum points depending on the level of work performed / the 

competence mastered. 

2.3 The results of monitoring in the disciplines weekly, twice a semester, are discussed at the meeting 

of the department and the educational-methodical council of the faculty, measures are being taken to 

improve the quality of education. 

2.4 At the end of the semester, a total score is determined for all forms of intra-university control of 

students and a decision is made about admission / non-admission to intermediate certification in accordance 

with the requirements of the ―Rules for organizing and conducting intermediate certification‖ of the 

university. 
 

 

 
 

 

 

 

 


