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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/  

Passport of the educational program 

 

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);  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» бұйрығы; 

Ӛмір бойы білім алуға арналған еуропалық біліктілік шеңбері (EQF). 

Еуропалық Комиссия, 2008 ж 

Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және 

еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі республикалық үшжақты 

комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

12 қазандағы №569 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 

бар кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту 

туралы» бұйрығы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 

20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген «Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын 

бекіту туралы» (Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрінің 12.10.2018 № 563 бұйрығымен ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген); 

  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 

жылғы 30 қазанындағы №595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі 

білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 

бұйрығы; 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы № 603 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім 

беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламалары». 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 

17 маусымдағы №391 бұйрығымен бекітіліп, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №634 

бұйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Білім беру 

қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті 

растайтын құжаттардың тізбесі». 

Кәсіби стандарттар (Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы «Атамекен», (18.12.2019  №255,  02.05.2019ж. №86) 

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

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

Приказ министра Образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней 

образования»; 

Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни 

(EQF). Европейская комиссия, 2008. 

Национальная рамка квалификаций. Утверждено протоколом 

Республиканской трехсторонней комиссии по социальному 

партнерству и регулированию социально-трудовых отношений от 16 

марта 2016 года. Приказ министра Образования и науки Республики 

Казахстан от 12 октября 2018 года №569 «Об утверждении 

классификатора направлений подготовки кадров Высшего и 

послевузовского образования»; 
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Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года №152 «Об утверждении Правил организации 

учебного процесса по кредитной технологии обучения» (с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом министра 

образования и науки Республики Казахстан от 12.10.2018 № 563); 

  Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года №595 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования соответствующих типов»; 

Утверждены приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 603 «Типовые учебные планы 

цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и 

(или) послевузовского образования». 

Утверждена Приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 и внесены изменения в Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 ноября 

2018 года № 634 «Перечень документов, подтверждающих 

квалификационные требования и соответствие образовательной 

деятельности». 

Профессиональные стандарты (Национальная палата 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», (18.12.2019  

№255,№86 от  02.05.2019г.) 

   Law of the Republic of Kazakhstan "on education" dated July 27, 2007 

No. 319-III (as amended from 04.07.2018); 

Order of the Minister of Education and science of the Republic of 

Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604 " on approval of state 

compulsory education standards at all levels of education»; 

European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). 

European Commission, 2008. 

National Qualifications Framework. Approved by the Protocol of the 

Republican Tripartite Commission on Social Partnership and Regulation of 

Social and Labor Relations dated March 16, 2016. 

Order of the Minister of Education and science of the Republic of 

Kazakhstan dated October 12, 2018 No. 569 " on approval of the classifier 

of areas of training of Higher and postgraduate education»; 

Order of the Minister of education and science of the Republic of 

Kazakhstan dated April 20, 2011 No. 152 "on approval of the Rules for the 

organization of the educational process on credit training technology" (as 

amended by order of the Minister of education and science of the Republic 

of Kazakhstan dated 12.10.2018 No. 563);   

   Order of the Minister of education and science of the Republic of 

Kazakhstan dated October 30, 2018 No. 595 " on approval of Standard 

rules for the activities of educational organizations of the corresponding 

types»; 

Approved by the Order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 № 603 "Standard curricula 

of general education disciplines for higher and (or) postgraduate education. 

Approved by the Order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan dated June 17, 2015 №391 and amended by the 

Order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated November 16, 2018 №634 "List of documents 

confirming qualification requirements and compliance with educational 

activities." 

Professional standards (National Chamber of Entrepreneurs of the Republic 

of Kazakhstan "Atameken", (18.12.2019  №255,№86  02.05.2019.) 

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

образовательной программы/ Training profile map for the educational program 

ББ мақсаты / ЦельОП/ 

EP objective 

 

 

- Химия және педагогика саласында базалық білімқоры жеткілікті, 

химияны оқытудың қазіргі педагогикалық технологияларын және 

мектептегі эксперимент техникасын меңгерген; зерттеушілік және 

коммуникативтік дағдысы бар, сыни тұрғыдан ойлауға; цифрлық 

білім беру технологиясын қолдана алатын, химиялық және 

педагогикалық зерттеулерді жүргізуге қабілетті химия мұғалімдерін 

даярлау. 
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- Подготовка учителей химии, владеющих базовыми знаниями в 

области химии и педагогики, а также современными 

педагогическими технологиями обучения химии и техникой 

школьного эксперимента; обладающих исследовательскими и 

коммуникативными навыками, критическим мышлением; 

способных применять цифровые образовательные технологии и 

выполнять химические и педагогические исследования.  
 

- Training of chemistry teachers who possess basic knowledge in the field 

of chemistry and pedagogy, as well as modern pedagogical technologies 

for teaching chemistry and the technique of school experiment; 

possessing research and communication skills, critical thinking; able to 

apply digital educational technology and carry out chemical and 

pedagogical research. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ Концепция образователь-

ной программы/ The concept of the 

educational program 

 

Білім беру бағдарламасы білім беру процесін жүзеге асырудың 

инновациялық әдістері мен тәсілдерін меңгерген,  жаңартылған білім 

беру бағдарламасын меңгерген,  біліктілігі жоғары педагогикалық 

кадрларға қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталған.  

Образовательная программа направлена на удовлетворение 

потребностей высококвалифицированных педагогических кадров, 

которые освоили инновационные методы и подходы к реализации 

образовательного процесса, освоили обновленную образовательную 

программу. 

The educational program is aimed at meeting the needs of highly qualified 

teaching staff who have mastered innovative methods and approaches to 

the implementation of the educational process, mastered an updated 

educational program. 

Тҥлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate qualification 

Берілетін дәреже/ Присваиваемая степень/ 

Academic degree 

 

6В01512 – «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры/ бакалавр образования по образовательной программе  

«6В01512-Химия»/ Bachelor of Education in  Educational Program 

«6B01512-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 

industries; 

- other positions equated to pedagogical workers in educational institutions, 

organizations of General secondary education, vocational education, 

secondary special education. 
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Кәсіби қызмет саласы/ Сфера 

профессиональной деятельности/ Sphere 

of professional activity 

«6B01512 – 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» 6B01512 – 

Химия " осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере 

образования; 

- научно-исследовательских организациях химического и 

педагогического профиля. 

Bachelor of education in the educational program "6B01512-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;  

- 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 
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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. 

 

Қҧзыреттілік/бейін картасы/  Карта/Профиль компетенций/ Map/Profile ofCompetences 

 
Жалпы қҧзыреттер(ЖҚ)/ 

Общие компетенции (ОК) / 

Generic competences (GC) 

Оқыту нәтижелері (УК мӛлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Б1. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды және қоғам, 

кәсіби ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдана білу 

қабілеттілігі  

Б1.Умение 

использоватьинформационно-

коммуникационные 

технологии и навыки 

общения в 

профессиональной и 

социальнойсреде 

Б1.The ability to use information 

and communication technologies 

and communication skills in a 

professional and social 

environment 

 

- жеке кәсіби салаларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, қорғау және тарату 

жӛніндегі бұлтты және ұтқыр сервистерді қолдануға қабілетті (ОН1). 

- способен использовать в отдельных профессиональных сферах виды 

информационно-коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и 

мобильные сервисы по поиску, хранению, защите и распространению информации 

(РО1). 

- able to use different types of information and communication technologies in certain 

professional areas: Internet resources, cloud and mobile services for searching, storing, 

protecting and distributing information (LO1). 

 

- мемлекеттік және шет тілдерінің орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық, 

лексикалық, грамматикалық, стилистикалық нормаларын сақтай отырып, әр түрлі 

стильдер мен жанрлардың ауызша, жазбаша мәтіндерін жасайды және 

коммуникативтік әрекетті құру стратегиясын және тактикасын иелене алады 

(ОН2). 

- способен создавать устные и письменные тексты разных стилей и жанров, 

соблюдая орфоэпический, орфографические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы государственного и иностранных языков, а также иметь 

стратегию и тактику коммуникативного действия (РО2). 

- able to create oral and written texts of different styles and genres, observing the 

orthoepic, spelling, lexical, grammatical, stylistic norms of the state and foreign 

languages, as well as having a strategy and tactics of communicative action  (LO2). 

Б2. Біртҧтас ғылыми жҥйелік 

кӛзқарасқа негізделген әртҥрлі 

жағдайларды бағалау қабілеті 

Б2.Способность оценивать 

различные ситуации на основе 

целостного системного 

научного мировоззрения 

Б2. Ability to assess various 

situations based on a holistic 

systemic scientific worldview 

- Қазақстандық қоғамның тарихи білімін, әлеуметтік, іскерлік, мәдени, 

философиялық және этикалық нормалары мен құндылықтарын қолдана алады 

(ОН3). 

- применяет исторические знания, социальные, деловые, культурные, 

философские и этические ценности и нормы казахстанского общества (РО3). 

 

- applies historical knowledge, social, business, cultural, philosophical and ethical values 

and norms of the Kazakh society (LO3). 

  

Б3. Салауатты ӛмір салтын 

ҧстану 

Б3. Способность 

ориентироваться на здоровый 

образ жизни 

Б3. Focus on a healthy lifestyle 

- студенттердің әлеуметтік жеке тұлғалық құзыреттерін және  салауатты ӛмір 

салтын қалыптастыра отырып белсенді демалыс пен бос уақытты тиімді 

ұйымдастырады,  дене шынықтыру мен спорттың әлеуметтік-мәдени тәжірибесі 

мен әлеуметтік мәдени құндылықтарын қолданады (ОН4). 

- организует активный отдых и досуг, формируя социальные личностные 

компетенции студентов и здоровый образ жизни, использует социально-

культурный опыт и социально-культурные ценности физической культуры и 

спорта (РО4). 

- organizes active relaxation and leisure, forming social personal competence of students 

and a healthy lifestyle, uses socio-cultural experience and socio-cultural values of 

physical culture and sports (LO4). 
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Кәсіби қҧзыреттер/ 

Профессиональные 

компетенции (ПК) /  

Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мӛлшері)/ 

Результаты обучения (единицы ОПК) / 

Result of training (GPC units) 

Б1. Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

Б1.Способность формировать и 

определять личность в 

социальной среде   

 

Б1.Аbility to form and define a 

person in a social environment 

- мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін қалыптастырады; 

- жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық технологияларды тарату 

процесін немесе жолдарын түсіндіреді; 

- барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және шешімдер қабылдау дағдыларын 

қолданады. (ОН1).  

 

- формирует способность к целенаправленному активному обучению; 

- умеет объяснить процессы или пути распространения цифровых технологий и 

управления личной и групповой информацией; 

- применяет экономические навыки, навыки предпринимательства и принятия 

решений во всех сферах деятельности (РО1).  

 

- forms the ability to target active learning; 

- can explain the processes or ways to distribute digital technologies and manage 

personal and group information; 

- applies economic skills, entrepreneurship and decision-making skills in all areas of 

activity (LO1). 

 

- жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді 

реттей алады; 

- мемлекеттік және шет тілдерінде табысты академиялық, кәсіби және әлеуметтік 

қарым-қатынас орнатады (ОН2).  

 

- решает вопросы в сфере личного, культурного и профессионального общения; 

- выстраивает программы успешной академической, профессиональной и 

социальной коммуникации на государственном и иностранном языках  (РО2). 

- solves issues in the field of personal, cultural and professional communication; 

- builds programs for successful academic, professional and social communication in the 

state and foreign languages (LO2). 

 

- қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани құндылықтардың маңыздылығын 

ұғыну мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни тұрғыдан 

ойлау қабілетімен әрекет етеді, тарихи деректер мен қағидаттарды қолданады; 

- қоғамның ӛмір сүру ортасы мен экологиялық танымды білу, ӛзіне қатысты 

құқықтық, адамгершілік міндеттемелерді, құқықтық сауаттылығын арттыру 

арқылы қоғамға үйретеді, кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады (ОН3). 

 

- применяет этические нормы общения и понимания важности духовных 

ценностей для сохранения и развития общества, действует с критическим 

мышлением, использует исторические факты и принципы; 

- объяснить обществу посредством знания экологического познания и среды 

жизни общества, повышения правовой нравственных обязательств, правовой 

грамотности в отношении себя, применять эти знания в профессиональной 

деятельности (РО3). 

 

- applies ethical standards of communication and understanding of the importance of 

spiritual values for the preservation and development of society, acts with critical 

thinking, uses historical facts and principles; 

- explain to society through knowledge of environmental knowledge and the 

environment of society, improve legal moral obligations, legal literacy in relation to 

themselves, apply this knowledge in professional activities (LO3). 

Б2. Психологиялық-

педагогикалық жағдаятты 

анықтау және қалыптастыру  

қабілеті 

Б2. Способность к выявлению 

и формированию психолого-

педагогической ситуации 

Б2. Ability to identify and form a 

psychological and pedagogical 

- оқу-тәрбие үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді біледі; 

- оқушылардың жас ерекшелік дамуындағы психофизиологиялық ерекшеліктерді 

есепке ала отырып, білім алушылардың жетістіктерін диагностикалау әдістерін 

және педагогика мен психологияның теориялық негіздерін қолдана біледі (ОН4). 

 

- знает методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- уметь использовать методы диагностики достижений студента и теоретические 

основы, педагогики и психологии с учетом психофизиологических особенностей 

возрастного развития уобучающихся (РО4). 
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situation  

- knows the methodological support of the educational process; 

- be able to use methods for diagnosing student achievements and theoretical 

foundations, pedagogy and psychology, taking into account the psychophysiological 

features of age development in students (LO4). 

 

- психологиялық, психофизиологиялық дамудың жалпы, ӛзіндік және жеке 

ерекшеліктерін және инклюзивті білім беру құндылықтарын есепке алу 

құралдарын пайдалануға қабілетті, инклюзивті білім беру ұстанымдарын және 

бағалау мен басқаруды оқу-тәрбие үдерісінде нормативті реттеуді біледі (ОН5). 

- применяет принципы инклюзивного образования и нормативного регулирования 

оценки и управления в образовательном процессе, уметь использовать общие, 

специфические и личностные особенности психологического, 

психофизиологического развития и инклюзивных образовательных ценностей 

(РО5). 

 

- apply the principles of inclusive education and regulatory assessment and management 

in the educational process, be able to use the General, specific and personal 

characteristics of psychological, psychophysiological development and inclusive 

educational values (LO5). 

Арнайы қҧзыреттер/ 

Специальные компетенции 

(СК) / SpecialCompetences (SC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мӛлшері)/ Результаты обучения (единицы ПК) /  

Result of Training (PC units) 

Б3.Химиялық білімдерін 

практикалық іс-әрекетте  

қолдану қабілеті 

Б3. Способность применять 

химические знания на 

практике 

Б3. The ability to put chemical 

knowledge into practice 

 

- Жалпы химияның негізгі теориялары мен заңдарын игере отырып, химиялық 

және физика-химиялық талдау әдістерін жүргізеді, химиялық процестердің 

кинетикасы мен термодинамикасы туралы білімді түсінеді, алған білімін күрделі 

есептерді шығаруда   пайдаланады;  

- әртүрлі практикалық міндеттерді шешуге бағытталған эксперименттік 

тәжірибелерді орындауда, есептеулерде химияның негізгі заңдары мен 

теорияларын мақсатты пайдаланады, қажетті жаңа ғылыми ақпаратты іздеуді 

дербес жүргізе алады. (ОН6). 

 

- владеет основными теориями и законами общей химии, а также знаниями по 

кинетике и термодинамике химических процессов, осуществляет химические и 

физико-химические методы анализа, способен применять знания по 

теоретической и экспериментальной химии при решении сложных задач; 

- умеет самостоятельно вести поиск необходимой новой информации, при 

выполнении экспериментальных работ, расчетов использует целесообразно 

основные законы и теории химии для решения различных практико-

ориентированных задач. (РО6). 

 

- owns the basic theories and laws of general chemistry, as well as knowledge of the 

kinetics and thermodynamics of chemical processes, implements chemical and physico-

chemical methods of analysis, is able to apply knowledge of theoretical and 

experimental chemistry to solve complex problems; 

- able to independently search for the necessary new information, while performing 

experimental work, calculations, he uses expediently the basic laws and theories of 

chemistry to solve various practical problems. (LO6). 

 

- бейорганикалық және органикалық, аналитикалық химиядан лабораториялық 

тәжірибелерді және эксперименттік зерттеулерді жүргізуде, химиялық 

формулаларды, теңдеулерді түрлендіруді және оларды орынды 

пайдалану шеберліктері мен дағдыларын жетілдіреді; 

- химиялық экспериментті жоспарлап, орындайды, нәтижелерін сыни тұрғыда 

талдайды, осының негізінде қорытынды жасайды. (ОН7). 

 

- совершенствует умения и навыки проведения лабораторных опытов и 

экспериментальных исследований по неорганической, органической и 

аналитической химии, преобразования  химических формул, уравнений и их 

разумного использования; 

- планирует и  проводит химические эксперименты, анализирует и обобщает 

результаты, и на их основе делает выводы; 

- использует эффективно в учебном процессе и учебно-практических работах 
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цифровые образовательные ресурсы,  виртуальные лаборатории. (РО7). 

 

- improves the skills of laboratory experiments and experimental studies in inorganic, 

organic and analytical chemistry, the conversion of chemical formulas, equations and 

their reasonable use; 

- plans and conducts chemical experiments, analyzes and summarizes the results, and 

draws conclusions based on them; 

- effectively uses digital educational resources and virtual laboratories in the educational 

process and in educational and practical work. (LO7). 

 

- химияның теориялық негіздері бойынша сабақты ұйымдастырып, нақты мәселені 

талқылайды және пәндік саланы терең игере отырып, ӛз қабілеті  мен қызметін  

қоғам сұранысымен үйлестіре бағалайды, заманауи зерттеулердің нәтижесін 

кәсіби қызметінде пайдаланады; 

- пәндік салалар аясында алған білімдері негізінде химиялық тәжірибелер 

жоспарлап, жүргізеді, нәтижелерін болжай біледі, есептерді шығарудың тиімді 

және түсінікті әдістерін енгізеді. (ОН8). 

 

- умеет организовывать занятия по теоретическим основам химии, обсуждать 

конкретную проблему и оценивать свои способности и интересы, глубоко 

осваивая предметную сферу, сочетать ее с потребностями общества, использовать 

результаты современных исследований в профессиональной деятельности; 

- способен планировать и проводить химические эксперименты на основе 

полученных знаний в предметных областях, прогнозировать результаты, внедряет 

эффективные и понятные методы решения проблем. (РО8). 

 

- is able to organize classes on the theoretical foundations of chemistry, discuss a 

specific problem and evaluate his abilities and interests, deeply mastering the subject 

area, combining it with the needs of society, using the results of modern research in 

professional activities; 

- able to plan and conduct chemical experiments based on knowledge gained in subject 

areas, predict results, and introduce effective and understandable methods for solving 

problems. (LO8). 

Б4.Химияны оқыту 

саласындағы әдістерді 

педагогикалық қызметінде 

қолдану қабілеті 

Б4. Способность использовать 

знание по химии в сфере 

педагогической деятельности 

 Б4. The ability to use the 

knowledge of chemistry in the 

field of pedagogical activity 

- Педагогика және химияны оқыту әдістемесінің қолданбалы аспектілері бойынша 

кәсіптік қызметте туындайтын мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы таным-

білімнің ғылыми әдістерін түсінеді;  

- заманауи педагогикалық стратегиялар негізінде жаңартылған мазмұнды білім 

беру бағдарламасын жүзеге асырады, сыни  және шығармашылық тұрғыдан 

ойлайды. (ОН9). 

 

- способен к пониманию научных методов познания природы, необходимых для 

решения современных проблем, возникающих в профессиональной деятельности 

относительно прикладных аспектов  преподавания химии, психологии и 

педагогики;  

- реализует обновленную содержательную образовательную программу на основе 

современных педагогических стратегий, обладает критическим и творческим 

мышлением. (РО9). 

 

- capable of understanding the scientific methods of cognition of nature necessary to 

solve modern problems arising in professional activities regarding the applied aspects of 

teaching chemistry, psychology and pedagogy; 

- implements an updated substantive educational program based on modern pedagogical 

strategies, has critical and creative thinking. (LO9). 

 

- педагогикалық қызметтің озық құралдарын дамыту және оларды тарату әдістерін 

қолданады, пәндік-тілдік оқытудың кіріктірілген технологиясына сәйкес пән 

бойынша оқу-әдістемелік материалды рәсімдейді және әзірлейді; 

- жаратылыстану пәндерін оқыту саласында білім алушылармен бірлесе 

жетістіктерді бағалаудың критерийлерін анықтайды. (ОН10). 

 

- Применяет методы развития и распространения эффективных средств 

педагогической деятельности, способен оформлять и разработать учебно-

методические материалы по предмету в соответствии с технологией 

интегрированного предметно-языкового обучения; 
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- самостоятельно определяет совместно с учащимися критерии оценки 

достижений в области преподавания естественных дисциплин. (РО10). 

 

- applies the methods of development and dissemination of effective means of the 

pedagogical activity, is able to complete and develop educational and methodological 

materials on the subject in accordance with the technology of integrated subject-

language teaching; 

- independently determines together with students the criteria for assessing achievements 

in the field of teaching Natural Sciences. (LO10). 

 

- қазіргі кезеңдегі химияны оқытудың теориялық негіздерін, міндеттерін терең 

түсіну және жан-жақты білу, оның әдістемесіне үш тілде зерттеулер жүргізе алады 

(қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде), жаңаша тәсілдерді меңгереді; 

- мектептегі химия курсының есептік және эксперименттік тапсырмаларды, 

олимпиада және күрделі тапсырмаларды шешудің әдістемесін біледі. (ОН11). 

 

- обладает глубоким пониманием и всесторонним знанием теоретических основ, 

задач обучения химии на современном этапе, умеет проводить исследования на 

трех языках (на казахском, русском и английском); 

- владеет методикой  решения олимпиадных и сложных, расчетных и 

экспериментальных задач школьного курса химии. (РО11). 

 

- has a deep understanding and comprehensive knowledge of the theoretical foundations, 

problems of teaching chemistry at the present stage, is able to conduct research in three 

languages (in Kazakh, Russian and English); 

- owns a technique for solving olympiad and complex, calculated and experimental 

problems of a school chemistry course. (LO11). 

Б5. Ғылыми-педагогикалық 

зерттеулердің заманауи 

тәсілдерін жҥзеге асыру 

қабілеті 

Б5.Способность внедрять 

современные методы научно-

педагогического исследования 

Б5.The ability to introduce 

modern methods of scientific and 

pedagogical research 

- ғылыми-педагогикалық зерттеулерді талдаудың заманауи тәсілдерін меңгереді, 

теория мен эмпирикалық ара қатынастарды бағалайды және тексереді; 

- ӛз бетінше педагогикалық міндеттерді шешуде, ғылыми зерттеу жұмыстарын 

жоспарлауда және жүзеге асыруда мониторингтік зерттеулердің нәтижелерін 

пайдаланады. (ОН12). 

 

- владеет современными методами анализа научно-педагогических исследований, 

оценивает и проверяет теорию и эмпирические соотношения; 

- использует самостоятельно результаты мониторинговых исследований при 

решении педагогических задач, планировании и осуществлении  научно-

исследовательской работы. (РО12). 

 

- owns modern methods of analysis of scientific and pedagogical research, evaluates 

and verifies the theory and empirical relationships; 

- independently uses the results of monitoring studies in solving pedagogical problems, 

planning and carrying out research work. (LO12). 

Минор бағдарламасы 

бойынша/  

По программе Minor/ Minor 

 Зерттеуде заманауи әдістерді 

пайдалану:  

 Использование современных 

методов исследования: 

 The use of modern research 

methods: 

 

-Химия саласын дамыту үшін алдыңғы қатарлы ғылыми зерттеулерді қолдану 

мүмкіндігі; 

- Химия саласы бойынша    ғылыми-зерттеу жұмыстарды жүргізуде заманауи 

әдістер мен құрал-жабдықтарды  пайдалану қабілеті (ОН13); 

- возможность использования передовых научных исследований для развития 

химической отрасли; 

- способность использовать современные методы и оборудование при проведении 

научно-исследовательских работ по химической отрасли (ОН13); 

- the possibility of using advanced research for the development of the chemical 

industry; 

- the ability to use modern methods and equipment for research in the chemical industry 

(ОН13) 
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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 

  

Жалпы қҧзыреттер (ЖҚ)/ Общие компетенции (ОК) /  

          Generic competences (GC) 

ОН

/РО

/L

O1 

ОН

/РО

/L

O 2 

ОН

/РО

/L

O 3 

ОН

/РО

/L

O 4 

Б1. Ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды және қоғам, кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдана білу қабілеттілігі  

Б1.Умение использоватьинформационно-коммуникационные технологии и навыки общения в 

профессиональной и социальной среде 

Б1.The ability to use information and communication technologies and communication skills in a 

professional and social environment 

+ +   

Б2. Біртұтас ғылыми жүйелік кӛзқарасқа негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау қабілеті 

Б2.Способность оценивать различные ситуации на основе целостного системного научного 

мировоззрения 

Б2.Ability to assess various situations based on a holistic systemic scientific worldview 

  +  

Б3. Салауатты ӛмір салтын ұстану 

Б3. Способность ориентироваться на здоровый образ жизни 

Б3. Focus on a healthy lifestyle 

   + 

 

  

Кәсіби қҧзыреттер(КҚ)/ Профессиональные компетенции 

(ПК) / Professional Competences (PC) 

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 
Б1. Әлеуметтік ортада адамды қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

Б1.Способность формировать и определять личность в 

социальной среде 

Б1.Аbility to form and define a person in a social environment 

+ + +          

Б2. Психологиялық-педагогикалық жағдаятты анықтау және 

қалыптастыру  қабілеті 

Б2. Способность к выявлению и формированию психолого-

педагогической ситуации 

Б2. Ability to identify and form a psychological and pedagogical 

situation 

   + +        

Арнайы қҧзыреттер(АҚ)/ Специальные компетенции (СК) / 

SpecialCompetences (SC) 
            

Б3.Химиялық білімдерін практикалық іс-әрекетте  қолдану 

қабілеті 

Б3. Способность применять химические знания на практике 

Б3. The ability to put chemical knowledge into practice 

 

     + + +     

Б4.Хнмияны оқыту саласындағы әдістерді педагогикалық 

қызметінде қолдану қабілеті 

Б4. Способность использовать знание по химии в сфере 

педагогической деятельности 

 Б4. The ability to use the knowledge of chemistry in the field of 

pedagogical activity 

        + + +  

Б5.Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің заманауи тәсілдерін 

жүзеге асыру қабілеті 

Б5.Способность внедрять современные методы научно-

педагогического исследования 

Б5.The ability to introduce modern methods of scientific and 

pedagogical research 

           + 
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БАКАЛАВРИАТ  МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҦЗЫРЕТТЕРДІҢ ҤЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МОДУЛЕЙ БАКАЛАВРИАТА: 

COORDINATION OF BACALAVRIAT'S COMPETENCE BY MODULES: 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module name Қҧзыреттер 

Б1 Б2 Б3 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль/ Государственный обязательный модуль/ State 

Mandatory Module 

Б1 Б2  

1.2 Әлеуметтік білім және салауатты ӛмір салты модулі/ Модуль социальных 

знаний и здорового образа жизни/ Module of social-knowledge and healthy 

lifestyle 

Б1 Б2 Б3 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module name Құзыреттер 

Б1 Б 2 Б 3 Б 4 Б 5 

 Әлеуметтік білім және салауатты ӛмір салты модулі/ Модуль социальных 

знаний и здорового образа жизни/ Module of social-knowledge and healthy 

lifestyle 

Б1     

 Модуль-Түрік –тілі/ Турецкий язык/ Module – Turkish Language Б1     

Модуль – Қоғамдық мәдениет және мектеп гигиенасы  /  Модуль - 

Общественная культура и школьная гигиена / Module –Public culture and 

school hygiene 

Б1 Б2    

Модуль – Бейорганикалық химия/ Модуль - Неорганическая химия/ Module 

-Inorganic Chemistry 

  Б3 Б4  

Модуль – Педагогикалық білім   / Модуль – Педагогическое образование / 

Module – Pedagogical education 

 Б2    

Модуль  – Түркі дүние/ Модуль  – Тюркский мир/ Module  – Turkic World Б1     

Модуль – Органикалық химия және есептер шығару / Модуль –

Органическая химия и решение задач/ Module –Organic chemistry and 

problem solving 

  Б3 Б4  

Модуль  – Элементтер  химиясы  және  сапалық талдау /Модуль- Химия 

элементов и качественный анализ / Chemistry of elements and qualitative 

analysis 

  Б3 Б4  

Модуль – Арнайы білім   / Модуль – Специальное образование / Module – 

Special education 

 Б2 Б3   

Модуль- Аналитикалық және органикалық химия / Модуль – 

Аналитическая и органическая химия /Module – Analytical and organical 

chemistry 

  Б3 Б4  

Модуль- Химияны оқыту технологиялары/  Модуль - Технологии обучения 

химии / Module - Technology of Chemistry teaching 

  Б3 Б4  

Модуль-  Химиялық анализ және периодтық жүйе  /  Модуль – Химический 

анализ  и периодическая система/ Module –Chemical Analysis and periodic 

table 

  Б3 Б4  

Модуль – Арнайы білім  / Модуль – Специальное образование / Module – 

Special education 

 Б2  Б4  

Модуль – Сандық талдау  және  биоорганика   /  Модуль – Количественный 

анализ и биоорганика / Module – Quantitative analysis and bioorganics 

  Б3 Б4  

Модуль- Үштілділік әдістемесі және есеп шығару / Трехъязычная 

методология и решения задач/ Trilingual methodology and problem solving 

  Б3 Б4  

Модуль – Физколлоидтық химия  /  Модуль –Физколлоидная химия / 

Module –Physcolloid Chemistry 

   Б4 Б5 

Модуль –  Әдістеме  /  Модуль –Mетодология / Module –Methods    Б4  

Модуль –Химиялық синтез   және технология   /  Модуль –Химический 

синтез и технология / Module –Chemical synthesis and technology 

  Б3 Б4 Б5 

Модуль – Электрохимия  және окулық құрылымы/  Модуль –Электрохимия 

и структура учебника / Module –Electrochemistry and structure of the textbook 

  Б3 Б4  

 Модуль – Физико-химиялық анализ әдістері / Модуль – Физико-химические 

методы анализа/ Module – Physicochemical Methods of Analysis 

   Б4  
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БАКАЛАВРИАТ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҦЗЫРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҤЙЛЕСТІРІЛУ 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ БАКАЛАВРИАТА:  

COORDINATION OF BACHELOR'S COMPETENCE ON DISCIPLINES: 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines Б1 Б2 Б3 
ОН

/РО

/L

O1 

О

Н/

РО

/L

O2 

О

Н/

РО

/L

O3 

О

Н/

РО

/L

O4 

 

Мемлекеттік міндетті 

модуль/  

Государственный 

обязательный модуль/  

State Mandatory Module 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история 

Казахстана/ Contemporary  History of Kazakhstan 
+  +  

Философия/Философия/ Philosophy +  +  

Шетел тілі/Иностранный язык/ ForeignLanguage + +   

Қазақ (орыс) тілі/ Казахский (русский) язык/  

Kazakh(Russian) Language 
+ +   

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде)/  Информационно-коммуникационные технологии 

(на английском языке)/ Information and communication 

technology (English) 

+    

Әлеуметтік білім және 

салауатты ӛмір салты 

модулі/  

/ Модуль социальных 

знаний и здорового 

образа жизни/  

Module of social-

knowledge and healthy 

lifestyle 

 

Әлеуметтік білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 

Модуль социальных знаний  (социология, политология, 

культурология, психология)  

Social knowledge module (sociology, political science, cultural 

studies, psychology) 

+  +  

Дене шынықтыру/  Физическая культура/  Physical  Culture 

   + 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / 

Disciplines 

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 
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/

РО

/L

O1

2 

 

Әлеуметтік білім 

және салауатты 

ӛмір салты модулі/  

/ Модуль 

социальных 

знаний и 

здорового образа 

жизни/  

Module of social-

knowledge and heal

thy lifestyle 

 

Экономика, кәсіпкерлік және 

бизнес  негіздері/Экономика, 

Основы предпринимательства и 

бизнеса /Economics, Fundamentals 

of Entrepreneurship and business 

+ 
 

+ 
          

Экология және ӛмір қауіпсіздігі/ 

Экология и безопасность 

жизнедеятельности/ Ecology and 

life safety 

+  +          

Кӛшбасшылық теориясы /  

Теория лидерства/  Theories of 

Leadershıp  
+  

+ 

 
         

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу/  Делопроизводство на 

государственном языке/  Record 

Keeping in Kazakh  Language 

+ +           

Білім берудегі цифрлық 

технологиялар /  Цифровые 

технологии в образовании/  

Digital technology in education 

+ +           
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 Базалық пәндер модулі / Модуль базовых дисциплин/ Basic subjects module 

ЖОО компоненті ЖК/Вузовский компонент ВК/University Component 

Модуль -Тҥрік 

тілі/  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-Қоғамдық 

мәдениет және 

мектеп гигиенасы 

Модуль-

Общественная 

культура и 

школьная гигиена 

Module -Public 

culture and school 

hygiene 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері/Основы 

антикоррупционной 

культуры/Fundamentals of Anti-

Corruption Culture 

  +          

Оқушылардың физиологиялық 

дамуы/ Физиология развития 

школьников / Physiology of 

development of schoolchildren    + +        

Модуль – 

Бейорганикалық 

химия/  

Модуль - 

Неорганическая 

химия/ Module -

Inorganic 

Chemistry 

Бейорганикалық химияІ 

/Неорганическая химияІ 

/Inorganic ChemistryІ 
     + + +     

Бейорганикалық химия ІІ 

/Неорганическая химия ІІ/ 

Inorganic Chemistry ІІ  
      + +     

ОҚУ ТӘЖІРИБЕ/ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА/ 

ЕDUCATIONAL PRACTICE 
      +     + 

Модуль- 

Педагогикалық 

білім   

Модуль-

Педагогическое 

образование 

Module - 

Pedagogical 

education 

Педагогика/ Педагогика/ 

Pedagogy 
   + +        

Инклюзивті білім беру/  

Инклюзивное образование/ 

Inclusive Education 
   + +        

Тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі / 

Теория и методика 

воспитательной работы/ 

Theory and methods of educational 

work 

   + +        

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 – 

Органикалық 

химия және  

педагогикалық 

технология    /  

Модуль –

Органическая 

химия и 

педагогическая 

технология / 

Module –Organic 

chemistry and 

pedagogical 

Органикалық химия І/ 

Органическая химия І/Organic 

Chemistry I       + +     

Химия есептерін шығару  

әдістемесі 

/Методика решения задач по 

химии  

/Methods for Problem Solving in 

Chemistry  

     +  +   +  
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technology 

 Мамандандырудың білім траекториясы №1   /  Образовательная траектория по 

специализации №1  / Educational trajectory for the specialization number 1 

Модуль  – 

Элементтер  

химиясы  және  

сапалық талдау/ 

/Модуль- Химия 

элементов и 

качественный 

анализ /Chemistry 

of elements and 

qualitative analysis 

Элементтер химиясы I/Химия 

элементов I/Chemistry of 

ElementsI 
     + + +     

Аналитикалық  химия 

І/Аналитическая химия 

І/Analytical Chemistry I 
     + + +     

Элементтер химиясыII/Химия 

элементов II/Chemistry of 

ElementsII 
      + +     

Модуль – Арнайы 

білім   /  Модуль – 

Специальное 

образование / 

Module – Special 

education 

Бағалаудың ӛлшемдік 

технологиялары/ 

Технологии критериального 

оценивания/ Technology 

Measurement of Assessments 

   + +        

Білім берудегі менеджмент/ 

Менеджментвобразовании/ 

Management in Education 
   + +        

Химия пәнін жаңартылған білім 

беру жағдайында оқыту 

әдістемесі 

Modern eğitim koşullarında kimya 

öğretme yöntemleri 

Методика преподавания химии 

по обновленной программе 

обучения 

Methods of teaching chemistry at 

the updated educational program 

        + + +  

Модуль- 

Аналитикалық 

және органикалық 

химия /  Модуль –

Аналитическая и 

органическая 

химия /Module –

Analyticaland 

organical chemistry 

Аналитикалық  химия 

ІІ/Аналитическая химия 

ІІ/Analytical Chemistry IІ 
     + + +     

Органикалық химия II/ 

Органическая химия ІІ/ 

Organic Chemistry II 
      + +     

Биохимия/Биохимия 

/Biochemistry       + +     

Модуль- Химияны 

оқыту 

технологиялары/ 

Модуль - 

Технологии 

обучения химии/ 

Module - 

Technology 

ofChemistry 

teaching 

Химия пәнін ағылшын тілінде 

оқыту әдістемесі/Методика 

преподавания химии на 

английском языке/ 

Methods of teaching Сhemistry in 

English 

        + + +  

Кӛрнекі- құралдар дайындау  

әдістемесі 

Görsel Malzeme Hazırlama 

Yöntemleri 

Методика приготовления 

наглядных пособий 

Method of Preparing Visual Aids 

         + + + 

Химияның күрделі есептерін 

шығару 

Karmaşık kimya problemlerini 

çözme 

Решение сложных задач химии 

Solving complex chemistry 

problems 

     +  +   +  

 Мамандандырудың білім траекториясы №2    /  Образовательная траектория по 

специализации №2  / Educational trajectory for the specialization number 2 

Модуль-  

Химиялық анализ 

Периодтық  жүйе элементтер 

химиясы 
      + +     
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және периодтық 

жҥйе  /  Модуль –

Химический 

анализ  и 

периодическая 

система/ Module –

Chemical Analysis 

and periodic table 

Periyodik sistem elemanları kimya 

Химия элементов периодической 

системы 

Chemistry of elements of the 

periodic table 

Сапалық анализ 

Kalite analizi 

Качественный анализ 

Qualitative analysis 

     + + +     

Периодтық  жүйе элементтер 

химиясы. Зертхана 

Periyodik sistem elemanları kimya 

Laboratuvar 

Химия элементов периодической 

системы. Лаборатория 

Chemistry of elements of the 

periodic table Laboratory 

     + +      

Модуль – Арнайы 

білім   /  Модуль–

Специальное 

образование / 

Module – Special 

education 

Педагогикалық менеджмент/ 

Педагогический менеджмент/ 

Pedagogical management 
   + +        

Критериалды 

бағалау/Критериальное 

оценивание/ Criteria assessment 
   + +        

Жаратылыстану бағытындағы 

пәндерді кіріктіре оқыту 

әдістемесі 

Doğal bilim döngüsü konularının 

entegre öğretiminin tekniği 

Методика интегрированного 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

Methods of integrated teaching of 

natural science subjects 

        + + +  

Модуль – Сандық 

талдау  және  

биоорганика   / 

Модуль –

Количественный 

анализ и 

биоорганика / 

Module –

Quantitativeanalysi

s and bioorganics 

Сандық анализ/Количественный 

анализ/Quantitative analysis 
     + + +     

Органикалық  молекулалардың  

функциональдық 

туындыларының  химиясы 

Organik moleküllerin fonksiyonel 

türevlerinin kimyası 

Химия функциональных 

производных органических 

молекул 

Chemistry of functional derivatives 

of organic molecules 

      + +     

Биоорганикалық химия/ 

Биоорганическая химия/ 

Biorganic chemistry 
      + +     

Модуль- 

Ҥштілділік 

әдістемесі және 

есеп шығару / 

Трехъязычная 

методология и 

решения задач/ 

Trilingual 

methodology and 

problem solving 

CLIL әдістемесі арқылы химия 

пәнін үштілде оқыту әдістемесі/ 

Методика преподавания 

трехъязычной химии по методу 

CLIL/Methods of teaching 

trilingual chemistry using the CLIL 

method 

        + + +  

Химия сабағын оқыту құралдары 

Kimya öğrenme araçları 

Инструменты для обучения 

химии 

Tools for learning chemistry 

        + + +  

Бейорганикалық химияның 

есептерін шығару әдістемесі 

İnorganik kimya problemlerini 

çözme tekniği 

     +  +   +  
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Методикарешениязадачнеоргани

ческойхимии 

Methods of solving problems of 

inorganic chemistry 

 Кәсіптендіру модулі  ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті /Профилирующий 

модуль вузовского компонент или компонент по выбору (элективный компонент)/ 

Profiling module University or optional component 

Модуль – 

Физколлоидтық 

химия  /  Модуль –

Физколлоидная 

химия / Module –

Physcolloid 

Chemistry 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА/  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА/ PSYCHOLOGICAL 

AND PEDAGOGICAL PRACTICE 

   +        + 

Физикалық химия/Физическая 

химия/ 

Physical Chemistry 
     +  +     

Коллоидты химия/Коллоидная 

химия/ 

Colloid Chemistry 
     + +      

Модуль –  

Әдістеме  /  

Модуль –

Mетодология / 

Module –Methods 

Химияны оқыту 

әдістемесі/Методика обучения 

химии/Methodology of Teaching 

Chemistry 

       + +  + + 

Мектепте эксперимент жүргізу 

әдістемесі/Методика проведения 

школьного химического 

эксперимента/ 

Methodology of School Chemical 

Experimentation 

      + +   +  

 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА / 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА / 

TEACHING PRACTICE 
   +        + 

Модуль –

Химиялық синтез   

және технология   / 

Модуль –Химичес-

кий синтез и 

технология / 

Module –Chemical 

synthesis and 

technology 

Химиялық 

технология/Химическая 

технология/Chemical Technology 
     +  +     

Химиялық синтез/Химический 

синтез/Chemical Synthesis 
     + +      

ӚНДІРІСТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ПРАКТИКА/ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА/ 

INDUSTRIAL-PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

   +        + 

ДИПЛОМАЛДЫ ПРАКТИКА/ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА/ 

PRE-GRADUATION PRACTICAL 

TRAINING 

   +        + 

 Мамандандырудың білім траекториясы №1   /  Образовательная траектория по 

специализации №1  / Educational trajectory for the specialization number 1 

Модуль –   

Электрохимия  

және окулық 

қҧрылымы  / 

Модуль –

Электрохимия и 

структура 

учебника / Module 

–Electrochemistry 

and structure of the 

textbook 

Химия оқулықтарының 

құрылымы  мен мазмұны / 

Структура и содержание 

учебников по химии/ Structure 

and Content of Chemical Textbooks 

        + + + + 

Химиядағы инновациялық 

педагогикалық технологиялар 

/Инновационные педагогические 

технологии в хими/ 

Innovative pedagogical 

technologies in chemistry 

        + +  + 

 Мамандандырудың білім траекториясы №2    /  Образовательная траектория по 

специализации №2  / Educational trajectory for the specialization number 2 

Модуль – Физико-

химиялық анализ 

әдістері /  Модуль 

– Физико-

Электрохимия/Электрохимия/ 

Electrochemistry 
     + +      

Физико-химиялық анализ 

әдістері/ 
     + +      
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химические 

методы анализа/ 

Module – 

Physicochemical 

Methods of Analysis 

Физико-химические методы 

анализа/ 

Physicochemical Methods of 

Analysis 

Дипломдық  жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтихан тапсыру/ 
Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 

подготовка и сдача комплексного экзамена / 

Writing and defending a diploma work,  diploma  project or preparing and 
passing of Complex  exam 

+ + + + + + + + + + + + 

 

 

ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ  

ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

DISCIPLINE DESCRIPTION 

 
№ 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/ 

Количество 

кредитов/ 

Number of 

credits 

Оқыту нәтижелері/  

Результаты 

обучения/ 

Learning 

Outcomes 

ОН/РО/ 

LO 

 Мемлекеттік міндетті модуль/ Государственный обязательный модуль/State Mandatory Module 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

 

Пәннің мақсаты - Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздерін, 

қоғамның тарихи білімін, Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен 

сабақтастығын, мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени 

дамуының заңдылықтарын, Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихи 

деректері мен тарихнамасын, "Тарихи сананы қалыптастырудың" 

тұжырымдамасын және әлемдік-тарихи үдерістер сабақтастығында қазіргі 

Отан тарихының ғылыми тұжырымдамасы мен заңдарын объективті түрде 

қарастырады. 

5 1, 3 

Современная 

история Казахстана 

Цель дисциплины - изучение концептуальных основ исторических знаний и 

исследования Отечественной истории, истоков и преемственности казахской 

государственности, закономерностей политического, социально-

экономического и культурного развития государства, актуальных проблем 

истории современного Казахстана,  "Концепции становления исторического 

сознания",  истории современного Казахстана в контексте всемирно-

исторических процессов, а также исторических источников и историографии 

современной истории Казахстана 

Contemporary 

History of 

Kazakhstan 

The purpose of the discipline - study of the conceptual foundations of historical 

knowledge and research of National history, the origins and continuity of Kazakh 

statehood, the patterns of political, socio-economic and cultural development of 

the state, the urgent problems of the history of modern Kazakhstan, the "Concept 

of the formation of historical consciousness", the history of modern Kazakhstan in 

the context of world-historical processes, as well as historical sources and 

historiography of the modern history of Kazakhstan. 

2 Философия 

 

Пәннің мақсаты - болашақ маманның философиялық мәдениетінің жоғары 

деңгейін және рационалды ойлауын қалыптастыру, қазіргі заманғы 

дүниетанымдық мәселелердің мәнін, олардың кӛздері мен шешудің 

теориялық нұсқаларын, сондай-ақ адамдар қызметінің мақсаттарын, 

құралдары мен сипатын анықтайтын қағидаттар мен идеалдарды дұрыс 

түсіну болып табылады. 

5 1, 3 

Философия 

 

Цель дисциплины - сформировать высокий уровень философской культуры и 

рационального мышления будущего специалиста, правильного понимания 

сущности современных мировоззренческих проблем, их источников и 

теоретических вариантов решения, а также принципов и идеалов, 

определяющих цели, средства и характер деятельности людей. 

Philosophy The purpose of scipline is the formation of high level of philosophical culture and 

rational thinking of a future specialist, correct understanding of the essence of 

modern worldview problems, their sources and theoretical solutions, as well as 

principles and ideals that determine the goals, means and nature of people's 

activities. 

3 Шетел тілі 

 

Пәннің мақсаты: қарым-қатынастың стандарттық жағдаяттарындағы нақты 

коммуникативтік міндеттерді шешуге сүйене отырып, тілдік материалды 

ӛзгерту, құбылту және байланыстыру қабілеті мен даярлығын 

қалыптастырады. Студенттер ӛзінің қабылдау тәжірибесі, бағалау жүйесі 

елегінен ӛткізу және талқылау арқылы оқу тақырыбы бойынша ӛз 

кӛзқарасын білдіру дағдыларын меңгеруге, тіл жүйесін және оны 

мәдениетаралық-коммуникативтік әрекетте қолдану тәсілдерін меңгеруге 

10 1, 2 
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қабілетті. 

Инстранный язык 

 

Цель дисциплины: формированиеспособности и готовности варьировать и 

комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение конкретных 

коммуникативных задач в стандартных ситуациях общения. Студенты 

способны  высказывать  свою  точку  зрения  по  учебной  теме  с  

обсуждением  и  преломлением  через  собственный  опыт восприятия, 

систему оценок, овладеть системой языка и способами ее использования в 

межкультурно-коммуникативной деятельности. 

Foreign Language 

 

The purpose of the discipline: the formation of ability and willingness to vary and 

combine language material, focusing on solving specific communicative problems 

in standard communication situations. Students are able to express their point of 

view on the academic topic with discussion and refraction through their own 

perception experience, grading system, mastering the language system and how to 

use it in intercultural and communicative activities. 

4 

 

Қазақ тілі 

(орыс топтары 

үшін)  

 

Бағдарламаның мақсаты A1- қарапайым деңгей бойынша қазақ тілін шет тілі 

ретінде оқитын білім алушыларға және A2, B1, B2, C1 біліктілік деңгейіне 

сәйкес сӛйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби 

және қарым-қатынас құралы ретінде қазақ ұлттық мәдениеті тұрғысынан 

қазақ тілін сапалы меңгеруді қамтамасыз ету болыпсаналады. 

10 1, 2 

 

Казахский  язык  

(для русских групп) 

Цель программы для обучающихся, изучающих казахский язык как 

иностранный по простому уровню A1 и в соответствии с уровнем 

квалификации A2, B1, B2, C1 обеспечение качественного освоения 

казахского языка с точки зрения казахской национальной культуры, как 

социального, межкультурного, профессионального и средства общения через 

формирование коммуникативной компетенции по всем видам речевой 

деятельности. 

KazakhLanguage 

(for Russian groups) 

The purpose of the program for students who study the Kazakh language as a 

foreign language at a simple level A1 in the Kazakh language and in accordance 

with the qualification level A2, B1, B2, C1 is to ensure quality development of the 

Kazakh language from the point of view of the Kazakh national culture as a social, 

intercultural, professional and means of communication through the formation of 

communicative competence in all types of speech activity. 

Орыс тілі 

(қазақ топтары 

үшін)  

 

Пәннің мақсаты пайдаланылуы мен трансферті елді жаңғыртуды және 

болашақ мамандардың тұлғалық мансаптық ӛсуін қамтамасыз етуге қабілетті 

әлемдік деңгейдегі білім мен озық заманауи технологияларды таратушысы 

ретіндегі әлемдік мәдениет пен тілдерге толерантты қарым-қатынасты, 

ұлттық сана мен мәдени код негізінде интернационализм сапасын дамытуды 

болжайтын рухани модернизациялаудың жалпыұлттық идеясының 

контекстінде студенттердің әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын 

қалыптастыру. 

Русский язык  

(для казахских 

групп) 

Цель дисциплины- формирование социально-гуманитарного мировоззрения 

студентов в контексте общенациональной идеи духовной модернизации, 

предполагающей развитие на основе национального сознания и культурного 

кода качеств интернационализма, толерантного отношения к мировым 

культурам и языкам как трансляторам знаний мирового уровня, передовых 

современных технологий, использование, трансферт которых способны 

обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост будущих 

специалистов. 

Russian Language 

(for Kazakh groups) 

Discipline purpose to form a socio-humanitarian outlook of students in the context 

of the national idea of spiritual modernization, which involves the development of 

the national consciousness and cultural code of the qualities of internationalism, 

tolerant attitude to world cultures and languages as translators of world-class 

knowledge, advanced modern technologies, the use and transfer of which are able 

to ensure the modernization of the country and personal career growth of future 

specialists. 

5 Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

Пәннің мақсаты жеке кәсіби салаларында ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты іздеу, сақтау, 

қорғау, басқару және тарату жӛніндегі бұлтты және мобильді сервистерді 

пайдалануды үйретеді, сандық технологиялар арқылы ақпаратты жинау және 

беру тәсілдерін талдау қабілетін қалыптастырады.  

5 1 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Целью дисциплины сформировать использование в личной деятельности 

различные виды информационно-коммуникационных технологий: интернет-

ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, защите и 

распространение информации. 

Information and 

communication 

technology (English) 

The purpose of the discipline is to form the use in personal activities of various 

types of information and communication technologies: Internet resources, cloud 

and mobile services for the search, storage, protection and dissemination of 

information. 
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Әлеуметтік білім және салауатты ӛмір салты модулі/ Модуль социальных знаний и здорового образа жизни/ 

Module of social-knowledge and healthy lifestyle 

6 Әлеуметтану Пәннің мақсаты - 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 етеді. 

8 1, 3 

Социология Цель дисциплины - сформировать способности к критическому пониманию 

систем межличностного общения в обществе как составной части 

междисциплинарного модуля социально-политического знания, познанию 

природы общества, его групп и институтов. 

Онобеспечиваетпониманиемакро–имикро-социологическихпроцессов. 

Sociology The subject of “sociology” is aimed at developing the ability to critically 

understand interpersonal communication systems in society as an integral part of 

the interdisciplinary module of socio-political knowledge, understanding the nature 

of society, its groups and institutions. It provides an understanding of macro - and 

micro-sociological processes. 

7 Саясаттану 

 

Пәннің мақсаты - әлеуметтік-саяси білімнің пәнаралық модулі құрамдас 

бӛлігі ретінде саяси жүйелерді сыни түсінуді, саясаттың түпкі негізін, саяси 

топтары мен институттарын білу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Ол 

ішкісаяси және сыртқысаяси процестерді түсінуді қамтамасыз етеді.  

1, 3 

Политология Цель дисциплины - сформировать способности к критическому пониманию 

политических систем как составной части междисциплинарного модуля 

социально-политического знания, познанию сути политики, политических 

групп и институтов. Он обеспечивает понимание внутриполитических и 

внешнеполитических процессов. 

Politology The subject of “political science” is aimed at developing the ability for a critical 

understanding of political systems as part of an interdisciplinary module of socio-

political knowledge, knowledge of the essence of politics, political groups and 

institutions. It provides an understanding the processes of domestic and foreign 

policy. 

8 Мәдениеттану 

 

Пәннің мақсаты -    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. 

1, 3 

Культурология Цель дисциплины - сформировать культурную идентичность, основанную на 

развитии социально-гуманитарного мировоззрения, анализе и оценке 

культурных событий, основанных на понимании характера 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 the social and humanitarian worldview, 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.   

9 Психология Пәннің мақсаты- болашақ мамандардың кәсіби-педагогикалық және 

психологиялық мәдениетінің негізін қалыптастыру, психология 

ғылымдарының негіздерін игеруге және оларды кәсіби міндеттерін шешуге 

қатысты шығармашылық дайындығын қалыптастыру, жалпы психология 

курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде психологиялық 

ойлауын дамыту, практикалық сабақ процесінде психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.  

1, 3 

Психология Цель дисциплины-формирование основ профессионально-педагогической и 

психологической культуры будущих специалистов, формирование 

творческой готовности к освоению основ психологических наук и решению 

их профессиональных задач, развитие психологического мышления на основе 

полученных знаний и исследовательских навыков в курсе общей психологии, 

формирование умений и навыков системного анализа психологических 

явлений в процессе практического занятия. 

Psychology Discipline purpose is to form the foundations of professional-pedagogical and 

psychological culture of future specialists, to form a creative readiness to master 

the basics of psychological Sciences and solve their professional problems, to 

develop psychological thinking based on the knowledge and research skills 

obtained in the course of general psychology, to form skills for system analysis of 

psychological phenomena in the course of practical training. 

10 Дене шынықтыру Білімгерлердің кәсіби еңбекке қабілеттілігін арттыру, дене шынықтыру және 

спортпен айналыстыру арқылы ағзаның қолайсыз факторларының әсеріне 

8 4 
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кедергісін арттыра отырып, денсаулығын нығайту және психикалық 

тұрақтылықты, қайсарлық пен қажырлықты қалыптастыру болып табылады.  

Физическая 

культура 

Посредством занятий физической культурой  и спортом у студентов 

формируютсяпрофессиональные  способности, настойчивость и решимость, 

укрепляется здоровье, овышается устойчивость к неблагоприятным 

факторам,, а также развивается психическая  стабильность.  

Physical  Culture Through physical education and sports, students form professional abilities, 

perseverance and determination, health is strengthened, resistance to adverse 

factors is increased, and mental stability also develops. 

11 Экономика, 

кәсіпкерлік және 

бизнес  негіздері 

Пәннің мақсаты - экономиканы оқудың теориялық негіздерін, кәсіпкерлік, 

кәсіпкердің іс-әрекеттері,кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, 

тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, тәуекел мен бизнес білімін, 

бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын, және ұлттық экономиканың 

салаларында  бәсекені күшейту жағдайындағы кәсіпкерліктің және бизнес–

жоспарды құрудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік негіздері 

қарастырылады. 

5 1,2 

Экономика, Основы 

Предпринимательст

ва и бизнеса 

Цель дисциплины-изучение теоретических основ изучения экономики, 

предпринимательских действий, видов предпринимательской деятельности, 

методов организации, тактики, стратегии, предпринимательской 

конкуренции, рисков и бизнес-знаний, структуры, содержания бизнес–плана 

и теоретических, методических и практических основ предпринимательства и 

составления бизнес-плана в условиях усиления конкуренции в отраслях 

национальной экономики. 

Economics, 

Fundamentals of 

Entrepreneurship and 

business 

The purpose of the discipline is to study the theoretical foundations of the study of 

Economics, business actions, types of business activities, methods of organization, 

tactics, strategy, business competition, risks and business knowledge, the structure, 

content of the business plan and the theoretical, methodological and practical 

foundations of entrepreneurship and business plan development in the context of 

increased competition in the national economy. 

12 Экология және ӛмір 

қауіпсіздігі 

Пәннің мақсаты экологиялық танымды қалыптастыра отырып, адамның 

тіршілік ету ортасымен арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікке студенттерді 

дағдыландыру. Курста қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және 

практикалық білімді қалыптастыра отырып, апаттардан және дүлей 

зілзалалардан, қарсыластың жою құралдарынан қорғану мақсатында халықты 

қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қарастырылады. 

1,3 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Цель дисциплины - формирование экологических знаний, умений и навыков 

безопасности человека со средой обитания. В курсе рассматриваются методы 

защиты населения, организация спасательных работ, защиты от аварий и 

стихийных бедствий, средств ликвидации противника с формированием 

теоретических и практических знаний по современным методам 

рационального использования природных ресурсов и охране окружающей 

среды. 

Ecology and life 

safety 

The purpose of discipline to form environmental knowledge, skills, human security 

with environment. Сourse covers methods of protecting the population, 

organization of rescue operations, protection from accidents, natural disasters, 

means eliminating the enemy with formation of theoretical, practical knowledge on 

modern methods of rational use natural resources and environmental protection. 

13 Кӛшбасшылық 

теориясы 

Пәннің мақсаты- студенттердің кӛшбасшылық теориясы, принциптері, 

негіздері туралы негізгі, кәсіби білімдерін қалыптастыру, сонымен қатар, 

білім беру ортасында кӛшбасшылық қасиеттерді, дамыту және жетілдіру 

дағдыларын қалыптастыру. Мұғалімнің кӛшбасшылық қасиеттерін дамытуға 

ықпал ететін факторларды анықтайды. Кӛшбасшылықтың тұлғалық 

теориясын, командалық жұмысты ұйымдастыруды қарастырады. Мінез-

құлық және жағдаяттық кӛшбасшылық. Білім беруді ұйымында 

кӛшбасшылық стильдерді жүзеге асыру. 

 1,3 

Теория лидерства Цель дисциплины сформировать у студентов базовые, профессиональные 

знания теории, принципов и основ лидерства, а также навыки формирования, 

развития и совершенствования лидерских качеств в образовательной 

среде.Определяет факторы, которые способствуют развитию лидерских 

качеств педагога. Рассматривает личностные теории лидерства, работа в 

команде. Поведенческое и ситуационное лидерство. Реализация стилей 

лидерства в организации образования. 

Theories of 

Leadership 

Discipline purpose is to form students' basic, professional knowledge of the theory, 

principles and foundations of leadership, as well as skills in the formation, 

development and improvement of leadership qualities in the educational 

environment. Determines the factors that contribute to the development of 

leadership qualities of the teacher. Considers personal theories of leadership, 

teamwork. Behavioral and situational leadership. Implementation of leadership 

styles in the organization of education. 

14 Мемлекеттік тілде іс Пәннің мақсаты - қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, 1,2 
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қағаздарын жүргізу 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 дағдыландыру. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Цель дисциплины - овладение современной политической, экономической, 

повседневно-бытовой, общественно-политической, научной и культурной 

связью, терминологической и специальной лексикой во всех областях науки 

и государственных органах управления, а также правилами ведения деловых 

писем, навыками заключения договоров и соглашений и делового общения. 

Record Keeping in 

Kazakh  Language 

The purpose of the discipline is to master modern political, economic, everyday, 

social, political, scientific and cultural communication, terminology and special 

vocabulary in all fields of science and government agencies, as well as the rules of 

business letters, skills of concluding contracts and agreements, and business 

communication. 

15 Білім берудегі 

цифрлық 

технологиялар 

Пәннің мақсаты- Білім берудегі цифрлық технологияларды пайдаланып, 

болашақ педагогтың оқытуды ұйымдастыруы, цифрлық білім беру 

контенттерін құру және кәсіби педагогикалық ғылыми-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастыру құзыреттіліктерін жетілдіру болып табылады.Оқытуда 

цифрлық білім беру қорларын пайдалану сабақтың кӛрнекілік, ақпараттық 

мүмкіндіктерін кеңейтуге, цифрлық форматтағыоқу-әдістемелік материалдар 

сабақтың түрлі кезеңдерінде пайдалануға, қойылған міндеттерді шешуге 

мүмкіндік береді. 

1,2 

Цифровые 

технологии в 

образовании 

Цель дисциплины-повышение компетентности будущего педагога в 

организации обучения с использованием цифровых технологий в 

образовании, создании цифровых образовательных контекстов, организации 

профессиональной педагогической научно-методической 

работы.Использование цифровых образовательных ресурсов в обучении 

позволит расширить визуальные, информационные возможности уроков, 

использовать учебно-методические материалыв цифровом формате на разных 

этапах занятий,приводит достижению поставленных задач. 

Digital technology in 

education 

Discipline purpose is to increase the competence of the future teacher in organizing 

training using digital technologies in education, creating digital educational 

contexts, and organizing professional pedagogical scientific and methodological 

work. The use of digital educational resources in training will expand the visual, 

informational capabilities of lessons, use educational materials in digital format at 

different stages of classes, and achieve the objectives. 

Базалық кәсіптендіру циклының модулі / Модуль цикла базовых дисциплин/ Basic subjects module 

ЖОО компоненті ЖК/Вузовский компонент ВК/ University Component 

Модуль – Түрік тілі/ Модуль  – Турецкий язык/ Module – Turkish Language 

16 Түрік (қазақ) тілі – 

(Деңгей 1) 

Пәннің мақсаты: студенттерге түрік тілінің фонетикалық және 

грамматикалық құрылымы туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру және 

артикуляция, интонация ережелерін үйрету. Тілдік қызметтің тӛрт негізгі 

формаларында (сӛйлеу, тыңдау, оқу және жазу) қарым-қатынас дағдыларын 

дамыту. 

Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған 

университет білімгерлері үшін міндеттелген. 

5 1,2 

Турецкий 

(Казахский) язык– 

(Уровень 1) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов основные представления о 

фонетической и грамматической структуре турецкого языка и обучить 

правилам артикуляции,  

интонации. Развитие навыков общения в четырех основных формах языковой 

деятельности (речь, аудирование, чтение и письмо). Предмет обязателен для 

студентов университета, созданного на основе соглашения между 

Казахстаном и Турцией. 

Turkish (Kazakh) 

Language (Level1) 

The purpose of the discipline: to form students ' basic ideas about the phonetic and 

grammatical structure of the Turkish language and to teach the rules of articulation, 

intonations. Development of communication skills in four main forms of language 

activity (speech, listening, reading and writing). 

The subject is obligatory for students of the University created on the basis of the 

agreement between Kazakhstan and Turkey 

17 Түрік (қазақ) тілі – 

(Деңгей 2) 

Пәннің мақсаты: студенттердің түрік тілінің грамматикалық құрылымы 

туралы білімдерін қалыптастыру, грамматикалық ережелерді үйрету, 

жазбаша тапсырмаларды орындау дағдыларын дамыту. Студенттердің 

белсенді және пассивті сӛздік қорын кеңейту. Пән түрік тілінде күрделі 

сӛйлемдерді қалыптастыруға бағытталған; түрлі тақырыптарда күрделі 

мәтіндерді қолдана отырып, түрік тілін меңгеруге бағытталған. 

Бұл пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде құрылған 

университет білімгерлері үшін міндеттелген. 

5 1,2 

Турецкий(Казахский

) язык– (Уровень 2) 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о грамматической 

структуре турецкого языка, обучить грамматическим правилам, развить 

навыки выполнения письменных заданий. Расширить активный и пассивный 

словарный запас студентов. Дисциплина направлена на изучение 
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формирования сложных предложений на турецком языке; освоение 

турецкого языка с использованием сложных текстов на различные темы. 

Предмет обязателен для студентов университета, созданного на основе 

соглашения между Казахстаном и Турцией. 

Turkish (Kazakh) 

Language (Level2) 

Discipline purpose is to form students ' knowledge of the grammatical structure of 

the Turkish language, to teach grammatical rules, to develop skills of performing 

written tasks. Expand the active and passive vocabulary of students. The discipline 

is aimed at studying the formation of complex sentences in the Turkish language; 

at mastering the Turkish language with the use of complex texts on various topics. 

The subject is obligatory for students of the University created on the basis of the 

agreement between Kazakhstan and Turkey 

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

 Модуль – Қоғамдық мәдениет және мектеп гигиенасы/ Модуль - Общественная культура и школьная гигиена / Module 

–Public culture and school hygiene 

18 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Пәннің мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтық ұстанымды 

жүйелі түрде білу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным мен 

құқықтық мәдениетті қалыптастыру, күнделікті білім беру қызметінде 

сыбайлас жемқорлық кӛріністерін қабылдауға сыни кӛзқараспен сыбайлас 

жемқорлық кӛріністері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерге ықпал 

ететін факторлар туралы жалпы кешенді білімді меңгеру. 

3 3 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Цель дисциплины - формирование антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры в сфере коррупции посредством систематического 

знания гражданской позиции 

против коррупции, овладения общими компексными знаниями о 

проявлениях коррупции, факторах, вляющих на коррупционные действия, 

критическим подходом к восприятию коррупционных проявлений при 

повседеневной образовательной деятельности 

Fundamentals of 

Anti-Corruption 

Culture 

The purpose of discipline - formation of anticorruption Outlook and legal culture 

in the sphere of corruption through systematic knowledge of civil position 

against corruption, mastery 

of General kompleksnymi knowledge about the manifestations of corruption, the 

factors vlahusic to corrupt practices, a critical approach to the perception of 

corruption in povsednevnoj educational activities 

18 Оқушылардың 

физиологиялық 

дамуы 

Пәннің мақсаты балалар мен жасӛспірімдердің дене бітімінің жасқа 

байланысты екендігін үйрету және дене бітімінің қалыптасуында 

антропометриялық әдісті  қолдану туралы түсініктеме беру. Пән балалар 

мен жасӛспірімдердің ӛсуі мен дамуының биологиялық заңдылықтарымен 

таныстыруға бағытталған. 

3 4, 5 

Физиологияразвития

школьников 

Цель дисциплины обучение возрастным особенностям физического 

развития  детей и подростков и объяснение применения 

антропометрического метода в   формировании физического развития. 

Дисциплина направлена на изучение: ознакомления с биологическими 

закономерностями роста и развития детей и подростков. 

Physiology of 

development of 

schoolchildren 

The purpose of the discipline is to teach age-related features of physical 

development of children and adolescents and explain the use of the 

anthropometric method in the formation of physical development. The discipline 

is aimed at studying: getting acquainted with the biological patterns of growth 

and development of children and adolescents. 

 Модуль – Бейорганикалық химия/ Модуль - Неорганическая химия/ Module -Inorganic Chemistry 

19 Бейорганикалық 

химия І 

Пәннің мақсаты – бейорганикалық химияның теориялық негіздерін 

түсінуге қажетті білімді және химиялық зертханалық экспериментті 

жүргізу бойынша базалық дағдыларды қалыптастыру.Пәнді оқу 

нәтижесінде студент химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын 

тұжырымдауды, периодтық жүйе заңдылықтарын,атом құрылысымен 

химиялық байланыстың кванттық-механикалық теориясынтүсіндіруді, 

бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасын 

бағалауды,химиялық эксперименттер жүргізуді меңгереді. 

7 6,7,8 

Неорганическая 

химия І 

Цель дисциплины-формирование знаний для понимания теоретических 

основ неорганической химии и базовых навыков по проведению 

химических лабораторных экспериментов. В результате изучения 

дисциплины студент способенсформулировать основные понятия и законы 

химии, объяснить закономерности периодической системы,концепцию 

квантово-механической теории строения атомаи химической связи, 

оценивать классификацию и номенклатуру неорганических соединений, 

проводить химические эксперименты. 

Inorganic chemistry І The purpose of the discipline is the formation of knowledge for understanding 

the theoretical foundations of inorganic chemistry and basic skills in conducting 

chemical laboratory experiments. As a result of studying the discipline, the 

student is able to formulate the basic concepts and laws of chemistry, explain the 

laws of the periodic system, the concept of the quantum-mechanical theory of the 

structure of the atom and chemical bonds, evaluate the classification and 
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nomenclature of inorganic compounds, and conduct chemical experiments. 

20 Бейорганикалық 

химия ІІ 

Пәннің мақсаты- химиялық кинетика және термодинамика 

заңдылықтары,ерітінділер жәнеэлектролиттік диссоциация теориясы,тұздар 

гидролизі,комплексті қосылыстар, тотығу-тотықсыздану 

реакцияларытуралы білімдерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде 

студент: химиялық процестердің ӛздігінен жүру мүмкіндігін бағалауды, 

Ле-Шателье принципін қолдануды, әртүрлі концентрациялы ерітінділер 

дайындауды, гидролиз механизмін анықтауды, рН есептеуді, ТТР 

теңестіруді, химиялық эксперименттер жүргізуді меңгереді. 

6 7,8 

Неорганическая 

химия ІІ 

Цель дисциплины –сформировать знания о закономерностях химической 

кинетики и термодинамики, теории растворах и электролитической 

диссоциации, гидролизе солей, комплексных соединений, окислительно-

восстановительных реакциях. В результате изучения дисциплины студент 

способеноценивать возможность самопроизвольного протекания 

химических процессов, применять принцип Ле-Шателье, подготовить 

растворы разных концентраций, определять механизм гидролиза, 

вычислять рН,уравнивать ОВР, проводить химические эксперименты. 

Inorganic chemistry ІІ The purpose of the discipline is to form knowledge about the laws of chemical 

kinetics and thermodynamics, the theory of solutions and electrolytic 

dissociation, the hydrolysis of salts, complex compounds, and redox reactions. 

As a result of studying the discipline, the student is able to assess the possibility 

of spontaneous chemical processes, apply the Le Chatelier principle, prepare 

solutions of different concentrations, determine the hydrolysis mechanism, 

calculate the pH, equalize the SIR, and conduct chemical experiments. 

21 ОҚУ ТӘЖІРИБЕ Оқу тәжірибесінің мақсаты - студенттерде химиялық ойлау қабілетін, 

химиялық экспериментті ӛз бетінше жүргізу дағдысын қалыптастыру және 

дамыту, ғылыми әдебиеттерді талдау, зертханалық жұмыстардың 

принципімен танысу, және мамандық бойынша ӛтілген пәндерден алған 

білімдерін бекіту. Болашақ мамандардың кәсіптік даярлығы, базалық білімі 

мен практикалық іскерлігі, дағдысының ӛзара үйлесімділігі оқу тәжірибе 

барысында қалыптасады. 

2 7, 12 

УЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА 

Цель учебной практики- формирование и развитие у студента химического 

мышления, способности самостоятельно проводить химический 

эксперимент, анализировать научные литературные данные, ознакомление 

с принципом работы лабораторных работ, и закрепление полученных 

знаний по изученным дисциплинам по специальности. В процессе учебной 

практики формируются профессиональная подготовка будущих 

специалистов, закрепляется базовые знания и практические навыки. 

EDUCATIONAL 

PRACTICE 

The purpose of educational practice is the formation and development of 

chemical thinking of the student, the ability to independently conduct a chemical 

experiment, analyze scientific literature, familiarize himself with the principle of 

laboratory work, and consolidate the knowledge gained in the studied disciplines 

in the specialty. In the process of educational practice, professional training of 

future specialists is formed, basic knowledge and practical skills are fixed. 

 Модуль- Педагогикалық білім / Модуль-Педагогическое образование/ Module - Pedagogical education 

22 Педагогика   

 

Пәннің мақсаты -  орта білім  беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті 

жүзеге асыру  бойынша болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық 

бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Сондай-ақ,  модуль педагогикалық зерттеудің әдістерін пайдалана отырып, 

зерттеу мәдениетін қалыптастыруда топта жұмыс істеуге қабілетті, кәсіптік 

қызметін дәлдікпен қолдануды қамтамасыз етеді. 

5 4, 5 

Педагогика   В системе образования направлена на формирование профессионально-

педагогического опыта и профессиональной компетентности будущих 

учителей по осуществлению педагогической деятельности. Модуль также 

обеспечивает четкое применение профессиональной деятельности, 

способной работать в группе в формировании исследовательской культуры 

с использованием методов педагогического исследования 

Pedagogy In the education system, it is aimed at the formation of professional and 

pedagogical experience and professional competence of future teachers in the 

implementation of pedagogical activities. The module also provides a clear 

application of professional activities that can work in a group in the formation of 

research culture using methods of pedagogical research. 

23 Инклюзивті білім 

беру   

Пәннің мақсаты: арнайы білім беруді қажет ететін,  даму мүмкіндігі 

шектеулі балаларды қалыпты дамыған балалармен бірге әлеуметтендіру, 

дамыту, ӛмірге бейімдеу жолдарын кӛрсету. Инклюзивті білім 

берудің теориялық-әдістемелік негіздері, ұстанымдары, формалары, әдіс-

тәсілдері туралы ғылыми білімдер жүйесімен және ерекше білім беруді 

қажет ететін балаларға арнайы қолдау кӛрсету әдіс-тәсілдері 

таныстырылады. 

3 4, 5 

Инклюзивное 

образование 

Цель дисциплины: показать пути социализации, развития, адаптации к 

жизни детей с ограниченными возможностями в развитии, нуждающихся в 
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специальном образовании. Ознакомится с системой научных знаний о 

теоретико-методических основах, принципах, формах, методах 

инклюзивного образования и методах оказания специальной поддержки 

детям, нуждающимся в особом образовании. 

Inclusive Education The purpose of the discipline: to show the ways of socialization, development, 

adaptation to life of children with disabilities in development who need special 

education. He will familiarize himself with the system of scientific knowledge 

about the theoretical and methodological foundations, principles, forms, methods 

of inclusive education and methods of providing special support to children in 

need of special education. 

24 Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі   

Пәннің мақсаты- тәрбие үдерісінің негіздерін және тәрбиелік іс-әрекеттің 

әдістемесі мен технологиясын танып білуде болашақ мұғалімдердің кәсіби-

педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 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 жүргізуді қамтамасыз етеді.  

3 4, 5 

Теория и методика 

воспитательной 

работы 

Цель дисциплины-формирование профессионально-педагогической 

компетентности будущих учителей в изучении основ воспитательного 

процесса, методики и технологии воспитательной деятельности. Также 

модуль описывает теоретические и методические основы воспитательной 

работы, обеспечивает проведение воспитательной работы на практике с 

общими теоретическими основами воспитательной работы, необходимыми 

для организации и управления воспитательным процессом в средних и 

высших учебных заведениях. 

Theory and methods 

of educational work 

Discipline purpose is to form professional and pedagogical competence of future 

teachers in the study of the basics of the educational process and methods and 

technologies of educational activities. The module also describes the theoretical 

and methodological foundations of educational work, provides educational work 

in practice with the general theoretical foundations of educational work 

necessary for the organization and management of the educational process in 

secondary and higher educational institutions.  . 

 Модуль  – Түркі дүние/Модуль  – Тюркский мир/ Module  – Turkic World 

25 Ясауитану  Пәннің мақсаты діни және сопылық қайнар кӛздерден алынған ясауилік 

ілімінің мәнін сипаттау және бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу 

курсы сопылық терминдер мен категориялардың мәнін, олардың 

метафоралығын түсінудің теориялық және әдіснамалық негізін, Қожа 

Ахмет Ясауидің «Дивани Хикмет» шығармасының сопылық мәнін талдауға 

және бағалауға, оның мәдени-рухани әлеуетін анықтауға қолдана білуді 

қалыптастырады.  

3 2,3 

Ясавиведение Цель дисциплины сформировать способность описывать и оценивать 

сущность ясавийского учения по религиоведческим и суфийским 

источникам. Учебный курс формирует теоретико-методологическую 

основу понимания значения суфийских 

терминов и категории, их метафоричность, для анализа и оценки 

суфийского значения произведения Ходжа Ахмеда Ясави «Дивани 

Хикмет», и определения его культурно- 

духовного потенциала.  

Yassawi Study The purpose of the discipline is to form the ability to describe and evaluate the 

essence of the Yasavian teachings from religious and Sufi sources. The training 

course forms the theoretical and methodological basis for understanding the 

meaning of Sufi terms and categories, their metaphoricality, for analyzing and 

evaluating the Sufi meaning of the work of Hodge Ahmed Yasawi “Divani 

Hikmet”, and determining its cultural and spiritual potential.  

26 Ата-түрік 

принциптері  

Пәннің мақсаты - түркі тілдес елдерінің жастарын қазіргі заманғы жоғары 

білікті маман ретінде дайындау бағытында түркі әлемінде ХІХ ғасырдың 

соңы ХХ ғасырдың басында орын алған Осман империясының тарихы мен 

маңызын кӛрсетуге бағытталады. Түрік ұлтының басшысы ретінде Мұстафа 

Кемалдың мемлекетке байланысты ұстанған принциптерін түсіндіру 

кӛзделеді. Пән Қазақстан мен Түркия арасындағы келісім негізінде 

құрылған университет білімгерлері үшін міндеттелген. 

3 2,3 

Принципы 

Ататюрка  

Цель дисциплины - показать историю и значение Османской империи, 

существовавшей в тюркском мире в конце XIX-начале ХХ века и 

направлена на подготовку молодежи тюркоязычных стран как современных 

высококвалифицированных специалистов. Разъясняются принципы о 

государственности  Мустафы Кемаля возглавлявшим турецкую нацию. 

Предмет обязателен для студентов университета, созданного на основе 

соглашения между Казахстаном и Турцией. 

Principles of Ataturk The purpose of the discipline is to show the history and significance of the 

Ottoman Empire that existed in the Turkic world at the end of the XIXth and 

beginning of the ХХth centuries and is aimed at training young people of Turkic-
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speaking countries as modern highly qualified specialists. The principles of 

statehood of Mustafa Kemal who led the Turkish nation are explained.The 

subject is obligatory for students of the University created on the basis of the 

agreement between Kazakhstan and Turkey. 

27 Түркі мемлекеттер 

тарихы 

Пәннің мақсаты - түркі тілдес елдерінің жастарынан қазіргі заманғы 

жоғары білікті мамандарды дайындау үшін ӛзінің тӛл тарихы мен 

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

процесінде ұлттық болмысын сақтауда қажетті біліммен қаруландыруды 

кӛздейді. Түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихын, мемлекетінің 

пайда болуы және оның ӛркендеуі қарастырады. Пән Қазақстан мен Түркия 

арасындағы келісім негізінде құрылған университет білімгерлері үшін 

міндеттелген. 

3 1,3 

История тюркских 

государств 

Цель дисциплины - овладение знаниями, необходимыми для подготовки 

современных высококвалифицированных специалистов из тюркоязычных 

стран, знание своей собственной истории и культуры, исторической 

специфики, а также сохранения национального бытия в процессе 

глобализации.  Рассматривает вопросы этногенеза и этнической истории 

тюркского народа, возникновение и развитие государства.Предмет 

обязателен для студентов университета, созданного на основе соглашения 

между Казахстаном и Турцией. 

Turkic States history The purpose of the discipline is to acquire the knowledge necessary for the 

training of modern highly qualified specialists from Turkic-speaking countries, 

knowledge of their own history and culture, historical specifics, as well as the 

preservation of national life in the process of globalization.  Examines the issues 

of ethnogenesis and ethnic history of the Turkic people, the emergence and 

development of the state.The subject is obligatory for students of the University 

created on the basis of the agreement between Kazakhstan and Turkey. 

 Модуль – Органикалық химия және  педагогикалық технология    / Модуль –Органическая химия и педагогическая 

технология / Module –Organic chemistry and pedagogical technology 

28 Органикалық химия 

I 

Пәннің мақсаты - органикалық қосылыстардың құрылысын,  химиялық 

байланыстың электрондық теориясын,  қосылыстардың 

стереоизомериясын,  реакциялардың жіктелуін және олардың 

механизмдерін, кӛмірсутектердің физикалық, химиялық қасиеттерін, алыну 

жолдарын, қолданылуын, қосылыстарды зерттеудің спектроскопиялық 

әдістерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән  органикалық 

қосылыстардың қасиеті мен құрылысын байланыстыратын жалпы 

заңдылықтарды зерттеуге, қосылыстарды синтездеу жолдары мен 

практикалық маңыздылығын  зерттеуге бағытталған. 

5 7,8 

Органическая химия 

I 

Цель дисциплины сформировать способность описывать и оценивать   

принципы строения органических соединений, электронной теории 

химической связи, стереоизомерии  соединений, классификации  реакций и 

их механизмов, физических, химических свойств углеводородов, способов 

получения, применения, спектроскопических методов исследования 

соединений. Дисциплина направлена на  изучение общих  закономерностей, 

связывающих строение и свойства органических соединений, методов их 

синтеза,   практической значимости. 

Organic chemistry I The purpose of the discipline is to form the ability to describe and evaluate the 

principles of the structure of organic compounds, the electronic theory of 

chemical bonding, the stereoisomerism of compounds, the classification of 

reactions and their mechanisms, the physical, chemical properties of 

hydrocarbons, methods for producing, using, spectroscopic methods for studying 

compounds. The discipline is aimed at studying the general laws connecting the 

structure and properties of organic compounds, methods for their synthesis, and 

practical significance. 

29 Химия  есептерін 

шығару  әдістемесі  

Пәннің мақсаты:  Химиялық есептерді шығару әдістемесі және олардың 

түрлері, физикалық шамалардың бірліктерінің жүйесін химияда 

қолдану.Химияның негізгі стехиометриялық заңдары және химиядағы 

сандық есептеулерге қолдану әдістемесін үйрету. Пәннің міндеті: 

Студенттерге есептер-ді шығарудың алгоритмдерін үйрету, есептерді 

шығарудың түрлі тәсілдерін меңгету, ӛз бетінше жұмыс жасау 

қабілеттерін  дағдыландыру. 

3 6,8,11 

Методика решения 

химических задач  

Цель дисциплины: методика решения химических задач и их виды, 

применение системы единиц физических величин в химии. Изучение 

основных стехиометрических законов химии и методики использования 

численных вычислений в химии. Задачи дисциплины: обучение студентов 

алгоритмам решения задач, овладение различными способами решения 

задач, умение самостоятельно работать. 

Methods for Problem 

Solving in Chemistry  

The purpose of the discipline: methods for solving chemical problems, the use of 

a system of units of physical quantities in chemistry. Study of the basic 

stoichiometric laws of chemistry, methods of using numerical calculations in 

chemistry. Tasks of the discipline: teaching students algorithms for solving 
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problems, mastering various ways of solving problems. 

 Базалық кәсіптендіру циклының модулі / Модуль цикла базовых дисциплин 

 Базалық пәндер модулі/ Модуль базовых предметов/ Basic disciplines module 

Тандау компоненті/ Компонент по выбору (элективный компонент)/ Optional components 

 Модуль – Элементтер химиясы және сапалық талдау/ Модуль- Химия элементов и качественный анализ /Chemistry of 

elements and qualitative analysis 

30 Элементтер 

химиясы І 

Пәннің мақсаты - химиялық элементтер мен олардың қосылыстарының 

құрамы, құрылысы мен қасиеттерінің периодтық заңға негізделген ӛзара 

байланысын бағалау қабілетін қалыптастыру. Периодтық жүйенің VII-A, 

VI-A, V-A, IV-A, III-A топшада орналасқан элементтердің физикалық және 

химиялық қасиеттерінің периодты ӛзгеруін зерделейді. Бейметалдар мен 

олардың қосылыстарының қасиеттері мен реакциялық қабілетін зерттеу 

үшін химиялық тәжірибелер жүргізеді. 

4 6,7,8 

Химия элементов І Цель дисциплины –сформировать способности оценивать взаимосвязь 

состава, строения и свойств химических элементов и их соединений, 

основанную на периодическом законе. Изучает периодичность в 

изменениифизических и химических свойств элементов, расположенных в 

подгруппах VII-А, VI-А, V-А, IV-А, III-А периодической системы. 

Выполняет химические эксперименты по изучению свойств и реакционной 

способностинеметаллов и их соединений. 

Chemistry of 

elementsІ 

The purpose of the discipline is to form the ability to assess the relationship of 

the composition, structure and properties of chemical elements and their 

compounds, based on a periodic law. It studies the periodicity in changing the 

physical and chemical properties of elements located in subgroups VII-A, VI-A, 

V-A, IV-A, III-A of the periodic system. Performs chemical experiments to study 

the properties and reactivity of non-metals and their compounds. 

31 Аналитикалық  

химия І 

Пәннің мақсаты: білім алушыларды әртүрлі химиялық анализ әдістерінің  

теориялық негіздерімен таныстыру және оны тәжірибе жүзінде 

қолдануды,анализдеудің жаңа әдістемесін жасауға үйрету.  Сапалық 

анализдің теориялық негізін құрайтын әрекеттесуші массалар заңын 

тереңірек қарастыра  отырып,  гомогенді және гетерогенді жүйелерден 

заттың химиялық құрамын анықтаудың тәсілдері туралы білімді игереді. 

Химиялық анализдің тапсырмаларын ӛзбетінше орындауға үйренеді.  

5 6,7,8, 

Аналитическая 

химия І 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с теоретическими основами 

различных методов химического анализа и научить применять их на 

практике, разрабатывать новые методики анализа.  Владеет знаниями о 

способах определения химического состава вещества из гомогенных и 

гетерогенных систем, более глубоким рассмотрением закона реагирующих 

масс, составляющего теоретические основы качественного анализа. Учится 

самостоятельно выполнять задания химического анализа. 

Analytical chemistry I The purpose of the discipline: to familiarize students with the theoretical 

foundations of various methods of chemical analysis and teach them to put into 

practice, to develop new methods of analysis. He has knowledge of how to 

determine the chemical composition of a substance from homogeneous and 

heterogeneous systems, a deeper examination of the law of reacting masses, 

which constitutes the theoretical foundations of a qualitative analysis. Learns to 

independently perform tasks of chemical analysis. 

32 Элементтер 

химиясы ІІ 

Пәннің мақсаты - металдардың және олардың қосылыстарының құрамы, 

құрылысы мен қасиеттерінің периодтық заңға негізделген ӛзара 

байланысын бағалау қабілетін қалыптастыру. Периодтық жүйедегі І, ІІ, ІІІ 

негізгі топша элементтері және d-элементтері, f-элементтерінің құрылысы 

мен қасиеттері оқытылады. Металдар мен олардың қосылыстарының 

қасиеттері, алыну жолдары мен реакциялық қабілеттерін зерттеу үшін 

химиялық тәжірибелер жүргізеді. 

5 7,8 

Химия элементов ІІ Цель дисциплины – сформировать способности оценивать взаимосвязь 

состава, строения и свойств металлов и их соединений, основанную на 

периодическом законе. Изучает строение и свойства основных элементов 

подгруппы I, II, III и d-элементов, f-элементов периодической системы. 

Проводит химические эксперименты по изучению свойств, способов 

получения и реакционной способности металлов и их соединений. 

Chemistry of 

elements ІІ 

The purpose of the discipline is to form the ability to assess the relationship of 

the composition, structure and properties of metals and their compounds, based 

on a periodic law. It studies the structure and properties of the main elements of 

the subgroup I, II, III and d-elements, f-elements of the periodic system. Carries 

out chemical experiments to study the properties, methods of preparation and 

reactivity of metals and their compounds. 

 Модуль – Арнайы білім   / Модуль – Специальное образование / Module – Special education 

33 Бағалаудың 

ӛлшемдік 

технологиялары 

Пәннің мақсаты- критериалды бағалау жүйесін, білім алушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың заманауи құралдарын, түрлерін, техникаларын, 

тетіктерін, білім беру үрдісіндегі бағалаудың орны мен рӛлін түсіндіру, 

3 4, 5 
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 қалыпастырушы, жиынтық бағалауды ұйымдастырудың әдістері мен 

тәсілдерін қолдану, бӛлім мен тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын 

әзірлеу қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Критериалды бағалау 

жүйесінің мәні мен ерекшелігін түсінуді қамтамасыз етеді. 

Технологии 

критериального 

оценивания 

Цель дисциплины- сформировать способности пониманиясистемы 

критериального оценивания, применения современных средств, видов, 

техник, механизмов оценки учебных достижений обучающихся, место и 

роль оценивания в образовательном процессе, применения методов и 

приемов организации формативного и суммативного оценивания, 

разработки заданиий для суммативного оценивания за раздел и четверть. 

Обеспечивает понимание сущности и специфики системы критериального 

оценивания. 

Technology 

Measurement of 

Assessments 

Discipline purpose is to develop the ability to understand the system of criteria-

based assessment, the use of modern means, types, techniques, mechanisms for 

assessing students' academic achievements, the place and role of assessment in 

the educational process, the application of methods and techniques for organizing 

formative and summative assessment, the development of tasks for summative 

assessment per section and fourth. Provides an understanding of the nature and 

specificity of the criteria-based assessment system. 

34 Білім берудегі 

менеджмент 

 

Білім берудегі менеджмент пәнінің мақсаты – білім беру жүйесінде 

педагогикалық процесті басқарудың қағидалары мен заңдылықтарын білу 

және педагогикалық процесті ұйымдастыру, жоспарлау, жобалау, болжау, 

диагностикалау іскерліктерін қалыптастыру. Білім беру ұйымдарында 

басқаудың функцияларын, нормативтік-құқықтық базасын, бақылау 

тексеру түрлері, субъектілерді басқаруда қақтығыстар мен лидерлік сапаны 

дамытуды түсіну. 

3 4, 5 

Менеджмент в 

образовании 

Целью дисциплины менеджмента в образовании является знание 

принципов и закономерностей управления образовательным процессом в 

образовательной системе, формирование навыков организации, 

планирования, проектирования, прогнозирования, диагностики 

педагогического процесса. Понимать развитие регулирующих функций, 

нормативной базы, типов контроля, конфликтов в управлении и качества 

лидерства в образовательных учреждениях. 

Management in 

Education 

The purpose of the discipline of management in education is to know the 

principles and laws of management of the educational process in the educational 

system, the formation of skills of organization, planning, design, forecasting, 

diagnostics of the pedagogical process. Understand the development of 

regulatory functions, the regulatory framework, types of control, conflicts in 

management, and the quality of leadership in educational institutions. 

35 Химия пәнін 

жаңартылған білім 

беру жағдайында 

оқыту әдістемесі 

 

Пәннің мақсаты: мектеп химия курсының мазмұнын сапалы меңгеруді 

қамтамасыз ету, оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру, басқа пәндермен сабақтастық арқылы жалпы адамзаттық 

құндылықтар мен ұлттық мәдениеттің үздік дәстүрлерінің негізінде 

оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту. Білімді шығармашылықпен 

қолдану, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, қарым-қатынас 

жасаудың түрлі тәсілдерін пайдалану, проблемаларды шешу, шешім 

қабылдау сияқты  кең ауқымды дағдылар дамытылады. 

5 9,10,11 

Методика 

преподавания химии 

по обновленной 

программе обучения 

 

Цель дисциплины: обеспечение качественного усвоения содержания 

школьного курса химии, формирование функциональной грамотности 

учащихся, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе 

общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры 

через преемственность с другими предметами. Развивает навыков, таких 

как творческое применение знаний, использование информационно-

коммуникационных технологий, применение различных способов общения, 

решение проблем и принятие решений. 

Methods of teaching 

chemistry at the 

updated educational 

program 

Discipline purpose: ensuring highquality assimilation of the contents of the 

school chemistry course, the formation of functional literacy of students, the 

development of the intellectual level of students on the basis of universal values 

and the best traditions of national culture through continuity with other subjects. 

Develops skills such as the creative application of knowledge, the use of 

information and communication technologies, the application of various methods 

of communication, problem solving and decision making. 

 Модуль- Аналитикалық және органикалық химия / Модуль – Аналитическая и органическая химия /Module – 

Analytical and organical chemistry 

36 Аналитикалық 

химия II 

Пәннің мақсаты: сандық анализ әдістерін қарастыру арқылы зат 

құрамындағы элементтердің, иондардың ара-қатынасын, массалық үлесін, 

ерітіндідегі еріген заттың мӛлшерін, қоспа құрамындағы кейбір 

элементтердің проценттік үлесін анықтауды үйрену. Курсты игеру 

нәтижесінде сандық химиялық анализ әдістерінің теориялық негізін 

игереді, құрал-жабдықтары мен аспаптарын қолдана біледі және анықтау 

жұмыстарын жоғары дәлдікпен жүргізеді, анализ нәтижелерін есептейді. 

5 6,7,8 
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Аналитическая 

химия ІI 

Цель дисциплины: изучение методов количественного анализа, 

определение соотношения элементов, ионов в составе вещества, массовую 

долю, содержание растворенного вещества в растворе, процентную долю 

некоторых элементов в составе смеси. В результате изучения курса 

овладевает теоретическими основами методов количественного анализа, 

научится пользоваться приборами, проводитьхимические анализы с 

высокой точностью, рассчитывать результаты анализа. 

Analytical chemistry 

II 

Discipline purpose: the study of methods of quantitative analysis, determining 

the ratio of elements, ions in the composition of the substance, mass fraction, the 

content of the dissolved substance in the solution, the percentage of some 

elements in the mixture. As a result of studying the course, he masters the 

theoretical foundations of quantitative analysis methods, learns how to use 

instruments, conduct chemical analyzes with high accuracy, and calculate the 

results of analysis. 

37 Органикалық химия 

II 

 

Пәннің мақсаты - органикалық қосылыстардың негізгі   кластарға  

жіктелуін, физикалық, химиялық қасиеттерін, алыну жолдарын, 

қосылыстардың стереоизомериясын,     реакциялардың  механизмдерін, 

органикалық молекулалардың құрылымын анықтау әдістерін (химиялық, 

физика-химиялық, физикалық) сипаттау және бағалау қабілетін  

қалыптастыру. Пән органикалық молекулалардың функционалды 

туындыларын синтездеу әдістерін, қосылыстардың реакцияласу 

қабілеттерін, қышқылдық-негіздік  қасиеттерін, қосылыстардың сапалық 

реакцияларын, практикалық  маңыздылығын зерттеуге бағытталған. 

5 7,8 

Органическая химия 

ІІ 

 

Цель дисциплины - сформировать способность описывать и оценивать 

классификацию основных классов органических соединений, их 

физические и химические свойства, способы получения, стереоизомерию, 

механизмы реакций, методы определения структуры органических молекул 

(химические, физико-химические, физические).Дисциплина направлена на 

изучение функциональных производных органических молекул, 

реакционных способностей, кислотно-основных свойств, качественных 

реакций и практической  значимости соединений. 

Organic Chemistry II Discipline purpose is to form the ability to describe and evaluate the 

classification of the main classes of organic compounds, their physical and 

chemical properties, methods of preparation, stereoisomerism, reaction 

mechanisms, methods for determining the structure of organic molecules 

(chemical, physicochemical, physical). The discipline is aimed at studying the 

functional derivatives of organic molecules, reactivity, acid-base properties, 

qualitative reactions and the practical significance of the compounds. 

38 Биохимия Пәннің мақсаты: биохимияның мазмұндық және теориялық негізінде тірі 

материяны құрайтын қосылыстардың сапалық құрамы және тіршілік 

процесіндегі маңызды органикалық қосылыстардың ролі мен маңызы 

туралы білім қалыптастыру. Ағзалардың құрамындағы күрделі 

органикалық қосылыстардың қасиеттерін және атқаратын қызметтерін, 

олардың ӛзара ӛзгеріске ұшырау заңдылықтарын түсіндіру, зертханалық 

жұмыстарды орындай отырып, теориялық білімді ӛз бетінше қолдануға 

машықтандыру. 

5 7,8 

Биохимия Цель дисциплины: формирование знаний о составе соединений, 

составляющих живую материю, роли и значении важнейших органических 

соединений в процессе жизнедеятельности. Знать свойства и функции 

сложных органических соединений в организмах, закономерности их 

взаимозаменяемости, уметь выполнять лабораторные работы, применять 

теоретические знания самостоятельно. 

Biochemistry The purpose of discipline: formation of knowledge about the composition of the 

compounds that make up living matter, the role and significance of the most 

important organic compounds in the process of life. Learn to know the properties 

and functions of complex organic compounds in the body, the laws of their 

interchangeability, to be able to perform laboratory work, to apply theoretical 

knowledge on their own. 

 Модуль- Химияны оқыту технологиялары/ Модуль - Технологии обучения химии / Module - Technology of Chemistry 

teaching 

39 Химия пәнін 

ағылшын тілінде 

оқыту әдістемесі 

Пәннің мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік 

анықтауға қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. 

Химияны оқыту әдістемесі мектеп химия курсының мазмұнына кіретін 

білімді, негізгі химиялық заңдылықтарды оқушыларға үйрету, түсіндіру 

тәсілдерін  игертеді.  Оқу үрдісін ұйымдастыру, оқушылардың танымдық 

іс-әрекетіне басшылық, сарамандық дағдылар мен шығармашылық 

қабілеттер қалыптастыру, ғылыми кӛзқарас қалыптастыру жолдарын 

қарастырады.   

3 9,10,11 

Методика 

преподавания химии 

на английском языке 

Цель дисциплины: формирование и развитие культурной личности, 

владеющей несколькими языками, способной определить социальную и 

профессиональную личность. Методика преподавания химии осваивает 
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методы обучения и интерпретации основных химических законов знаний, 

которые входят в содержание школьных курсов химии. Рассматривает 

способы организации учебного процесса, руководства познавательной 

деятельностью учащихся, формирования практических навыков и 

творческих способностей. 

Methods of teaching 

Chemistry in English 

The purpose of the discipline: the formation and development of a cultural 

personality who speaks several languages, able to determine the social and 

professional personality. The methodology of teaching chemistry masters the 

methods of teaching and interpreting the basic chemical laws of knowledge that 

are included in the content of school chemistry courses. Considers ways of 

organizing the educational process, managing cognitive activity of students, the 

formation of practical skills and creative abilities. 

40 Кӛрнекі- құралдар 

дайындау  әдістемесі 

 

Пәннің мақсаты: Мектепте химия курсын оқытуды жүзеге асыру үшін, 

химиядан кӛрнекілік құралдарды жасау біліктіліктерін қалыптастыру. 

Химия сабағына кӛрнекі құралдарды дайындауда әртүрлі материалдарды 

пайдалану тәжірибелерін жетілдіру және студенттердің шығармашылық 

қабілеттерін дамыту, ӛздігінен ақпарат жинауға, ғылыми әдебиеттерді 

пайдалануға дағдыландыру. 

5 10,11,12 

Методика 

приготовления 

наглядных пособий 

 

Цель дисциплины: формирование у учащихся навыков разработки 

наглядных пособий по химии, для осуществления курса химии в школе. 

Совершенствование практики использования различных материалов на 

уроках химии при подготовке наглядных пособий и развитие творческих 

способностей студентов, привитие навыков самостоятельного сбора 

информации, использования научной литературы. 

Method of Preparing 

Visual Aids 

The purpose of the discipline: the formation of students' skills in the 

development of visual aids in chemistry, for the implementation of chemistry 

courses at school. Improving the practice of using various materials in chemistry 

lessons in the preparation of visual aids and developing students' creative 

abilities, instilling the skills of self-collecting information, using scientific 

literature. 

41 Химияның күрделі 

есептерін шығару 

 

Пәннің мақсаты: теориялық алған білімді практикада қолдану аясын 

кеңейту, қарапайым есептерден бастап күрделендірілген есептер 

шығарудың түрлі тәсілдерін меңгертіп, теориялық білімдерін толықтыру. 

Күрделі есептерді шығару әдістемесі білімгерлердің түрлі деңгейдегі 

олимпиада есептерін орындай алуына, ғылыми жобаны сауатты қорғай 

білуге баулиды. Ӛз ісіне, біліміне сенімі күшті, қоғамдағы ӛзгерістерді 

жүзеге асыруға қабілетті мамандарды дайындайды.    

5 6,8,11 

Решение сложных 

задач химии 

 

Цель дисциплины: расширить сферу теоретических знаний на практике, 

освоить различные методы решения сложных задач, от простых до 

сложных, дополнить теоретические знания. Метод решения сложных задач 

позволяет студентам выполнять олимпиадные задания на разных уровнях, 

грамотно защищать исследовательский проект. Он готовит 

профессионалов, которые твердо верят в свою работу, знания и способны 

изменить общество. 

Solving complex 

chemistry problems 

The purpose of the discipline: to expand the scope of theoretical knowledge in 

practice, to master various methods for solving complex problems, from simple 

to complex, to supplement theoretical knowledge. The method of solving 

complex problems allows students to perform olympiad tasks at different levels, 

to competently defend a research project. He trains professionals who firmly 

believe in their work, knowledge and are able to change society. 

 Мамандандырудың білім траекториясы №2    /  Образовательная траектория по специализации №2  / Educational 

trajectory for the specialization number 2 

  Модуль-  Химиялық анализ және периодтық жҥйе  / Modül  –Kimyasal 

Analiz ve periyodik tablo / Модуль –Химический анализ  и 

периодическая система/ Module –Chemical Analysis and periodic table 

  

42 Периодтық  жүйе 

элементтер химиясы 

 

Пәннің мақсаты: элементтердің жіктелуін және олардың қосылыстарының 

алынуы мен қасиеттерін оқып білу. Курста келесі сұрақтар 

қарасытырылады: 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. Периодтық 

жүйедегі қосымша топша элементтері. 

4 7,8 

Химия элементов 

периодической 

системы 

 

Цель дисциплины: изучить классификацию элементов, получение, свойства 

их соединений. В результате рассматриваются следующие вопросы: 

химическая классификация элементов. Основные элементы подгруппы в 

периодической системе (s- , p- элементы). Характеристика свойств 

элементов основной подгруппы групп VII, VI, V, IV. Общие свойства, 

способы получения металлов. Элементы дополнительных подгрупп в 

периодической системе. 

Chemistry of 

elements of the 

The purpose of the discipline: to study the classification of elements, obtaining, 

properties of their compounds. As a result, the following questions are 
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periodic table considered: chemical classification of elements. The main elements of a 

subgroup in the periodic table (s, p-elements). Characteristics of the properties of 

elements of the main subgroup of groups VII, VI, V, IV. General properties, 

methods of obtaining metals. Elements of additional subgroups in the periodic 

table. 

43 Сапалық анализ Пәннің мақсаты: бейорганикалық қосылыстардың химиялық құрамын 

анықтауды, яғни анықталатын үлгідегі катиондар мен аниондарды ашуға 

арналған сапалық реакцияларды, анықтау  әдістерін меңгерту. Сапалық 

анализ әдісінің теориялық негізін игереді, заттарды идентификациялайды. 

Реакциялардың жүру жағдайларын, реакцияға қатысатын заттарды және 

реакция ӛнімдерін анықтай білуге, сезімталдығы жоғары және тез 

орындалатын химиялық анализдің жаңа тәсілдерін жасауға үйренеді. 

5 6,7,8 

Качественный 

анализ 

Цель дисциплины: освоить методы определения химического состава 

неорганических соединений, т.е. качественные реакции для обнаружения 

катионов и анионов в исследуемом образце. Осваивает теоретические 

основы метода качественного анализа, идентифицирует вещества. 

Определяет условия реакции, вещества, участвующие в реакции, и 

продукты реакции. Научиться разрабатывать новые методы химического 

анализа с высокой чувствительностью и скоростью. 

Qualitative analysis The purpose of the discipline: to master methods for determining the chemical 

composition of inorganic compounds, i.e. qualitative reactions for the detection 

of cations and anions in the test sample. Mastering the theoretical foundations of 

the method of qualitative analysis, identifies substances. Determines the reaction 

conditions, substances involved in the reaction, and reaction products. Learn to 

develop new methods of chemical analysis with high sensitivity and speed. 

44 Периодтық  жүйе 

элементтер 

химиясы. Зертхана 

Пәннің мақсаты - химиялық элементтер мен бейорганикалық заттарды 

алудың зертханалық әдістерін бағалау және оларға тән қасиеттерін зерттеу. 

Галогендердің химиялық қасиеттері және оларды алу жолдары. Күкірт, азот 

және фосфор қосылыстарының химиялық қасиеттері, алыну жолдары. 

Сілтілік және сілтілік жер металдардың химиялық қасиеттері. Металдардың 

жалпы сипаттамасы және оларды алу жолдары. 

5 6,7 

Химия элементов 

периодической 

системы. 

Лаборатория 

Цель дисциплины – сформировать способности оцениватьлабораторных 

способов получения химических элементов и неорганических веществ и 

изучение наиболее характерных их свойств. Химические свойства 

галогенов и способы их получения. Химические свойства соединений серы, 

азота и фосфора, способы получения. Химические свойства щелочных и 

щелочных земельных металлов. Общая характеристика металлов и пути их 

получения. 

Chemistry of 

elements of the 

periodic table 

Laboratory 

Discipline purpose is to form the ability to evaluate laboratory methods for 

producing chemical elements and inorganic substances and the study of their 

most characteristic properties. Chemical properties of halogens and methods for 

their preparation. Chemical properties of sulfur, nitrogen and phosphorus 

compounds, production methods. Chemical properties of alkali and alkaline earth 

metals. General characteristics of metals and methods for their preparation. 

  Модуль – Арнайы білім   /  Модуль – Специальное образование / 

Module – Special education 

  

45 Педагогикалық 

менеджмент/ 

Pedagojik yönetim 

Педагогикалық менеджменттің мақсаты – басқару объектісі ретінде 

педагогикалық жүйесі басқарудың заңдылықтар мен қағидаларынан, 

функцияларынан студенттердің білімін қалыптастыру. Мектептегі 

педагогикалық процесті ұйымдастыру, жоспарлау, болжау мен бақылауды 

жүзеге асыра білуді меңгерту. Сонымен қатар, әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік, инновациялық жұмыстарды ұйымдастыру жолдарын меңгерту. 

3 4,5 

Педагогический 

менеджмент 

Цель педагогического менеджмента-формирование у студентов знаний 

законов и принципов управления педагогической системой как объектом 

управления. Владеть навыками организации, планирования, 

прогнозирования и контроля педагогического процесса в школе. А также 

освоить пути организации методической и научно-методической, 

инновационной работы. 

Pedagogical 

management 

The goals of pedagogical management is to form students ' knowledge of the 

laws and principles of management of the pedagogical system as an object of 

management. Possess the skills of organizing, planning, forecasting and 

controlling the pedagogical process at school. And also to master the ways of 

organizing methodological and scientific-methodical, innovative work. 

46 Критериалды 

бағалау 

Пәннің мақсаты: Пән аясында білім алушыларға критериалды бағалау 

жүйесінің мазмұны, оқыту нәтижесін бағалаудың қазіргі құралдары, 

түрлері, техникалары, механизмі, білім беру үдерісіндегі бағалаудың орны 

мен рӛлі, критериалды бағалаудың технологиясы түсіндірілген. 

Критериалды бағалаудың әдістері, техникалары кӛрсетіледі. 

Қалыптастырушы және жиынтық бағалауды ұйымдастыру, бӛлім және 

тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларын әзірлеудің тәсілдері мен 

әдістері үйретіледі. 

3 4,5 
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Критериальное 

оценивание 

Цель дисциплины: В рамках изучения дисциплины студенты будут 

ознакомлены с содержанием системы критериального оценивания, 

современными средствами, видами, техниками, механизмами оценки 

учебных достижений обучающихся, местом и ролью оценивания в 

образовательном процессе, моделью технологии критериального 

оценивания. Будут учиться методам и приемам организации формативного 

и суммативного оценивания, разрабатывать задания для суммативного 

оценивания за раздел и четверть.  

Criteria assessment The purpose of the discipline:In the framework of the discipline with a priority of 

general academic loyalty, based on scientific ethics, we will consider the ways of 

writing, designing, conducting and methods of comparative evaluation of 

research work. They will also be presented and familiarized with international 

scientific databases (Scopus, Science Direct, Clarivate Analytics, etc.) and 

various scientific publications, the principle of working with databases, as well 

as the use of their products (Mendeley, SciVal, etc.) in the scientific publication 

will be studied. sphere. They will be introduced to methods and programs for 

developing links to research and plagiarism checks. 

47 Жаратылыстану 

бағытындағы 

пәндерді кіріктіре 

оқыту әдістемесі 

Пәннің мақсаты: мектеп химия курсының тақырыптары бойынша оқу 

материалының жаратылыстану бағытындағы  пәндер бойынша жалпы 

білімдермен тоғысып, бір-бірімен етене араласып кетуін қамтамасыз ету 

арқылы жан-жақты білім беру. Кіріктірілген сабақтар оқушыға әлем 

туралы, заттар мен құбылыстардың ӛзара байланыстары туралы біртұтас 

мағлұмат береді. Кіріктірілген сабақтарда оқушылардың бейнелі ой-ӛрісі 

дамып, шығармашылық мүмкіндіктері ашылады.  

5 9,10,11 

Методика 

интегрированного 

преподавания 

предметов 

естественнонаучног

о цикла 

Цель дисциплины: обеспечить всестороннее образование по темам 

школьного курса химии, обеспечив, чтобы учебные материалы были 

переплетены с общими знаниями дисциплин в области естественных наук. 

Интегрированные уроки предоставляют учащимся целостный взгляд на 

мир, взаимосвязь предметов и явлений. На интегрированных уроках 

ученики развивают визуальное мышление и творческие возможности. 

Methods of integrated 

teaching of natural 

science subjects 

The purpose of the discipline: to provide comprehensive education on the topics 

of the school chemistry course, ensuring that the teaching materials are 

intertwined with the general knowledge of the disciplines in the field of natural 

sciences. Integrated lessons provide students with a holistic view of the world, 

the interconnection of objects and phenomena. In integrated lessons, students 

develop visual thinking and creativity. 

  Модуль – Сандық талдау  және  биоорганика   / Модуль –

Количественный анализ и биоорганика / Module –Quantitative analysis 

and bioorganics 

  

48 Сандық анализ Пәннің мақсаты: сандық анализ әдістерінің теориялық  негізін игере 

отырып, күрделі заттардың сандық құрамын (салмағын, мӛлшерін немесе 

концентрациясын) анықтауға арналған әдістерді үйренеді. Сандық 

химиялық анализ әдістерін жүргізу жағдайларымен, қолданылатын құрал-

жабдықтармен танысады, анализді үлкен дәлдікпен жүргізуді үйренеді.  

Ӛзіндік бақылау тапсырмаларын орындауда логикалық ой-ӛрісі дамиды,  

анализді  мұқият жүргізуге дағдыланады.  

5 6,7,8 

Количественный 

анализ 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами методов 

количественного анализа, изучение методов определения количественного 

состава (веса, количества или концентрации) сложных веществ. Знакомится 

с условиями проведения методов количественного химического анализа, 

применяемым оборудованием, учится проводить анализ с большой 

точностью.  При выполнении заданий самоконтроля развивается 

логическое мышление, приобретается навыки тщательного проведения 

анализа. 

Quantitative analysis The purpose of the discipline: mastery of the theoretical foundations of the 

methods of quantitative analysis, the study of methods for determining the 

quantitative composition (weight, quantity or concentration) of complex 

substances. He gets acquainted with the conditions for conducting quantitative 

chemical analysis methods used by the equipment, learns to analyze with great 

accuracy. When completing self-control tasks, logical thinking develops, and 

skills for thorough analysis are acquired. 

49 Органикалық  

молекулалардың  

функциональдық 

туындыларының  

химиясы 

Пәннің  мақсаты  органикалық молекулалардың функционалды 

туындыларының кластарға жіктелуін ,гомофункционалды, 

гетерофункционалды,алициклды, ароматты, гетероциклды қосылыстардың 

құрылысын, номенклатурасын, изомериясын,лабораториялық және 

ӛндірістік алыну жолдарын, физикалық және химиялық қасиеттерін 

сипаттау және бағалау  қабілетін қалыптастыру. Пән кӛмірсутектердің  

функционалды туындыларының орынбасу, қосылу, элиминирлеу 

реакцияларының жүру жағдайлары мен механизмдерін, қосылыстарды 

идентификациялау әдістерін,практикалық маңыздылығын зерттеуге 

бағытталған. 

6 7,8 
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Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Цель дисциплины сформировать способность описывать и оценивать 

классификацию функциональных производных органических молекул ,их 

строение, номенклатуру, изомерию, лабораторные, промышленные методы 

получения, физические и химические свойства гомофункциональных, 

гетерофункциональных, алициклических, ароматических, 

гетероциклических соединений. Дисциплина  направлена на изучение 

условий и механизмов реакций замещения, присоединения, 

элиминирования функциональных производных углеводородов, методов 

идентификации соединений, их практической значимости. 

Chemistry of 

functional derivatives 

of organic molecules 

The purpose of the discipline is to form the ability to describe and evaluate the 

classification of functional derivatives of organic molecules, their structure, 

nomenclature, isomerism, laboratory, industrial methods of preparation, physical 

and chemical properties of homofunctional, heterofunctional, alicyclic, aromatic, 

heterocyclic compounds. The discipline is aimed at studying the conditions and 

mechanisms of reactions of substitution, addition, elimination of functional 

derivatives of hydrocarbons, methods for identifying compounds, their practical 

significance. 

50 Биоорганикалық 

химия 

Пәннің мақсаты - биоорганикалық химия пәні тіршілік процестеріне 

қатысатын заттардың құрылысы мен қасиеттерін, олардың биологиялық 

функцияларын зерттейді. Биоорганикалық химия оқу пәні ретінде 

биологиялық маңызы бар қосылыстардың құрылысы мен реакциялық 

қабілетіне басты назар аударады. Биополимерлер мен биорегуляторлардың 

құрылысы мен қасиеттерін, биологиялық процестердің мәнін ашу,  ақуыз 

бен нуклеин қышқылдары сияқты биополимерлердің құрылысын түсіндіру. 

5 7,8 

Биоорганическая 

химия 

Цель дисциплины-предмет биоорганической химии изучает строение и 

свойства веществ, участвующих в жизненных процессах, их биологические 

функции. Биоорганическая химия как учебная дисциплина уделяет большое 

внимание структурам и реакционным способностям биологически 

значимых соединений. Объясняет строение и свойства биополимеров таких 

как белковые и нуклеиновые кислоты и биорегуляторов,  открывает 

сущность биологических процессов. 

Biorganic chemistry The purpose of the discipline: the subject of bioorganic chemistry studies the 

structure and properties of substances involved in life processes, their biological 

functions. Bioorganic chemistry as a discipline pays great attention to the 

structures and reactivities of biologically significant compounds. Explains the 

structure and properties of biopolymers such as protein and nucleic acids and 

bioregulators, reveals the essence of biological processes. 

  Модуль- Ҥштілділік әдістемесі және есеп шығару / Трехъязычная 

методология и решения задач/ Trilingual methodology and problem 

solving 

  

51 CLIL әдістемесі 

арқылы химия пәнін 

үштілде оқыту 

әдістемесі 

Пәннің мақсаты: ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес студенттің 

білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде 

жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. CLIL - студенттердің 

шетел тілінде лингвистикалық және коммуникативтік дағдыларды 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін дидактикалық әдіс ретінде   шет тілі 

арқылы пәнді оқыту және оқытылатын пән арқылы шет тілін меңгеруге 

бағытталады.   

5 9,10,11 

Методика 

преподавания 

трехъязычной химии 

по методу CLIL 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетентностной личности, 

обладающей глубокими знаниями, квалификацией и квалификацией в 

соответствии с уровнем развития науки и техники, умеющей работать на 

основе мировых стандартов. CLIL-дидактический метод, позволяющий 

формировать лингвистические и коммуникативные навыки студентов на 

иностранном языке. Изучает дисциплину через иностранный язык и 

изучает иностранный язык через изучаемую дисциплину. 

Methods of teaching 

trilingual chemistry 

using the CLIL 

method 

The purpose of the discipline: the formation of students with a competent person 

with deep knowledge, qualifications and qualifications in accordance with the 

level of development of science and technology, able to work on the basis of 

world standards. CLIL is a didactic method that allows students to form 

linguistic and communicative skills in a foreign language. He studies the 

discipline through a foreign language and learns a foreign language through the 

studied discipline. 

52 Химия сабағын 

оқыту құралдары 

Пәннің мақсаты: білім беру сапасын арттыру мақсатында дидактикалық кӛп 

ӛлшемді құралдар технологиясын қолдану арқылы жұмыс жүйесін құру, 

білімгердің шығармашылық қабілеттерін белсендірудегі дидактикалық кӛп 

ӛлшемді құралдардың мүмкіндіктерін кӛрсету. Дидактикалық оқыту  

құралдары оқыту мен дамытудағы практикалық әдіс ретінде ұсынылады, 

мұғалім мен білімгердің дайындығының, оқыту және шығармашылық 

қызметінің болашақ нәтижелерін құрастыруға мүмкіндік береді.   

5 9,10,11 

Инструменты для 

обучения химии 

Цель дисциплины: создание системы работы с использованием технологии 

дидактических многомерных средств повышения качества образования, 

демонстрация возможностей дидактических многомерных средств 
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активизации творческих способностей студентов. Дидактические средства 

обучения предлагаются как практический метод обучения и развития, 

способствующий формированию будущих результатов подготовки, 

обучения и творческой деятельности учителя и обучающихся. 

Tools for learning 

chemistry 

The purpose of the discipline: creating a system of work using technology of 

didactic multidimensional means of improving the quality of education, 

demonstrating the capabilities of didactic multidimensional means of activating 

the creative abilities of students. Didactic teaching tools are offered as a practical 

method of training and development, contributing to the formation of future 

results of training, education and creative activities of teachers and students. 

53 Бейорганикалық 

химияның есептерін 

шығару әдістемесі 

Пәннің мақсаты: білімгерлерді орта мектеп бағдарламасы шеңберінде 

қарастырылатын химия есептерін шығаруға үйрету.  Сонда олар ӛз 

кезегімен мектеп оқушыларын үйретуге дайын болады. Есеп шығару 

кезінде оқушыларда теориялық білімді практикада қолдану дағдысы 

қалыптасады. Жүйелі түрде есеп шығару оқушылардың ойлау 

мүмкіншіліктерін дамытады, оларды шығармашылық ізденуге жетелейді. 

Пән оқушылардың білімдері мен дағдыларын тексеруге кӛмектеседі. 

5 6,8,11 

Методика решения 

задач 

неорганической 

химии 

Цель дисциплины: научить студентов решать задачи химии, 

рассматриваемые в рамках программы средней школы.  Тогда они будут 

поочередно готовы обучать школьников. При решении задачи у учащихся 

формируются навыки применения теоретических знаний на практике. 

Систематическое решение задач развивает мыслительные способности 

учащихся, ведет их к творческому поиску. Дисциплина помогает проверить 

знания и навыки учащихся. 

Methods of solving 

problems of inorganic 

chemistry 

The purpose of the discipline: to teach students to solve the problems of 

chemistry considered in the framework of the secondary school program. Then 

they will be ready to train students in turn. In solving the problem, students 

develop skills in applying theoretical knowledge in practice. Systematic problem 

solving develops the students' mental abilities, leads them to a creative search. 

Discipline helps test students' knowledge and skills. 

 Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Тандау компоненті/ Профилирующий модуль 

вузовского компонент или компонент по выбору (элективный компонент)/ Profiling module 

University or optional component 

  

 Профилирующий модуль вузовского компонент или компонент по выбору (элективный 

компонент)/ Profiling module University or optional component 

 

 Модуль – Физколлоидтық химия  /  Модуль –Физколлоидная химия / Module –Physcolloid 

Chemistry 

  

54 ПСИХОЛОГИЯЛЫ

Қ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ПРАКТИКА 

Кәсіби тәжірибе мақсаты: білім алушылардың алған теориялық білімдерін 

тәжірибе жинақтау арқылы тереңдету, бекіту және мамандықтарына 

байланысты іскерлік дағдыларды қалыптастыру. Тәжірибе барысында 

студенттер мамандық бойынша кәсіптік қызметінің түрлерін, олардың 

функциялары мен міндеттерін оқып зерттейді, кәсіби машықтарды, 

дағдылар мен құзыреттерді меңгеруді қамтиды, ұйымдастырушылық 

дағдыларды игереді, әріптестермен пайдалы байланыстарды орнатады. 

2 4,12 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКА

Я ПРАКТИКА 

Цель профессиональной практики: углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний и формирование деловых навыков, связанных с 

профессией. В ходе практики студенты изучают виды профессиональной 

деятельности по специальности, их функции и задачи, включают овладение 

профессиональными навыками, навыками и компетенциями, приобретают 

организационные навыки, устанавливают полезные контакты с коллегами. 

PSYCHOLOGICAL 

AND 

PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

The purpose of professional practice: deepening, consolidating the theoretical 

knowledge gained and the formation of business skills related to the profession. 

In the course of practice, students study the types of professional activity in their 

specialty, their functions and tasks, include mastering professional skills, abilities 

and competencies, acquire organizational skills, and establish useful contacts 

with colleagues. 

55 Физикалық химия Пәннің мақсаты студенттердің физикалық химияның негізгі заңдылықтары 

туралы білімдерін және түсініктерін қалыптастыру: статистикалық және 

тепе-теңдіксіз термодинамика, идеалды ерітінділер, гомогенді және 

гетерогенді тепе-теңдік, молекулааралық әрекеттесудің термодинамикасы 

мен кинетикасы, электролит ерітінділерінің электрохимиялық қасиеттері. 

Физика-химиялық үрдістердің термодинамикалық параметрлерін есептеп, 

үрдіс бағытын,жүру мүмкіндігін болжай алады, физика-химиялық 

тәжірибені жүргізе алады, алынған нәтижелерге талдауын жасай алады. 

6 6,8 

Физическая химия Цель дисциплины – сформировать у студентов способности 

продемонстрировать знание и понимание основных законов физической 

химии: статистической и неравновесной термодинамики, идеальных 

растворов, гомогенного и гетерогенного равновесий, термодинамики и 

кинетики межмолекулярного взаимодействия и катализа, 

электрохимические свойства растворов электролитов. Рассчитать 

термодинамические параметры физико-химических процессов, 
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прогнозировать возможность и направление процесса. Провести физико-

химический эксперимент, осуществить анализ. 

Physical Chemistry The purpose of the discipline is to form students' ability to demonstrate 

knowledge and understanding of the basic laws of physical chemistry: statistical 

and nonequilibrium thermodynamics, ideal solutions, homogeneous and 

heterogeneous equilibria, thermodynamics and kinetics of intermolecular 

interaction and catalysis, electrochemical properties of electrolyte solutions. 

Calculate the thermodynamic parameters of physical and chemical processes, 

predict the possibility and direction of the process. To conduct a physicochemical 

experiment, to carry out the analysis. 

56 Коллоидты химия  Пәннің мақсаты:Коллоидтық химияның негізгі заңдары мен 

заңдылықтарын, дисперсті жүйені алудың заңдылықтарын үйренеді. Пәнді 

оқыту нәтижесінде коллоидтық жүйелердің оптикалық, кинетикалық, 

электрлік қасиеттерін, дисперсті жүйенің тұрақтылығы  жайында білімді 

меңгереді.Курсты аяқтағаннан соң студенттер зольдерді алу, тазалау, 

бӛлшектердің дисперстілігін анықтау, кӛбіктер мен эмульсиялардың 

қасиеттерін оқып меңгергеннен кейін тәжірибелік машықтары  

қалыптасады. 

5 6,7 

Коллоидная химия Изучает основные законы и закономерности коллоидной химии, способы 

получения дисперсной системы. В результате изучения дисциплины 

овладевает знаниями об оптических, кинетических, электрических свойств 

коллоидных систем, устойчивости дисперсной системы.По окончании 

курса студенты приобретают практические навыки получения, очистки зол, 

определения дисперсности частиц, свойства пенопластов и эмульсий. 

Colloid Chemistry Studies the basic laws and regularities of colloid chemistry, methods for 

obtaining a dispersed system. As a result of studying the discipline, students 

acquire knowledge about the optical, kinetic, and electrical properties of colloidal 

systems, and the stability of a dispersed system.At the end of the course, students 

acquire practical skills in obtaining, cleaning ash, determining the dispersion of 

particles, properties of foams and emulsions. 

  Модуль –  Әдістеме  /  Модуль –Mетодология / Module –Methods   

57 Химияны оқыту 

әдістемесі 

Пәннің мақсаты: оқыту әдістемесінің жалпы және жеке әдістерін, 

оқушылардың білімін бақылаудың және есепке алудың түрлерін, сабаққа 

талдау жасай алуын меңгерту болып табылады. Заттардың және олардың 

ӛзгеруінің негізгі факторларын, химиялық түсініктерді, химияның 

теориялары мен заңдарының мәнісін түсінеді. Химиялық ӛндірістің 

ғылыми негізін оқытуды, химияны ӛмірмен байланыстыра оқытуды 

нығайтады, біліктілігі және дағдылары қалыптасады.    

5 8,9,11,12 

Методика обучения 

химии 

Цель дисциплины: овладение общими и индивидуальными методами 

методики обучения, формами контроля и учета знаний учащихся, умением 

анализировать занятия. Понимает основные факторы веществ и их 

изменения, химические понятия, сущность теории и законов химии. 

Укрепляют изучение научных основ химического производства, обучение 

химии в сочетании с жизнью, формируются умения и навыки. 

Methodology of 

Teaching Chemistry 

The purpose of the discipline: mastery of general and individual methods of 

teaching methods, forms of control and accounting of student knowledge, the 

ability to analyze classes. He understands the main factors of substances and 

their changes, chemical concepts, the essence of the theory and laws of 

chemistry. They strengthen the study of the scientific foundations of chemical 

production, the teaching of chemistry in combination with life, and the formation 

of skills. 

58 Мектепте химиялық 

экспериментті  

жүргізу әдістемесі 

Пәннің мақсаты: орта мектепте химия пәнінен зертханалық жұмыстарды 

және практикалық сабақтарды ӛткізу ерекшеліктерін зерттеу. 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. 

5 7,8,11 

Методика 

проведения 

школьного 

химического 

эксперимента 

Цель дисциплины: изучение особенностей проведения лабораторных работ 

и практических занятий по химии в средней школе. Методика проведения 

лабораторных экспериментов и практических занятий по химии, 

предусмотренных программой школьного курса. Основные принципы 

проведения наглядных практик. Наглядные опыты, запланированные по 

программе курсов химии школы. 

Methodology of 

School Chemical 

Experimentation 

The purpose of the discipline: the study of the characteristics of laboratory work 

and practical classes in chemistry in high school. The methodology of laboratory 

experiments and practical classes in chemistry provided by the school 

curriculum. The basic principles of visual practice. Visual experiments planned 

under the school chemistry program. 

59 ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ПРАКТИКА   

Кәсіби тәжірибе мақсаты:кәсіби бағдар беру жұмысын қамтамасыз ету, 

еңбек нарығының сұраныстарына сәйкес теориялық оқыту мен ӛндірістік 

оқыту арасындағы ӛзара байланысты қамтамасыз ету. Тәжірибе барысында 

4 4,12 
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болашақ маман иелерін қоғам мен еңбек нарығының ӛзгеріп отыратын 

сұраныстарына бейімделуіне ықпал етіп, еңбек ұжымы қызметіне тарту 

болып табылады. 

ПЕДАГОГИЧЕСКА

Я ПРАКТИКА  

Цель профессиональной практики: обеспечение профориентационной 

работы, обеспечение взаимосвязи между теоретическим обучением и 

производственным обучением в соответствии с потребностями рынка 

труда.  В ходе практики будет способствовать адаптации будущих 

специалистов к изменяющимся потребностям общества и рынка труда и 

вовлечению их в деятельность трудового коллектива. 

TEACHING 

PRACTICE 

The purpose of professional practice: providing career guidance work, ensuring 

the relationship between theoretical training and industrial training in accordance 

with the needs of the labor market. In the course of practice, it will facilitate the 

adaptation of future specialists to the changing needs of society and the labor 

market and their involvement in the work of the labor collective. 

  Модуль –Химиялық синтез   және технология   /  Модуль –Химический 

синтез и технология / Module –Chemical synthesis and technology 

  

60 Химиялық 

технология  

Пәннің  мақсаты: Химиялық технологияның теориялық негіздерін,табиғи 

шикізатты және ӛндіріс  құралдарын  ӛндіретін әдістерді 

меңгереді.Бейорганикалық және органикалық заттардың маңызды 

ӛндірісіндегі технологияларды дамытудың перспективалары туралы  

мәліметтермен танысады.  Пәнді  оқыту нәтижесінде химиялық 

ӛндірістерде пайдаланатын  химиялық  реакциялардың  түрлеріне қарай, 

ӛңдеу әдістері мен технологиялық  режимдер параметрлерін үйреніп, іс-

жүзінде қолданады 

5 6,8 

Химическая 

технология 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами химической 

технологии,методами производства природного сырья и средств 

производства. Ознакомится с данными о перспективах развития технологий 

в значительном производстве неорганических и органических веществ. В 

результате изучения дисциплины изучаются и практически используются 

методы обработки и параметры технологических режимов в зависимости от 

видов химических реакций, используемых в химических производствах 

Chemical Technology The purpose of the course: mastering the theoretical foundations of chemical 

technology, methods of production of natural raw materials and means of 

production. Get acquainted with the data on the prospects for the development of 

technologies in the significant production of inorganic and organic substances. 

As a result of studying the discipline, processing methods and parameters of 

technological modes are studied and practically used, depending on the types of 

chemical reactions used in chemical production 

61 Химиялық синтез Пәннің мақсаты  химиялық қосылыстарды синтездеу әдістерін, 

реакциялардың түрлерін,  ӛту жағдайларын, химиялық реакциялардағы 

субстраттар мен реагенттерді,ӛнімдерді, реакция механизмдерін, негізгі 

және жанама ӛнімдердің түзілу мүмкіншіліктерін сипаттау және бағалау 

қабілетін қалыптастыру.Пән органикалық қосылыстардың орынбасу, 

қосылу, элиминирлеу, тотығу-тотықсыздану реакцияларын,  және олардың 

механизмдерін, ӛнімді қоспалардан бӛліп алу және тазарту әдістерін 

зерттеуге бағытталған. 

6 6,7 

Химический синтез Цель дисциплины сформировать способность описывать и оценивать 

методы синтеза химических соединений, типы реакций, условия их 

протекания, субстраты и реагенты, продукты в химических реакциях,  

механизмы реакций, возможность образования основных и побочных 

продуктов. 

Дисциплина направлена на изучение реакций замещения, присоединения, 

элиминирования и окислительно-восстановительных реакций,   методов 

выделения и очистки продуктов от примесей. 

Chemical Synthesis The purpose of the discipline is to form the ability to describe and evaluate 

methods for the synthesis of chemical compounds, types of reactions, their 

conditions, substrates and reagents, products in chemical reactions, reaction 

mechanisms, the possibility of the formation of basic and by-products. 

Discipline is aimed at studying substitution, addition, elimination and redox 

reactions, methods for the isolation and purification of products from impurities. 

62 ӚНДІРІСТІК-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

ПРАКТИКА  

Ӛндірістік тәжірибе мақсаты – Студенттерді жалпы білім беретін 

мектептерде оқу-тәрбие жұмыстарын ӛз бетімен ұйымдастыру, ӛткізу, 

қарым-қатынас және тәрбиенің негізгі міндеттерін шешуде шығармашылық 

жол табу, балалардың психологиялық ерекшеліктерін білу. Ӛндірістік 

тәжірибеден ӛту барысында студентті нақты ӛндірістік жағдайдың барлық 

бағыттары бойынша кәсіби әрекетке дайындау жүргізіледі.  

8 4,12 

ПРОИЗВОДСТВЕН

НАЯ-

ПЕДАГОГИЧЕСКА

Я ПРАКТИКА 

Цель производственной практики-самостоятельная организация, 

проведение учебно-воспитательной работы в общеобразовательных 

школах, умение находить творческий путь в решении основных задач 

воспитания и общения, знать психологические особенности детей. В ходе 

прохождения производственной практики осуществляется подготовка 
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студента к профессиональной деятельности по всем направлениям 

конкретной производственной деятельности. 

INDUSTRIAL-

PEDAGOGICAL 

PRACTICE 

The purpose of industrial practice is an independent organization, conducting 

educational work in secondary schools, the ability to find a creative path in 

solving the basic problems of upbringing and communication, to know the 

psychological characteristics of children. In the course of practical training, the 

student is prepared for professional activities in all areas of a specific industrial 

activity. 

63 ДИПЛОМАЛДЫ 

ПРАКТИКА 

Диплом алды тәжірибе мақсаты: мамандық бойынша теориялық білімі мен 

практикалық дағдысын жүйелеуге, бекітуге және нақты ғылыми, 

техникалық, ӛндірістік, мәдени мақсаттарды шешу. Тәжірибе барысында 

білімгерлер дипломдық жұмыстың тақырыбы бойынша тәжірибелік 

материалдарын жинақтайды, ӛңдейді; статистикалық мәліметтері мен 

тәжірибеліқ материалдарды талдайды; тақырып бойынша қорытындыны, 

заңдылықтарды тұжырымдайды; дипломдық жұмысты білгіленген 

талаптарға сәйкес ресімдейді. 

4 4,12 

ПРЕДДИПЛОМНА

Я ПРАКТИКА 

Цель преддипломной практики: систематизировать, закрепить 

теоретические знания и практические навыки по специальности, решать 

конкретные научные, производственные, культурные цели. В ходе 

практики студенты обобщают и обрабатывает практические материалы по 

теме дипломной работы; анализируют статистические данные и опытные 

материалы; формулируют выводы по теме, закономерности; оформляют 

дипломную работу в соответствии с установленными требованиями. 

PRE-GRADUATION 

PRACTICAL 

TRAINING 

The purpose of undergraduate practice: to systematize, consolidate theoretical 

knowledge and practical skills in the specialty, solve specific scientific, 

industrial, cultural goals. In the course of practice, students generalize and 

process practical materials on the topic of thesis; analyze statistical data and 

experimental materials; formulate conclusions on the topic, patterns; draw up a 

thesis in accordance with the established requirements. 

 

Мамандандырудың білім траекториясы №1 /   Образовательная траектория по специализации №1 / Educational trajectory for 

the specialization number 1 

  Модуль –   Электрохимия  және окулық қҧрылымы  /  Модуль –

Электрохимия и структура учебника / Module –Electrochemistry and 

structure of the textbook 

  

64 

 

Химия 

оқулықтарының  

құрылымы  мен 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: химия мамандығы бойынша мұғалім ретінде 

маманданатын  студенттерге мектеп оқулықтарының құрылымы мен 

мазмұнына қойылатын жалпы талаптарды, оқулықтардың құрамы мен 

құрылымының  пәндік бағдарламаға, мемлекеттік стандартқа сәйкес 

жазылуы қажет екендігін  меңгерту болып табылады.  Пәнді оқыту 

нәтижесінде оқулықтағы кез-келген ақпараттың мазмұнын әртүрлі 

әдістермен меңгеріп, оқулықты ӛз бетінше талдай алуға  дағдыланады. 

5 9,10,11,12 

Структура и 

содержание 

учебников по химии 

Цель дисциплины: дать студентам, специализирующимся в области химии, 

общие требования к структуре и содержанию школьных учебников, состав 

и структура учебников должны быть изложены в соответствии с 

предметной программой, государственным стандартом. В результате 

изучения дисциплины овладевают различными методами содержания 

любой информации в учебнике, умеют самостоятельно анализировать 

учебник. 

Structure and Content 

of Chemical 

Textbooks 

The purpose of the discipline: to give students specializing in chemistry, the 

General requirements for the structure and content of school textbooks, the 

composition and structure of textbooks should be set out in accordance with the 

subject program, the state standard. As a result of studying the discipline, they 

master various methods of containing any information in the textbook, and are 

able to independently analyze the textbook. 

65 Химиядағы 

инновациялық 

педагогикалық 

технологиялар 

Пәннің мақсаты: оқытудың инновациялық технологияларын оқу үдерісінде 

қолдану мәселелерімен таныстыру. Пәннің мазмұнында жетілдірілген 

оқыту технологияларын қолдана отырып оқу үдерісіндегі ғылыми 

педагогикалық іс-әрекетті дамыту, үздіксіз жетілдіру, тәжірибе жүзінде 

қалыптастыру, қоғам мен   қоршаған орта арасындағы байланысты қайта 

құру, білім алушыларда ӛзіндік жұмыс үлгілері дамыту, тұлғаны 

нақтылыққа, жүйелі іс-әрекетке бейімдеу қарастырылады.     

5 9,10,12 

Инновационные 

педагогические 

технологии в химии 

Цель дисциплины: ознакомление с проблемами применения 

инновационных технологий обучения в учебном процессе.   Содержание 

дисциплины предусматривает развитие научно-педагогической 

деятельности в учебном процессе, непрерывное совершенствование, 

практическое формирование, перестройка связей между обществом и 

окружающей средой, развитие у обучающихся форм самостоятельной 

работы, адаптация личности к конкретности, системной деятельности. 

Innovative 

pedagogical 

technologies in 

The purpose of the discipline: familiarization with the problems of applying 

innovative teaching technologies in the educational process. The content of the 

discipline provides for the development of scientific and pedagogical activity in 
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chemistry the educational process, continuous improvement, practical formation, 

restructuring of relations between society and the environment, the development 

of students' forms of independent work, adaptation of the individual to 

specificity, systemic activity. 

Мамандандырудың білім траекториясы №2 /  №2 Образовательная траектория по специализации №2/ Educational trajectory 

for the specialization number 2 

  Модуль – Физико-химиялық анализ әдістері / Modül  – Fiziksel ve Kimyasal 

Analiz Yöntemleri / Модуль – Физико-химические методы анализа/ Module 

– Physicochemical Methods of Analysis 

10  

66 Электрохимия Пәннің мақсаты - студенттердің электр химиясының негізгі заңдылықтары 

мен қолданбалы мәселелері жӛнінде білімдерін және түсініктерін 

қалыптастыру. Электрохимия пәні электрохимиялық процестердегі 

заңдылықтар, электрохимиялық ұяшықтағы электролит пен электродтың 

жанасу шекарасындағы жүретін процестер, сапалық және сандық 

электрохимиялық сараптау әдістері, қолданылатын электродтар мен 

ұяшықтар, электрохимиялық технологияларды пайдаланып қажетті ӛнімдер 

алу жолдарын қарастырады. 

5 6,7 

Электрохимия Цель дисциплины – сформировать у студентов 

способностипродемонстрировать знание и понимание об основных 

законахи прикладных задачах электрохимии. Предмет электрохимии 

изучает закономерности электрохимических процессов, процессов 

происходящие на границе соприкосновения электролита и электродов в 

электрохимических ячейках, качественных и количественных методов 

электрохимической экспертизы, применяемые электроды и ячейки, 

электрохимические технологииполучения необходимой продукции. 

Electrochemistry Discipline purpose is to form students' ability to demonstrate knowledge and 

understanding of the basic laws and applied problems of electrochemistry. The 

subject of electrochemistry studies the laws of electrochemical processes, 

processes occurring at the interface between the electrolyte and electrodes in 

electrochemical cells, qualitative and quantitative methods of electrochemical 

examination, applied electrodes and cells, electrochemical technologies for 

obtaining the necessary products. 

67 Физико-химиялық 

анализ әдістері 

 

Пәннің мақсаты - физика-химиялық талдау әдістерінің принциптері мен 

мүмкіндіктері, тиісті құрылғылармен жұмыс жасау дағдылары және 

нәтижелерді сыни тұрғыдан талдай білу. 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 сипаттайды. 

5 6,7 

Физико-химические 

методы анализа 

Цель дисциплины – формирование знаний по принципам и возможностям 

физико-химическим методам анализа, навыков работы с 

соответствующими приборами и способности критически анализировать 

полученные результаты. Курс описывает теоретические основы ряда 

экспериментальных физических методов исследования, особенности 

постановки эксперимента и их применение для идентификации веществ, их 

термодинамические характеристики, определение ряда конструктивных 

параметров, определение состава смеси. 

Physicochemical 

methods of analysis 

Discipline purpose is the formation of knowledge on the principles and 

capabilities of physico-chemical methods of analysis, skills to work with 

appropriate devices and the ability to critically analyze the results. The course 

describes the theoretical foundations of a number of experimental physical 

research methods, the characteristics of the experiment and their application for 

the identification of substances, their thermodynamic characteristics, 

determination of a number of design parameters, determination of the 

composition of the mixture. 

   Барлығы/ Всего/Total: 10  

68 Дипломдық  

жұмысты, 

дипломдық жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру/ 

 

Диплом жұмысын (жоба) әзірлеу мақсаты: білім беру бағдарламасын 

аяқтаған білімгерлердің  қол жеткізген оқыту нәтижелері мен басты 

құзыреттерін бағалау 

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. 

Кешенді емтихан мақсаты: білім беру бағдарламасын зерделеу 

аяқталғаннан кейін алынған тӛмендегі білім беру нәтижелерін  және 

игерілген құзыреттерді бағалау болып табылады. Кешенді емтихан оқу 

жоспарында кӛрсетілген бағдарлама пәндері пәндері бойынша ӛткізіледі. 

12 1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11,12 



Ф-ОБ-001/187 

Білім алушының емтихан тапсыруда алған білімін бағалауда теориялық, 

ғылыми және тәжірибелік дайындық деңгейі ескеріледі. Кешенді емтихан 

билеттерінің сұрақтары оқу жоспарына сәйкес оқытылған барлық арнаулы 

пәндерден жинақталған сұрақтар қамтиды. Сұрақтарды түзу барысында 

бағдарламаның ерекшелік сипаттары, салалық құрамдас бӛліктері 

ескеріледі. 

Написание и защита 

дипломной работы, 

дипломного проекта 

или подготовка и 

сдача комплексного 

экзамена / 

 

Цель разработки дипломной работы (проекта): оценка результатов 

обучения и ключевых компетенций студентов, завершивших 

образовательную программу. 

Защита работы / проекта - это особая форма проверки ее выполнения. 

Защита предполагает всестороннее обоснование решений, принятых 

студентами, и понимание проделанной работы. Оценка дипломной работы / 

проекта основывается на презентации студента, вопросах и ответах, а также 

результатах изучения предложенных учебных материалов, чертежей, 

проектов, моделей и т. Д. после осмотра. 

Целью комплексного экзамена является оценка следующих 

образовательных результатов и компетенций, приобретенных после 

изучения образовательной программы. Комплексный экзамен проводится 

по дисциплинам программы, указанным в учебном плане. Уровень 

теоретической, научной и практической подготовки учитывается при 

оценке знаний, полученных студентом во время экзамена. Комплексные 

экзаменационные вопросы включают вопросы, собранные по всем 

специальным предметам, преподаваемым в соответствии с учебной 

программой. При формулировке вопросов учитываются особенности 

программы, отраслевые составляющие. 

 

Writing and 

defending a diploma 

work,  diploma  

project or preparing 

and passing of 

Complex  exam 

The purpose of the development of the thesis (project): assessment of learning 

outcomes and key competencies of students who have completed the educational 

program. 

Job / project protection is a special form of checking its progress. Defense 

involves a comprehensive justification of the decisions made by students and an 

understanding of the work done. The assessment of the thesis / project is based 

on the student's presentation, questions and answers, as well as the results of 

studying the proposed teaching materials, drawings, projects, models, etc. after 

the examination. 

The purpose of the comprehensive exam is to assess the following educational 

results and competencies acquired after studying the educational program. A 

comprehensive exam is conducted in the disciplines of the program specified in 

the curriculum. The level of theoretical, scientific and practical training is taken 

into account when assessing the knowledge gained by the student during the 

exam. Complex examination questions include questions collected in all special 

subjects taught in accordance with the curriculum. When formulating questions, 

the features of the program and industry components are taken into account. 

 

 

Минор бағдарламасы бойынша/ /По программе Minor/ Minor program 

  Модуль –Жаратылыстану негіздері/  Модуль Основы естествознания –

/ Module –Fundamentals of Natural Science 

  

1 Химиялық экология Пәннің мақсаты атмосферадағы, гидросферадағы  химиялық  

қосылыстарының газды, сұйық, қатты фазалардағы тотығу- 

тотықсыздануын, гидролиттік процестерін, фотохимиялық реакцияларын, 

абиотикалық және биотикалық айналымды, канцерогендік, беттік активті 

заттардың, пестицидтердің, полимерлердің, радиоактивті заттардың,  ауыр 

металдардың қоршаған ортада жиналу заңдылықтарын, таралуын сипаттау 

және бағалау қабілетін қалыптастыру. Пән ағызынды суларды 

тазалаудың химиялық, биохимиялық термиялық әдістерін зерттеуге 

бағытталған. 

5 

 

13 

Химическая 

экология 

Цель дисциплины сформировать способность описывать и оценивать 

фотохимические, окислительно-восстановительные гидролитические 

реакции химических соединений в атмосфере, гидросфере в газовой, 

жидкой и твердой фазах,  абиотические и биотические циклы, 

распределение канцерогенных, поверхностно-активных веществ, 

пестицидов, полимеров, радиоактивных веществ, тяжелых металлов в 

окружающей среде. Дисциплина направлена на изучение химических, 

биохимических,  термических методов очистки сточных вод. 

Chemical Ecology The purpose of the discipline is to form the ability to describe and evaluate the 

photochemical, redox hydrolytic reactions of chemical compounds in the 

atmosphere, the hydrosphere in the gas, liquid and solid phases, abiotic and 

biotic cycles, the distribution of carcinogenic, surfactants, pesticides, polymers, 
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radioactive substances, heavy metals in the environment. The discipline is aimed 

at studying chemical, biochemical, thermal methods of wastewater treatment. 

2 Тұрмыстық химия 

тауарлары 

Пәннің мақсаты  тұрмыстық химия тауарларына қойылатын талаптарды, 

жіктелуінің негізгі белгілерін, синтетикалық  жуғыш заттарды, беттік–

активті заттардың ерітінділерінің физика-химиялық әсерін,   жуғыш әсер 

теориясының негізгі қағидаларын сипаттау және бағалау қабілетін 

қалыптастыру. Пән тұрмыстық химия тауарларының химиялық  құрамын 

және оларды қолданған кезде ортаға бӛлінетін зиянды химиялық заттардың 

мӛлшерін  бағалау әдістерін зерттеуге бағытталған. 

5 

 

13 

Товары бытовой 

химии 

Цель дисциплины сформировать способность описывать и оценивать 

требования к товарам  бытовой химии, основные признаки классификации, 

виды синтетических моющих средств, физико- химическое воздействие 

растворов поверхностно-активных веществ, основные принципы теории 

моющего действия . Дисциплина направлена на изучение химического 

состава товаров бытовой химии,  методов оценки количества вредных 

химических веществ, выделяемыхпри  их использовании. 

Household Chemicals The purpose of the discipline is to form the ability to describe and evaluate the 

requirements for household chemical goods, the main signs of classification, the 

types of synthetic detergents, the physicochemical effect of solutions of 

surfactants, the basic principles of the theory of detergent action. The discipline 

is aimed at studying the chemical composition of household chemical goods, 

methods for assessing the amount of harmful chemicals released during their 

use. 

3 Химиялық кинетика 

және катализ 

Пәнніңмақсаты: Химиялық реакциялар кинетикасы, химиялық 

процестердің жылдамдығын, катализаторлар мен каталитикалық 

процестердің қазіргі заманғы зерттеу әдістерінің теориялық және 

практикалық негіздерін, заттың реакцияға бейімділігі және жүру 

заңдылықтарын оқып үйренеді. Курсты оқу барысында білімгер: 

химиялықкинетика, формальдыкинетика, реакцияреті,  

молекулалығы,реакциялардыңмеханизмі, химиялықтепе-теңдіктіңығысуы, 

каталитикалық реакциялардың кинетикасытуралыбілімдімеңгереді. 

5 

 

13 

Химическая 

кинетикаи катализ 

Цель дисциплины: изучить кинетику химических реакций, скорость 

химических процессов, теоретические и практические основы 

современных методов исследования катализаторов и каталитических 

процессов, зависимость между реакцией и структурой вещества и 

закономерностями движения.  В ходе изучения курса обучающийся: 

химическая кинетика, владеет знаниями о формальной кинетике, 

последовательности реакций, молекулярности,механизме реакций, 

смещении химического равновесия, кинетики каталитических реакций. 

Chemical Kinetics 

and Catalysis 

Пәнніңмақсаты: химиялық реакциялардың кинетикасын, химиялық 

процестердің жылдамдығын, катализаторлармен каталитикалық 

процестерді зерттеудің заманауи әдістерінің теориялық және практикалық 

негіздерін, реакциямен заттың құрылымымен қозғалыс заңдылықтарын 

зерттеу. Курсты оқу барысында студент: химиялық кинетика, формальды 

кинетика, реакциялар тізбегі, молекулалық, реакциялар механизмі, 

химиялықтепе-теңдіктіңығысуы, каталитикалық реакциялар кинетикасы 

туралы білімі бар. 

4 Жоғары  

молекулалы 

қосылыстар 

химиясы 

Пәннің мақсаты: студенттерде жоғары молекулалық қосылыстардың 

физика-химиялық және физика-механикалық қасиеттерін түсіндіру 

қабілетін қалыптастыру. Курс полимерлердің негізгі физика-химиялық 

қасиеттерін, агрегаттық, фазалық және физикалық күйлерін, 

макромолекулалардың құрылымдық ерекшеліктерін, полимерлердің 

жекелеген ӛкілдерін, полимерлердің жіктелуі мен номенклатурасын, 

полимерлену және поликонденсация үрдістерін, полимерлерді дайындау 

және химиялық қайта құру процестерінің негізгі әдістері мен 

заңдылықтарын зерттейді. 

5 

 

13 

Химия 

высокомолекулярны

х соединений 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способности объяснять 

физико-химических и физико-механических свойств выскомолекулярных 

соединений. Курс рассматривает основные физико-химические свойства, 

агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров, особенности 

строения макромолекул, отдельные представители полимеров, 

классификация и номенклатура полимеров, процессы полимеризациий и 

поликонденсации, особенности основных методов и закономерностей 

процессов получения и химических превращений полимеров.  

Chemistry of high-

molecular compounds 

The purpose of the discipline: to form students' ability to explain the 

physicochemical and physico-mechanical properties of high molecular weight 

compounds. The course examines the structural features of macromolecules, 

individual representatives of polymers (polyethylene, polypropylene, 

polystyrene, synthetic rubbers, polyvinyl chloride, synthetic fibers, etc.), 

classification of the main processes of polymerization and polycondensation, to 

predict the behavior of the polymer solution, properties and applications of their 
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synthesis. 

5 Мұнай химиясы Пәннің мақсаты: студенттердің мұнай, мұнай ӛнімдері және табиғи 

газдардың қасиеттері туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру, мұнай 

ӛнімдерін бӛлу және зерттеу әдістері туралы түсінік беру. Курста мұнай 

мен газды құрайтын қосылыстардың негізгі кластары мен қасиеттері 

туралы білім алады. Мұнай ӛңдеу үрдістері, мұнай және мұнай ӛнімдерінің 

химиялық құрамын анықтап, анықтау тәсілдерін ашып кӛрсетеді. 

5 13 

Нефтехимия Цель дисциплины: сформировать у студентов основные понятия о 

свойствах нефти, нефтепродуктов и природных газов, обеспечить 

понимание методов разделения и исследования нефтепродуктов. Курс дать 

знания о свойствах и реакциях основных классов соединений, входящих в 

состав нефти и газа. Раскрыть процессы переработки нефтяного сырья, 

методах идентификации и определения химического состава нефти и 

нефтепродуктов. 

Petrochemistry The purpose of the discipline: to form students' basic concepts about the 

properties of oil, oil products and natural gases, to provide an understanding of 

the methods of separation and research of oil products. The course will provide 

knowledge about the properties and reactions of the main classes of compounds 

that make up oil and gas. To disclose the processes of oil refining, methods of 

identification and determination of the chemical composition of oil and oil 

products. 
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Білім беру ҥдерісін ҧйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

 

Тҥсушілерге қойылатын 

талаптар / Требования к 

поступающим/ Requirements 

for applicants 

"6В01512 -Химия" білім беру бағдарламасына оқуға түсушілер үшін талапкердің 

жалпы орта (толық) білімі немесе орта арнаулы кәсіптік білімі туралы 

мемлекеттік үлгідегі құжаты және Ұлттық бірыңғай тесті тапсырып шекті балды 

жинаған қорытындысы болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы 

негізде оқитын жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және 

білім берудің міндетті деңгейін меңгеру үшін) (Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.) 

Поступающие на образовательную программу "6В01512 -Химия" должны иметь 

государственный документ об общем среднем (полном) или среднем специальном 

профессиональном образовании и результат сдачи Единого национального 

тестирования. Абитуриенты из-за рубежа принимаются на собеседование, если 

учатся на платной основе (для языковой подготовки и обязательного уровня 

образования) (Типовые правила приема в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 

образования №600 от 31.10.2018 г.) 

Applicants for the educational program ""6В01512 - Chemistry" must have a state 

document on general secondary (complete) or secondary specialized vocational 

education and the result of passing the Unified National Test. Applicants from abroad 

are accepted for an interview if they study on a paid basis. (for language training and 

compulsory education) (Standard rules for admission to educational institutions 

implementing educational programs of higher and postgraduate education No. 600 of 

October 31, 2018) 

Студенттерді даярлау деңгейіне 

қойылатын талаптар 

Требования к уровню 

подготовки студентов 

Requirements for the level of 

training of students 

Студенттерді даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің бірінші 

деңгейіндегі (бакалавриат) Дублин дескрипторлары  негізінде айқындалады және 

оқу кезінде қол жеткізілген нәтижелерден байқалатын меңгерілген негізгі 

құзыреттерді кӛрсетеді. 

Оқыту нәтижелері барлық жоғары білімнің білім беру бағдарламасы деңгейінде 

де және жеке модульдер немесе оқу пәні деңгейінде де тұжырымдалады. 

Дескрипторлар студенттердің мынадай қабілеттерін сипаттайтын оқыту 

нәтижелерін кӛрсетеді: 

1) осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен 

түсініктерін кӛрсету; 

2) кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және 

оқытылатын саладағы мәселелерді шешу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды ӛз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды 

оқытылатын салада қолдану; 

7) оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

Требования к уровню подготовки студентов определяются на основе  

Дублинских дескрипторов первого уровня высшего образования (бакалавриат) и 

отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах 

обучения. Результаты обучения формируются как на уровне всей образовательной 

программы высшего образования, так и на уровне отдельных модулей или 

учебной дисциплины. 

Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие  

способности студентов: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений 

с учетом социальных, этических и научных соображений;  



Ф-ОБ-001/187 

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-

практических и профессиональных задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их 

в изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

Requirements for the level of training of students are determined on the basis of Dublin 

descriptors of the first level of higher education (baccalaureate) and reflect the acquired 

competencies expressed in the achieved learning outcomes. Learning outcomes are 

generated at the level of the entire higher education curriculum, as well as at the level of 

individual modules or disciplines. 

The descriptors reflect the learning outcomes that characterize  

students ' abilities: 

1) demonstrate knowledge and understanding in the field of study based on advanced 

knowledge in the field of study; 

2) apply knowledge and understanding at a professional level, formulate arguments and 

solve problems of the studied area; 

3) collect and interpret information to form judgments, taking into account social, 

ethical and scientific considerations; 

4) apply theoretical and practical knowledge to solve educational and practical and 

professional tasks in the studied area; 

5) learning skills necessary for independent continuation of further education in the 

studied area; 

6) know the methods of scientific research and academic writing and apply them in the 

field of study; 

7) apply knowledge and understanding of facts, phenomena, theories and complex 

relationships between them in the studied area; 

8) understand the meaning of the principles and culture of academic integrity. 

 Дәрежені беру талаптары мен 

ережелері: 

Требованияи правила 

присвоениюстепени: 

Qualification requirements and 

regulations: 

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің оқу түрлерінің бәрін қоса 

алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 

академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім 

туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру 

бағдарламаларын мерзімінен бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды 

орындау жағдайында студент оқу мерзіміне қарамастан «бакалавр» дәрежесі 

беріледі. 

Лицам, освоившим не менее 240 академических кредитов за весь период 

обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается 

диплом о высшем образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного 

освоения образовательной программы бакалавриата и выполнения 

предусмотренных к ней требований, студенту присуждается степень «бакалавр» 

независимо от срока обучения. 

Individuals who have mastered at least 240 academic credits for the entire period of 

studies, including all types of student’s learning activities, and who have successfully 

completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and are awarded a 

higher education diploma with an application (transcript). In the case of early mastering 

of the bachelor’s study program and fulfillment of the requirements envisaged for it, the 

student is awarded a bachelor’s degree regardless of the duration of his/her studies. 

Тҥлектердің кәсіби бейіні: 

Профессиональный профиль 

выпускников: 

Occupational profile/s of 

graduates: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр дәрежесі алған түлектер әлеуметтік-педагогикалық, білім беру, зерттеу, 

ұйымдастырушылық-әдістемелік, ӛндірістік және технологиялық және басқа да 

салаларда жұмыс жасай алады. Сонымен қатар ол химия, педагогика, психология 

және оқыту әдістері саласындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

жүргізу, оқыту және дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, 

педагогикалық процесті жобалау және басқару, диагностика, түзету, 

педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау, инновациялық оқыту 

тәжірибесін зерттеу, жинақтау және тарату, соның ішінде химиялық зерттеу 

әдістеріне негізделген процесті басқару және ұйымдастыру  технологияларын 

орындай алады. 

Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют квалификацию для работы в 

сфере социальной, педагогической, образовательной, исследовательской, 

организационной, методической, производственной, технологической и и иных 
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видов деятельности. Кроме этого, он может организовать и проводит 

исследования в области химии, педагогики, психологии и методов обучения, 

преподает и развивает, организует учебно-воспитательный процесс, проектирует 

и управляет учебным процессом, диагностирует, корректирует, прогнозирует 

результаты педагогической деятельности, исследует инновационные методы 

обучения, включая технологию организации и управления процессами основана 

на методах сбора и распространения, в том числе химических исследований. 

Graduates with a bachelor’s degree are qualified to work in the field of social, 

pedagogical, educational, research, organizational, methodological, industrial, 

technological, and other activities. In addition, it can organize and conduct research in 

the field of chemistry, pedagogy, psychology and teaching methods, teaches and 

develops, organizes the educational process, designs and manages the educational 

process, diagnoses, corrects, predicts the results of pedagogical activities, explores 

innovative teaching methods, including technology for organizing and managing 

processes based on methods of collection and dissemination, including chemical 

research. 

Бітіруші моделі 

Модель выпусника 

Graduate model 

1. Пәндік білім: ӛзінің пәндік саласын кең және терең түсінеді, білімдерін кәсіби 

іс-әрекетте қолданады. 

2. Ұйымдастырушылық-әдістемелік қабілеттер: кәсіби қызметті жоспарлау, 

ұйымдастыру және басқаруда инновациялық технологияларды қолданады, 

күрделі мәселелерді шешуде сыни ойлау мен шығармашылықты кӛрсетеді. 

3. Зерттеу дағдылары: ғылыми-әдістемелік жұмыс жүргізеді, студенттерді 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулиды.  

4. Кӛшбасшылық және кәсіпкерлік дағдылар: ұжымда қалай жұмыс жасау 

керектігін біледі, қоғамды жаңартуда белсенді. 

5. Мәдени құзыреттілік: ӛз елінің мәдени және толерантты азаматы болу 

мүмкіндігіне ие. 

6. Ӛмір бойы білім алу мүмкіндігі: қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес қабілеттері 

мен қызығушылықтарын үйлестіреді. 

7. Ақпараттық дағдылар: ақпараттық қоғамның мәнін түсінеді, АКТ-ны кәсіби іс-

әрекетте қолданады. 

1. Предметные знания: широко и глубоко понимает свою предметную область, 

применяет знания в профессиональной деятельности. 

2. Организационно-методические способности: использует инновационные 

технологии в планировании, организации и управлении профессиональной 

деятельностью, проявляет критическое мышление и креативность в решении 

комплексных проблем.  

3. Исследовательские навыки: проводит научно-методическую работу, 

привлекает учащихся к научно-исследовательской работе.  

4. Лидерские и предпринимательские навыки: умеет работать в команде, 

проявляет активность в обновлении общества.  

5. Культурная компетентность: обладает способностью быть культурным и 

толерантным гражданином своей страны.  

6. Способность к обучению в течение всей жизни: координирует свои 

способности и интересы в соответствии с потребностями общества.  

7. Информационные навыки: понимает сущность информационного общества, 

использует ИКТ в профессиональной деятельности. 

1. Subject knowledge: broadly and deeply understands his subject area, applies 

knowledge in professional activities. 

 2. Organizational and methodological abilities: uses innovative technologies in 

planning, organizing and managing professional activities, shows critical thinking and 

creativity in solving complex problems. 

3. Research skills: conducts scientific and methodological work, attracts students to 

research work.  

4. Leadership and entrepreneurial skills: knows how to work in a team, is active in the 

renewal of society. 

5. Cultural competence: has the ability to be a cultural and tolerant citizen of his 

country. 

6. Ability to learn throughout life: coordinates their abilities and interests in accordance 

with the needs of the community. 

7. Information skills: understands the essence of the information society, uses ICT in 

professional activities. 
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Білім бағдарламасын жҥзеге 

асыру тәсілдері мен әдістері: 

Способы и методы реализации 

образовательной программы: 

Methods and techniques for 

program delivery:  

 

ББ жүзеге асыру кезінде оқыту формалары,оқытушы әрекеті (әдісі), білім алушы 

әрекеті (әдісі), бақылау формалары, меңгеру нәтижесіқолданылады. (кесте-1,2). 

При реализации ОП использованы формы обучения, действия препадователя  

(метод), действия обучающегося (методы), формы контроля, результат освоения. 

(Таблица-1,2). 

When implementing educational programs, the forms of training, the actions of the 

teacher (method), the actions of the student (methods), forms of control, and the result 

of mastering are used. (see Table-1,2). 

Оқыту нәтижелерін бағалау 

критерийлері:   

Критерии оценки результатов 

обучения: 

Assessment criteria of learning 

outcomes: 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және 

құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала бойынша 

әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте-3).  

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в 

международной практике буквенной системе (положительные оценки, по мере 

убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с 

соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица-3). 

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are 

scored according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading 

system (positive grades, as they decrease, from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», 

«F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale (see Table-3). 

 

 

 
Кесте-1 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 
 

Қҧзы-

реттер 

Оқыту 

формалары 

Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы әрекеті 

(әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру нәтижесі 

Б1 

Б2 

Б3 

Б4 

Б5 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Практикалық 

кеңес беру. 

4. Практикалық 

жұмыстар. 

5. Оқытушы 

басшылығымен 

жұмыс. 

6. Ӛзіндік жұмыс. 

7. Ӛндірістік 

практика. 

8. Тәжірибелік 

зерттеулер. 

9. Жоба бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2. Зерттеушілік 

семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 

4. Жеке проект 

5. Топтық жоба 

жұмыстары. 

6. Мастер класс  

7. Дамытушылық 

оқыту. 

8. Экспрессивті әдіс. 

9. Интербелсенді 

қашықтан оқыту. 

1. IT әдісі; кітапханадан, 

Интернет желісіндегі 

материалдарды іздеу. 

2. Әдебиеттерді шолу. 

3. Зерделеген 

әдебиеттер бойынша 

резюме (аннотация) 

жазу. 

4. Casestudy; 

тапсырмаларды 

құрастыру және шешу. 

5. Зерттеулер жүргізу. 

6. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

7. Ұжымдағы жұмыс 

(коучинг); бірлескен іс-

қимылдарды орындау 

(жоба, міндеттерді 

шешу бойынша). 

8. Ауызша 

презентацияны 

дайындау және ӛткізу. 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Есеп беру. 

5. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 

7.Материалдарды 

шолу. 

8. Практика 

тапсырмалар. 

9. Зерттеу 

жұмыстарын сыни 

талдау. 

11. Дипломдық 

жұмыс қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 
-имитация; 

- манипуляция; 

- дәлдік; 

- артикуляция; 

- натурали-зация. 

Қҧндылық 

қҧраушылар: 
- қабылдау; 

- жауап беру; 

- құндылықтарды 

үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 

тарды интер-

нализациялау 
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Таблица-1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Компет

енции 

Оқыту 

формалары 

Формы обучения 

(метод) 

Действия 

обучающегося 

(методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

Б1 

Б2 

Б3 

Б4 

Б5 

 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3.Практические 

консультации 

4.Практические 

работы. 

5.Работа под 

руководством 

преподавателя. 

6.Самостоятельная 

работа 

7.Производственная 

практика. 

8.Эксперименталь-

ные исследования 

9.Работы по проекту. 

1.Консультирование. 

2.Исследовательский 

семинар 

3. Практические 

занятия. 

4.Индивидуальный 

проект 

5.Групповые 

проектные работы. 

6. Мастер-класс 

7.Развивающее 

обучение 

8.Экспрессивный 

метод. 

9.Дистанционное 

обучение 

1. Метод IT; поиск 

материалов в 

библиотеке, сети 

Интернет. 

2.Обзор литературы. 

3.Написание резюме 

(аннотации) по 

изученной литературе. 

4.Casestudy; 

составление и 

решение задач. 

5.Проведение 

исследований. 

6.Упражнение на 

профессиональные 

навыки. 

7.Работа в коллективе 

(коучинг); 

выполнение 

совместных действий 

(по проекту, решению 

задач). 

8.Подготовка и 

проведение устной 

презентации. 

1. Тест 

(психологический 

тест). 

2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет.  

5. Анализ (текст и 

другие сведения). 

6. Эссе. 

7. Обзор 

материалов. 

8. Практические 

задания. 

9. Критический 

анализ 

исследовательских 

работ. 

10. Защита 

дипломной работы. 

 

Образование: 

- знать; 

- понимание; 

- применение; 

- анализ; 

- оценка; 

- свод. 

Психомоторные 

навыки (умения): 

- имитация; 

- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 

- 

натурализация.Це

нностные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 

- распределение 

ценности; 

- организация; 

- интернализация 

ценностей. 

 

 

Table-1 

TECHNOLOGICAL MAP  

Of Educational Program  

 

Compe-

tences 

Formsofstudy The action 

 (method) of the 

teacher 

Actions (method) of 

the student 

Formsofcontrol The result of the 

development 

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

 

1. Lecture. 

2. Seminar. 

3 Practical 

consultation 

4 Practical work. 

5. Work with the 

teacher. 

6. Independent 

work. 

7. Manu-facturing 

practice 

8. Experi-mental  

research 

9. Work on the 

project . 

1.Consulta-tions. 

2. Research seminars. 

3. Practical classes. 

4. Individual project. 

5. Group project work. 

6. Master class  

7. Developing training 

8. Expressive method. 

9. 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. Realization of 

research. 

6. Exercises for 

professional skills. 

7. Conducting necessary 

research and writing 

essays, reports, etc. 

8. Teamwork 

(coaching); 

implementation of joint 

actions (project, 

problem solving). 

Preparation and conduct 

of oral presentation. 

 

1. Test (psychological 

test). 

2. Exam. 

3. Presentation. 

4. Report. 

5. Analysis (text and 

other information). 

6. Essay. 

7. Review of 

materials. 

8.Practical tasks. 

9. Critical analysis of 

research. 

10. Protection 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 

 

 

 

 



Ф-ОБ-001/187 

Кесте-2 

Таблица-2 

Table-2 

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

қалыптасады:  

Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в 

соответствии с компетенциями, изучаемыми на каждом предмете: 

The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed according to 

the three domains indicated below: 

           Құру 

Создать 

Creation 

        Баға беру  

Оценка  

Evaluation 

  

      Анализ  

Анализ  

Analysis 

    

    Қолдану 

Применение 

Apply 

      

  Түсіну 

Понимание 

Understand 

        

Есте сақтау 

Запомнить 

Remember 

          

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

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

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

 

        Натурализация  

Натурализация 

Naturalization 

      Артикуляция 

Артикуляция 

Articulation 

  

    Дәлдік  

Точность 

Accuracy 

    

  Манипуляция 

Манипуляция 

Manipulation 

      

Имитация  

Имитация  

Imitation 

        

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 

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

        Құндылықтарды 

интернализациялау  

Интернализация  

ценностей  

Internalization of values 

      Ұйымдастыру 

Организация 

Organization 

  



Ф-ОБ-001/187 

    Құндылықтарды  

үлестіру 

Распределение 

ценностей 

Distribution of values 

    

  Жауап беру  

Ответ 

Answer 

      

Қабылдау  

Прием  

Reception 

        

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҦЛЫҚ: Аффективті домен таксономиясына сәйкес (Kratwohl) 

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

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

 
 

 

 

 

 

Кесте-3 

Таблица-3 

Table-3 
 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жҥйесі, білім алушыларды дәстҥрлі бағалау 

шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional 

grading scale and ECTS 

 
 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной 

системе/  Evaluation by 

letter grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде) 

Баллы (%-ное содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Ӛте жақсы/Отлично/ 

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 
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Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 

Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-

;С+) 

50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын 

есте сақтағанын 

және оны қайта 

айтып беретінін 

кӛрсетеді. 

 білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын есте 

сақтағанын 

толықтай кӛрсете 

алмайды. 

білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын 

шектеулі есте 

сақтағанын кӛрсетеді. 

білім алушы 

меңгерілген оқу 

материалдарын 

ӛте аз мӛлшерде 

есте сақтағанын 

кӛрсетеді. 

білім алушы 

меңгерілген 

оқу 

материалдарын 

мүлде есте 

сақтамағанын 

кӛрсетеді. 

Тҥсіну білім алушы оқу 

материалдарын 

толық 

түсінгендігін 

кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын аз 

мӛлшерде 

түсінгендігін 

кӛрсетеді.  

білім алушы оқу 

материалдарын 

шектеулі/жартылай 

түсінгендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 

материалдарын 

толықтай 

түсінбегендігі 

туралы мағлұмат 

береді. 

білім алушы 

оқу материал-

дарын мүлде 

түсінбегендігі 

туралы 

мағлұмат 

береді. 

Қолдану оқу материалын 

түсінумен оны 

жаңа 

жағдаяттарда 

пайдалануды 

толық кӛрсетеді. 

оқу материалын 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі/шала 

түсінумен жаңа 

жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын 

шектеулі 

түсінумен оны 

жаңа 

жағдаяттарда 

толықтай 

пайдалана 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу 

материалын 

оны жаңа 

жағдаяттарда 

мүлдем 

пайдалана 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы 

талдауды толық 

кӛрсете алады 

(негізгі 

идеяларды, 

астарлы 

мағынаны 

ажыратады, 

жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен 

талдай алатынын 

кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

шектеулі/ жартылай 

талдай алатынын 

кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

толықтай талдай 

алмайтынын 

кӛрсетеді (негізгі 

идеяларды, 

астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе 

құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

оқу 

материалын/ 

тапсырманы 

мүлдем талдай 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің 

жеке 

критерийлері 

т.б. жағынан 

толықтай  

бағалауды 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің 

жеке критерийлері 

т.б. жағынан аз ғана 

қателіктермен 

бағалай алатынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің жеке 

критерийлері т.б. 

жағынан 

шектеулі/жартылай 

бағалай алатынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің 

жеке критерийлері 

т.б. жағынан 

толықтай бағалай 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу 

материалын/ 

тапсырманы 

берілген 

критерийлерге 

қатысты, ӛзінің 

жеке 

критерийлері 

т.б. жағынан 

мүлдем 

бағалай 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

Қҧрастыру  оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

құрастыруды 

толық кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) аз 

ғана қателіктермен 

құрастыра 

алатынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

шектеулі/жартылай 

құрастыратынын 

кӛрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы 

орындауда шешу 

жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

толықтай 

құрастыра 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 

оқу 

материалын/ 

тапсырманы 

орындауда 

шешу 

жоспарын 

мүлдем 

құрастыра 

алмайтынын 

кӛрсетеді. 
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Критерии оценки результатов обучения 
 

Уровни Критерии 

90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-

;С+) 

50-69 (С;С-; D+; 

D-) 

FX(25-49) F (0-24) 

Знание Обучающийся  

запоминает 

усвоенный учебный 

материал и 

способен его 

пересказывать 

 Обучающийся не  

в полной мере   

запоминает 

усвоенный 

учебный материал 

Обучающийся 

запоминает 

ограниченный 

объем усвоенного 

учебного 

материала 

Обучающийся 

запоминает  

минимальный 

объем усвоенного 

учебного материала 

Обучающийся 

не запоминает 

усвоенный 

учебный 

материал 

Понимание Обучающийся 

демонстрирует 

полное понимание 

учебного материала  

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

понимание 

учебного 

материала 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное/част

ичное  понимание 

учебного 

материала 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

понимание 

учебного материала 

Обучающийся 

демонстрирует 

непонимание 

учебного 

материала 

Примене-

ние  

Обучающийся с 

пониманием 

учебного материала 

демонстрирует 

полное  

использование его в 

новых ситуациях 

Ообучающийся с 

пониманием 

учебного 

материала 

демонстрирует 

неполное  

использование его 

в новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное/част

ичное понимание 

учебного 

материала и 

неполное 

использование его 

в новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное 

понимание 

учебного материала 

и неполное 

использование его в 

новых ситуациях 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

непонимание и 

неумение 

использовать 

учебный 

материал в 

новых ситуациях 

Анализ Обучающийся 

способен в полной 

мере провести 

анализ учебного 

материала / задания 

(выделить основные 

идеи, подтекст, 

проанализировать 

системообразующу

ю и т. д.) 

Обучающийся 

показывает, что 

умеет 

анализировать 

учебный материал/ 

задание с 

небольшими 

ошибками 

(выделить 

основные идеи, 

подтекст, 

проанализировать 

системообразующу

ю и т. д.) 

Обучающийся 

показывает, что 

умеет 

ограниченно/частич

но анализировать 

учебный материал/ 

задание с неболь-

шими ошибками 

(выделить 

основные идеи, 

подтекст, 

проанализировать 

системообразующу

ю и т. д.) 

Обучающийся 

неспособен в 

полной мере 

провести анализ 

учебного материала 

/ задания (выделить 

основные идеи, 

подтекст, 

проанализировать 

системообразующу

ю и т. д.) 

Обучающийся 

вообще 

неспособен  

провести анализ 

учебного 

материала / 

задания 

(выделить 

основные идеи, 

подтекст, 

проанализироват

ь 

системообразую

щую и т. д.) 

Оценива-

ние  

Обучающийся 

демонстрирует 

умение полного 

оценивания 

учебного 

материала/заданий 

по заданным и 

собственным 

критериям 

Обучающийся 

демонстрирует 

умение оценивать 

учебный 

материал/задания с 

незначительными 

ошибками по 

заданным и 

собственным 

критериям  

Обучающийся 

демонстрирует 

умение 

ограниченно/част

ично  оценивать 

учебный 

материал/задания 

по заданным и 

собственным 

критериям  

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное умение 

оценивать учебный 

материал/задания 

по заданным и 

собственным 

критериям  

Обучающийся 

демонстрирует 

полное неумение 

оценивать 

учебный 

материал/задани

я по заданным и 

собственным 

критериям  

Моделиро-

вание   

Обучающийся 

подробно 

демонстрирует 

составление 

учебного 

материала/ плана 

решения при 

выполнении 

задания (новое 

содержание, 

модель, структура и 

т.п.) 

Обучающийся 

демонстрирует 

составление 

учебного 

материала/ плана 

решения при 

выполнении 

задания (новое 

содержание, 

модель, структура 

и т.п.) с 

незначительными 

ошибками 

Обучающийся 

демонстрирует 

ограниченное/част

ичное составление 

учебного 

материала/ плана 

решения при 

выполнении 

задания (новое 

содержание, 

модель, структура 

и т.п.) 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

составление 

учебного 

материала/ плана 

решения при 

выполнении 

задания (новое 

содержание, 

модель, структура и 

т.п.) 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное неумение 

составления 

учебного 

материала/ 

плана решения 

при выполнении 

задания (новое 

содержание, 

модель, 

структура и т.п.) 
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Criteria for assessing learning outcomes 

 

Levels Criteria 

90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-

;С+) 

50-69 (С;С-; D+; 

D-) 

FX(25-49) F (0-24) 

Knowledge The student 

remembers the 

learned educational 

material and is able 

to retell it 

The student does 

not fully remember 

the learned 

educational 

material 

The student 

remembers a 

limited amount of 

learned educational 

material 

The student 

remembers the 

minimum amount of 

learned learning 

material 

The student does 

not remember the 

learned 

educational 

material 

Understand

ing 

The student 

demonstrates a 

complete 

understanding of the 

training material 

The student 

demonstrates 

incomplete 

understanding of 

the training 

material 

The student 

demonstrates 

limited / partial 

understanding of 

the training 

material 

The student 

demonstrates 

incomplete 

understanding of the 

training material 

The student 

demonstrates a 

lack of 

understanding of 

the training 

material 

Application  A student with an 

understanding of the 

training material 

demonstrates its full 

use in new situations 

A learner with an 

understanding of 

the training 

material 

demonstrates its 

incomplete use in 

new situations 

The student 

demonstrates 

limited / partial 

understanding of 

the training 

material and 

incomplete use of it 

in new situations. 

The student 

demonstrates limited 

understanding of the 

training material and 

incomplete use of it 

in new situations 

The student 

demonstrates a 

complete lack of 

understanding 

and inability to 

use the training 

material in new 

situations 

Analysis The student is able to 

fully analyze the 

educational material / 

assignment (highlight 

the main ideas, 

subtext, analyze the 

backbone, etc.) 

The student shows 

that he can analyze 

the educational 

material / task with 

minor errors 

(highlight the main 

ideas, subtext, 

analyze the 

backbone, etc.) 

The student shows 

that he is able to 

partially / partially 

analyze the 

educational 

material / task with 

minor errors 

(highlight the main 

ideas, subtext, 

analyze the 

backbone, etc.) 

The student is unable 

to fully analyze the 

educational material / 

assignment (highlight 

the main ideas, 

subtext, analyze the 

backbone, etc.) 

The student is 

generally unable 

to analyze the 

educational 

material / 

assignment 

(highlight the 

main ideas, 

subtext, analyze 

the backbone, 

etc.) 

Evaluation The student 

demonstrates the 

ability to fully 

evaluate the 

educational material / 

assignments 

according to given 

and own criteria 

The student 

demonstrates the 

ability to evaluate 

the educational 

material / tasks 

with minor errors 

according to the 

given and own 

criteria 

The student 

demonstrates the 

ability to partially / 

partially evaluate 

the educational 

material / tasks 

according to the 

given and own 

criteria 

The student 

demonstrates an 

incomplete ability to 

evaluate the 

educational material / 

assignments 

according to the 

given and own 

criteria 

The student 

demonstrates a 

complete inability 

to evaluate the 

educational 

material / 

assignments 

according to the 

given and own 

criteria 

Modeling The student 

demonstrates in 

detail the preparation 

of the training 

material / solution 

plan when 

completing the task 

(new content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates the 

preparation of 

educational 

material / solution 

plan when 

completing the task 

(new content, 

model, structure, 

etc.) with minor 

errors 

The student 

demonstrates the 

limited / partial 

compilation of the 

training material / 

solution plan when 

completing the 

assignment (new 

content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates the 

incomplete 

preparation of the 

training material / 

solution plan when 

completing the task 

(new content, model, 

structure, etc.) 

The student 

demonstrates a 

complete inability 

to draw up a 

training material / 

solution plan 

when performing 

an assignment 

(new content, 

model, structure, 

etc.) 
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6В01512 –Химия  
Жоғары білім беру бағдарламасы бойынша НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ / Yüksek Eğitim AlanıTEMEL EĞĠTĠM PLANI 

По программе выcшего образования ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН / High education program  BASIC EDUCATION PLAN  

 

Оқу мерзімі: 4 жыл / Eğitim süresi: 4 yıl 

Срок обучения: 4 года / Duration: 4 years 

Қабылдау мерзімі: 2020-2021 оқу жылы / Kabul Tarihi: 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 

Сроки приема:  2020-2021 учебныйгод / Terms of admission: 2020-2021 academic year 

 
Модульдердің аты/Modül 

adı/ 

Наименование модулей/ 

 Module name 

(Академиялық кредиті)/ 

(Akademik kredit)/ 

(Академические кредиты)/ 

(Academic credits) 

Пән коды/ 

Ders kodu /Коды 

предметов/Code 

 

Пәннің (модульдің) аты  мен қызмет ету тҥрлері/  

Ders (modül) adı ve faaliyet türleri/ 

Наименование предметов (модулей) и видов деятельности/ 

Subject (module) name and activity type  

 

 

Компонен

т/ Ders/ 

Компонен

т/ 

Componen

t 

Креди

т 

кӛлемі 

/ 

Объем 

редито

в/Total 

of 

credits 

Сабақ тҥрі бойынша 

бӛлінуі 

Бақылау тҥрі Семестр/ 

Dönem/Семестр/ 

Sem 

 

Оқитын 

кафедра 

Читаемая 

кафедра 

Department 

in charge 

л

е

к

ц

и

я 

п

р

а

к

т

и

к

а 

л

а

б

о

р

а

т

о

р

и

я 

Ж

е

к

е 

с

а

б

а

қ  

С

ту

ди

ял

ы

қ 

са

ба

қ 

 1.Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі /Genel Eğitim Dersler Döngüsü(GED)/ 

Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД)/Cycle of general education (CGE) 

 56         

1.1 Мемлекеттік 

міндетті модуль/ 

Zorunlu modül 

/Государственный 

обязательный модуль/  

State Mandatory Module 

 

 (1050 сағат/saat/часов/ 

hours/     35 акад.кр./ 

akademik kredit/ academ. 

credits) 

KKZT 1101 

KChT 1101 

SIK 1101 

CHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Kazakistan Çağdaş Tarihi 

Современная история Казахстана 

Contemporary History of Kazakhstan 

МК 

ZM 

ОК  

SM 

5 + +    МЕ 

ГЭ 

SE 

MS 

ІІ Тарих 

Fil 2102 

Fel 2102 

Fil 2102 

Phil 2102 

Философия 

Felsefe 

Философия 

Philosophy 

МК 

ZM 

ОК  

SM 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

 

ІV Қоғамдық 

ғылымдар 

ShT 1103 Шетел тілі МК 10  +    Емтихан І, ІІ Жалпы 
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 YaD 1103 

IYa1103 

FL 1103 

Yabancı dil 

Иностранный язык 

Foreign Language 

ZM 

ОК  

SM 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

академия-

лық 

ағылшын 

тілі 

K(O)T 1104 

K(R)D 1104 

K(R)Ya 1104 

K(R)L 1104 

Қазақ (орыс) тілі 

Kazak (Rus) Dili  

Казахский (русский) язык 

Kazakh(Russian) Language 

МК 

ZM 

ОК  

SM 

10  +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

І, ІІ Қазақ фи-

лология 

Әлем 

тілдер 

AKT 2105 

BIT 2105 

IKT 2105 

ICT 2105 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде)/  

Bilişim ve İletişim Teknolojileri (Ingilizce dili) 

Информационно-коммуникационные технологии (на 

англ.яз.) 

Information and communication technology (English) 

МК 

ZM 

ОК  

SM 

5 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІІІ 

 

Компью-

терлік 

ғылымдар 

1.2 Әлеуметтік білім 

және салауатты ӛмір 

салты модулі/ Sosyal 

eğitim ve sağlıklı yaşam 

tarzları modülü/ 
Модуль социальных 

знаний и здорового 

образа жизни/  

Module of social-

knowledge and healthy 

lifestyle 

 

 

ASBM 2108 
Sos 2108 

Soc 2108 

Soc 2108 
 

Әлеуметтік білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, 
психология) / Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam tarzları modülü/ 

Модуль социальных знаний  (социология, политология, 

культурология, психология)  
Social knowledge module (sociology, political science, cultural 

studies, psychology) 

МК 
ZM 

ОК  

SM 

8 + +    Емтихан 
Sınav 

Экзамен 

Examinations  
  

ІІІ Қоғамдық 
ғылымдар 

Халықара-

лық 
қатынастар 

Педагогика

лық ғылым 

DSh 1(2)110 

BE 1(2)110 

FK 1(2)110 

PC 1(2)110 

Дене шынықтыру 

Beden Eğitimi   

Физическая культура 

Physical  Culture 

МК 

ZM 

ОК  

SM 

 

8 

 +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

 

І-IV Денетәр-

биесі   

EKBN 2101 

EGIT 2101 

EOPB 2101 

EFEB 2101 

Экономика, кәсіпкерлік және бизнес  негіздері 

Ekonomi, girişimcilikveiş temelleri 

Экономика, Основы Предпринимательства и бизнеса 

Economics, Fundamentals of Entrepreneurship and business 

ТК 

SM 

ЭК 

EM 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІV Экономи-

ка бағдар-

ламасы 

EOK 2102 

EYG 2102 

EBZh 2102 

ELS 2102 

Экология және ӛмір қауіпсіздігі 

Ekolojiveyaşamgüvenliği 

Экология и безопасность жизнедеятельности 

Ecology and life safety 

ТК 

SM 

ЭК 

EM 

+ +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІV Экология 

және 

химия 

КТ 2103 

LT 2103 

TL 2103 

TL 2103 

Кӛшбасшылық теориясы 

LiderlikTeorisi  

Теория лидерства 

Theories of Leadershıp  

ТК 

SM 

ЭК 

EM 

+ +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІV Маман-

дық шыға-

рушы ка-

федралар-

ға тиесілі 

MTIKZh 2105 

RDYa 2105 

DGYa 2105 

RKKL 2105 

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу  

ResmiDildeYazışma 

Делопроизводство на государственном языке  

RecordKeepinginKazakhLanguage 

ТК 

SM 

ЭК 

EM 

 +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІV Қазақ 

фило-

логия 

BBCT/EDT 2106 

CTO / DTE 2106 

Білім берудегі цифрлық технологиялар / Eğitimde dijital 

teknoloji 

ТК 

SM 

 +    Емтихан 

Sınav 

ІV Компью-
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Цифровые технологии в образовании / Digital technologies 

in education 

ЭК 

EM 

Экзамен 

Examinations 

терлік 

ғылымдар 

2. Кәсіби модульдер 

блогы/ Mesleki Modüller 

Bloğu/ 

Блок 

профессиональных 

модулей/ 

Block of professional 

modules/ 

(барлығы/ всего/ total 

3360 сағат/ saat /часов/ 

hours/112 акад.кр./ 

akademik kredit/ 

academ.credits) 

 

 

 

 

 

 

Базалық кәсіптендіру 

циклының модулі / 

Temel Ġhtisaslaştırma 

Döngüsünün Modülü/ 

Модуль цикла базовых 

дисциплин/ Basic 

disciplines cycle module 

 

 

 

(ЖК/USM/ВК/ UC  1680 

сағат/ saat /часов/ hours 

56 академ.кредит./ 

akademik kredit 

/academ.credits  

 

2.1 Базалық пәндер модулі / Temel Dersler Modülü/ 

Модуль базовых дисциплин/ Basic subjects module   

ЖОО компоненті ЖК/ Üniversite Seçmeli Modülü/ 

Вузовский компонент ВК/University Component 

 112         

2.1.1 Модуль – Тҥрік тілі/ Modül–Türk Dili/ 

Модуль  – Турецкий язык/ Module – Turkish Language 

 10         

T(K)T 1201 

T(K)D 1201 

T(K)Ya 1201 

T(K)L 1201  

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 1) 

Türk (Kazak) Dili –(Seviye 1) 

Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 1)  

Turkish (Kazakh) Language  – (Level 1) 

ЖК 

ÜS 

ВК 

UC 

5  +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

І Түрік 

филоло-

гия 

Қазақ 

филоло-

гия 

T(K)T 1202 

T(K)D 1202 

T(K)Ya 1202 

T(K)L 1202 

Түрік (Қазақ) тілі – (Деңгей 2) 

Türk (Kazak) Dili –( Seviye 2) 

Турецкий (Казахский) язык – (Уровень 2) 

Turkish (Kazakh) Language – (Level 2) 

ЖК 

ÜS 

ВК 

UC 

5  +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІ Түрік 

филоло-

гия Қазақ 

филоло-

гия 

2.1.2 Модуль – Қоғамдық мәдениет және мектеп гигиенасы  

/ Modül –Kamu kültürü ve okul hijyeni / Модуль - 

Общественная культура и школьная гигиена / Module 

–Public culture and school hygiene 

 6         

SZhKMN 1203 

RME 1203 

OAK 1203 

FACC 1203 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Rüşvetle Mücadele Esasları 

Основы антикоррупционной культуры 

Fundamentals of Anti-Corruption Culture 

ЖК 

ÜS 

ВК 

UC 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

І Құқықта-

ну, 

Мемлекет

тік 

басқару 

және 

аймақтық 

даму 

OFD/ YFOO 

1204/           

FRSh/ PDS 1204 

Оқушылардың физиологиялық дамуы/ Yaş fizyolojisi ve 

okul öncesi hijyen/   Физиологияразвитияшкольников/ 

Physiology of development of schoolchildren 

ЖК 

ÜS 

ВК 

UC 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

І Биология 

BH 2.1.3 Модуль – Бейорганикалық химия/ Modül - Ġnorganik 

Kimya 

Модуль - Неорганическая химия/ Module -Inorganic 

Chemistry 

 13 

 

        

ВH І 1201 

IK I 1201 

NH І 1201 

Бейорганикалық химия І 

İnorganik Kimya І 

Неорганическая химияІ 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

7 + + +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

І Экология 

және 

химия  
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ICh I 1201 Inorganic ChemistryІ Examinations 

ВH.I Z 1202 

IK I L 1202 

NH. І L 1202 

ICh I L 1202 

Бейорганикалық химия ІІ 

İnorganik Kimya ІІ 

Неорганическая химия ІІ 

Inorganic Chemistry ІІ 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 
6 + + +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІ Экология 

және 

химия 

OT 1203 

ES 1203 

UP 1201 
EP 1201 

ОҚУ ТӘЖІРИБЕ 

EĞĠTĠM STAJI 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

EDUCATIONAL PRACTICE 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

2      Есеп/Rapor/ 

Отчет/Report 
ІІ Экология 

және 

химия 

2.1.4 Модуль – Педагогикалық білім   / Modül  –Öğretmen 

eğitimi  / Модуль –Педагогическое образование / 

Module –Teacher Education 

 11  

 

        

Ped/ Egit 2205 

Ped/ Ped 2205 

Педагогика/ Eğitim 

Педагогика/ Pedagogy 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 
5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІІ Педагоги-

калық 

ғылым 

IBB/ KE 2206 

IO/ IE 2206 

Инклюзивті білім беру/ Kapsayıcı Eğitim 

Инклюзивноеобразование/ Inclusive Education 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 
3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІІІ Педагогик

алық 

ғылым 

TZhTA 2207 

EChTY 2207 

TMVR 2207 

TMEW 2207 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Eğitim Çalışmalarının Teori ve  Yöntemleri 

Теория и методика воспитательной работы 

Theory and methods of educational work 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 
3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІІІ Педагоги-

калық 

ғылым 

2.1.5 Модуль  – Тҥркі дҥние/ Modül – Türk Dünyası 

 Модуль  – Тюркский мир/ Module  – Turkic World 

 6         

Yast 2208 

YesB 2208 

Yasv 2208 

YasS 2208 

Ясауитану 

Yesevilik Bilgisi 

Ясавиведение 

Yassawi Study 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 
3 + + 

   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІV Дінтану 

ATP 2209 

AI 2209 

PA 2209 

PA 2209 

Ата-түрік принциптері 

Atatürk İlkeleri 

Принципы Ататюрка  

Principles of Ataturk 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

3 + + 

   

Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІV 
Тарих 

TMT 2210 

TMT 2210 

ITG 2210 

TSH 2210 

Түркі мемлекеттер тарихы 

Türk memleketleri tarihi 

История тюркских государств 

Turkic States history 

OH 2.1.6 Модуль – Органикалық химия және есептер шығару / 

Modül – Organik kimya ve sorun raporları / Модуль –

Органическая химия и решение задач/ Module –

Organic chemistryandproblemsolving 

 8         

OH I 3203 

OK I 3203 

OH I 3203 

OCh І 3203 

Органикалық химия І 

Organik Kimya I 

Органическая химия І 

Organic Chemistry I 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

5 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Экология 

және 

химия 

HEShA  3204 Химия есептерін шығару  әдістемесі ЖК/ÜS 3 + +    Емтихан V Экология 
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KPGY    3204 

MRZH   3204 

MPSCh  3204 

Kimyada Problem Çözme Yöntemleri  

Методика решения задач по химии  

Methods for Problem Solving in Chemistry  

ВК/UC Sınav 

Экзамен 

Examinations 

және 

химия 

  Барлығы/ Toplam/Всего/Total:  56 

 

        

Базалық кәсіптендіру 

циклының модулі / 

Модуль цикла базовых 

дисциплин 

(ТК 1680 сағат/56 

академиялық кредит) 

 

2.2  Базалық пәндер модулі/ Temel Dersler Modülü 

Модуль базовых предметов/ Basic disciplines module        

Тандау компоненті/ Seçmeli Bileşen 

Компонент по выбору (элективный компонент)/ 

Optional components 

          

Мамандандырудың білім траекториясы №1   /  Ġhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №1  Образовательная траектория по специализации №1  / Educational trajectory for the 

specialization number 1  

EH 2.2.1 Модуль  – Элементтер  химиясы  және  сапалық 

талдауElementlerin kimyası ve nitel analiz / /Модуль- 

Химия элементов и качественный анализ /Chemistry of 

elements and qualitative analysis 

 14         

EH I  2205 

EK I  2205 

HE I  2205 

ChE I 2205 

Элементтер химиясы I 

Elementler Kimyası I 

Химия элементов I 

Chemistry of Elements I 

ТК/SM 

ЭК/EM 

4 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІІ Экология 

және 

химия  

AH І 2206 

AK І 2206 

AH І 2206 

ACh І 2206  

Аналитикалық  химия І 

Analitik Kimya I 

Аналитическая химия І 

Analytical Chemistry I 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІV Экология 

және 

химия  

EH II  2207 

EK II  2207 

HE II  2207 

ChE II 2207 

Элементтер химиясы II 

Elementler Kimyası II 

Химия элементов II 

Chemistry of ElementsII 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

ІV Экология 

және 

химия 

2.2.2 Модуль – Арнайы білім   / Modül  – Özel eğitim / 

Модуль – Специальное образование / Module – Special 

education 

 11         

BOT/ DOT 3211 

TKO/ TMA 3211 

Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары/ Değerlendirmede 

Ölçme Teknikleri 

Технологии критериального оценивания/ Technology 

Measurement of Assessments 

ТК/SM 

ЭК/EM 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

 

V Педагоги-

калық 

ғылым 

BBM/ EY 3212 

MO/ ME 3212 

Білім берудегі менеджмент/ Eğitimde Yönetim 

Менеджментвобразовании/ Management in Education 

ТК/SM 

ЭК/EM 

3 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations  

V Педагоги-

калық 

ғылым 

HPZhBBZhOA 

3214 

MEKKÖY  3214 

MPHOPO  3214 

MTChEP   3214 

Химия пәнін жаңартылған білім беру жағдайында оқыту 

әдістемесі 

Modern eğitim koşullarında kimya öğretme yöntemleri 

Методика преподавания химии по обновленной 

программе обучения 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Экология 

және 

химия 
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Methods of teaching chemistry at the updated educational 

program 

AO 2.2.3 Модуль- Аналитикалық және органикалық химия / 

Modül – Analitik ve organik kimya / Модуль – 

Аналитическая и органическая химия /Module – 

Analytical and organical chemistry 

 16         

AHII 3208 

AKII 3208 

AHII 3208 

AСhII 3208 

Аналитикалық  химия ІІ 

Analitik Kimya IІ 

Аналитическая химия ІІ 

Analytical Chemistry IІ 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +    VI Экология 

және 

химия 

OH II 3209 

OK II 3209 

OH II 3209 

OCh II 3209 

Органикалық химия II 

Organik Kimya II 

Органическая химия ІІ 

Organic Chemistry II 

ТК/SM 

ЭК/EM 

6 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 

Bio 3210 

Biy 3210 

Bio 3210 

Bio 3210 

Биохимия 

Biyokimya 

Биохимия  

Biochemistry 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 

HOT 2.2.4 Модуль- Химияны оқыту технологиялары/ Modül -

Kimya öğretim teknolojileri / Модуль - Технологии 

обучения химии/ Module - Technology of Chemistry 

teaching 

 15         

HPAOA  3212 

IKÖY    3212 

MPHAY 3212 

MTChE 3212 

Химия пәнін ағылшын тілінде оқыту әдістемесі 

İngilizcede kimya öğretme yöntemleri 

Методика преподавания химии на английском языке 

Methods of teaching Сhemistry in English 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 

KKDA 4215 

GMHY 4215 

MPNP 4215 

MPVA 4215 

Кӛрнекі- құралдар дайындау  әдістемесі 

Görsel Malzeme Hazırlama Yöntemleri 

Методика приготовления наглядных пособий 

Method of Preparing Visual Aids 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 

HKECh 4214 

KKPG 4214 

RSZCh 4214 

SCChP 4214 

Химияның күрделі есептерін шығару 

Karmaşık kimya problemlerini çözme 

Решение сложных задач химии 

Solving complex chemistry problems 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 

Мамандандырудың білім траекториясы №2    /  Ġhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №2  Образовательная траектория по специализации №2  / Educational trajectory for the 

specialization number 2 

HA 2.2.5 Модуль-  Химиялық анализ және периодтық жҥйе  / 

Modül  –Kimyasal Analiz ve periyodik tablo / Модуль – 
Химический анализ  и периодическая система/ Module 

–Chemical Analysis and periodic table 

 14         

PZhEH 2216 

PSEK 3216 

HEPS 2216 

ChEPT 2216 

Периодтық  жүйе элементтер химиясы 

Periyodik sistem elemanları kimya 

Химия элементов периодической системы 

Chemistry of elements of the periodic table 

ТК/SM 

ЭК/EM 

4 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІІІ Экология 

және 

химия 

SA 2217 

KA 2217 

KA 2217 

Сапалық анализ 

Kalite analizi 

Качественный анализ 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІV Экология 

және 

химия 
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QA 2217 Qualitative analysis 

PZhEH. Z 2217 

PSEK. L 2217 

HEPS. L 2217 

ChEPT.L 2217 

Периодтық  жүйе элементтер химиясы. Зертхана 

Periyodik sistem elemanları kimya Laboratuvar 

Химия элементов периодической системы. Лаборатория 

Chemistry of elements of the periodic table Laboratory 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

ІV Экология 

және 

химия 

2.2.6 Модуль – Арнайы білім   / Modül  – Özel eğitim / 

Модуль – Специальное образование / Module – Special 

education 

 11         

PM/ PY 3213 

PM/ PM 3213 

Педагогикалық менеджмент/ Pedagojik yönetim / 

Педагогический менеджмент/ Pedagogical management 

 

ТК/SM 

ЭК/EM 

3 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Педагоги-

калық 

ғылым 

KB/ KD 3214 

KO/ CA 3214 

Критериалды бағалау/Kriter değerlendirmesi/ 

Критериальное оценивание/ Criteria assessment 

ТК/SM 

ЭК/EM 

3 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Педагоги-

калық 

ғылым 

 ZhBPKOA 3222 

 DBDKEÖT 3222 

 MIPPES 3222 

 MITNSS 3222 

Жаратылыстану бағытындағы пәндерді кіріктіре оқыту 

әдістемесі 

Doğal bilim döngüsü konularının entegre öğretiminin tekniği 

Методика интегрированного преподавания предметов 

естественнонаучного цикла 

Methods of integrated teaching of natural science subjects 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Экология 

және 

химия 

CT 2.2.7 Модуль – Сандық талдау  және  биоорганика   / Modül  

–Kantitatif analiz ve biyoorganikler  / Модуль –

Количественный анализ и биоорганика / Module –

Quantitative analysis and bioorganics 

ТК/SM 

ЭК/EM 
16         

SA  3219 

KA 3219 

KA 3219 

QA 3219 

Сандық анализ 

Kantitatif analiz 

Количественный анализ 

Quantitative analysis 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 

OMFTH  3224 

OMFTK 3224 

HFPOM  3224 

ChFDOM 3224 

Органикалық  молекулалардың  функциональдық 

туындыларының  химиясы 

Organik moleküllerin fonksiyonel türevlerinin kimyası 

Химия функциональных производных органических 

молекул 

Chemistry of functional derivatives of organic molecules 

ТК/SM 

ЭК/EM 

6 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 

BOH 3221 

BOK 3221 

BOH 3221 

BCh 3221 

Биоорганикалық химия 

Biorganik kimya 

Биоорганическая химия 

Biorganic chemistry 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 

UA 2.2.8 Модуль- Ҥштілділік әдістемесі және есеп шығару / Üç 

dillilik ve problem çözme yöntemleri/ Трехъязычная 

методология и решения задач/ Trilingual methodology 

and problem solving 

 15         

CLAHPYOA3223 

UDCLYKOY3223 

MPTHMCl3223 

MTTChUClM322

3 

CLIL әдістемесі арқылы химия пәнін үштілде оқыту 

әдістемесі 

Üç dilli kimyayı CLIL yöntemi kullanarak öğretme yöntemleri 

Методика преподавания трехъязычной химии по методу 

CLIL 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 
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Methods of teaching trilingual chemistry using the CLIL 

method 

HSOK 3227 

KOA 3227 

IOH 3227 

TLCh 3227 

Химия сабағын оқыту құралдары 

Kimya öğrenme araçları 

Инструменты для обучения химии 

Tools for learning chemistry 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 

BHEShA 2218 

IKPGT 2218 

MRZNH  2218 

MSPICh 2218 

Бейорганикалық химияның есептерін шығару әдістемесі 

İnorganik kimya problemlerini çözme tekniği 

Методикарешениязадачнеорганическойхимии 

Methods of solving problems of inorganic chemistry 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және 

химия 

 Барлығы/ Toplam/Всего/Total:  56         
 

3. Бейіндеуіш пәндер 

циклының модулі/ 

Uzmanlık Ders 

Döngüsünün Mödülü/ 

Модуль цикла 

профилирующих 

дисциплин/ Cycle 

module of the profiling 

disciplines 

(1800 сағат/ saat /часов/ 

hours/60 акад.кр./ 

akademik kredit/ 

academ.credits) 

 

 

 

 

 

3.1 Кәсіптендіру модулі  ЖОО компоненті немесе Тандау 

компоненті / Uzmanlık Modülü YÖK Bileşeni veya 

Seçmeli Bileşen/ 

 Профилирующий модуль вузовского компонент или 

компонент по выбору (элективный компонент)/ 

Profiling module University or optional component 

 60         

FH 3.1.1 Модуль – Физколлоидтық химия  / Modül  –Fizkoloid 

Kimyası  / Модуль –Физколлоидная химия / Module –

Physcolloid Chemistry 

 13         

PPP/ PPS 2202      

PPP/ PPP 2202 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА/  

PSĠKOLOJĠK VE PEDAGOJĠK STAJ / ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА/ PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL PRACTICE 

ЖК/ÜS 
ВК/UC 

2      Есеп/Rapor/ 
Отчет/Report 

ІV Экология 

және  

химия 

FH 3327 

FK 3327 

FH 3327 

PhCh 3327 

Физикалық химия 

Fiziksel Kimya 

Физическая химия 

Physical Chemistry 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

6 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Экология 

және  

химия 

KH 3328 

KK 3328 

KH 3328 

CCh 3328 

Коллоидты химия 

Kolloid Kimyası 

Коллоидная химия 

Colloid Chemistry 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

V Экология 

және  

химия 

A 3.1.2 Модуль –  Әдістеме  / Modül  – Metodoloji  / Модуль –

Mетодология / Module –Methods 

 10         

HOA 3329 

KOY 3329 

MOH 3329 

MTCh 3329 

Химияны оқыту әдістемесі 

Kimya Öğretim Yöntemleri 

Методика обучения химии 

Methodology of Teaching Chemistry 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және  

химия 

MEZhA3330 

OKDYY 3330 

MPShHE 3330 

MSChE 3330 

Мектепте химиялық экспериментті  жүргізу әдістемесі 

Okullarda Kimyasal Deney Yapma Yöntemleri 

Методика проведения школьного химического 

эксперимента 

Methodology of School Chemical Experimentation 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІ Экология 

және  

химия 

PP / PS 3203               

PP / TP 3203 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРАКТИКА / PEDAGOJIK STAJ/  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА / TEACHING PRACTICE  

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

4      Есеп/Rapor/ 
Отчет/Report 

VІ Экология 

және  

химия 

HC 3.1.3 Модуль –Химиялық синтез   және технология   / Modül   11         
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– Kimyasal sentez ve teknoloji / Модуль –Химический 

синтез и технология / Module –Chemical synthesis and 

technology 

HT 4331 

KT 4331 

HT 4331 

ChT 4331 

Химиялық технология  

Kimyasal Teknoloji 

Химическая технология 

Chemical Technology 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

5 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ  Экология 

және 

химия 

HS 4332 

KS 4332 

HS 4332 

ChS 4332 

Химиялық синтез 

Kimyasal Sentez 

Химический синтез 

Chemical Synthesis 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

6 +  +   Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 

OPP/ EPS 4304                   

PPP/ IPP 4304  

ӚНДІРІСТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ПРАКТИКА/ 

ENDÜSTRĠYEL-PEDAGOJĠK STAJ/ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА/ INDUSTRIAL-

PEDAGOGICAL PRACTICE 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

8      Есеп/Rapor/ 
Отчет/Report 

VІІІ  Экология 

және 

химия 

DP/ DOS 4305                   

PP/ PGPT 4305  

ДИПЛОМАЛДЫ ПРАКТИКА/ DĠPLOMA ÖNCESĠ STAJ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА/ PRE-GRADUATION 

PRACTICAL TRAINING 

ЖК/ÜS 

ВК/UC 

4      Есеп/Rapor/ 

Отчет/Report 

VІІІ Экология 

және 

химия 

 Барлығы/ Toplam/Всего/Total:  50         

Мамандандырудың білім траекториясы №1   /  Ġhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №1  Образовательная траектория по специализации №1  / Educational trajectory for the 

specialization number 1 

EO 3.1.4 Модуль –   Электрохимия  және окулық қҧрылымы  / 

Modül  – Elektrokimya ve ders kitabının yapısı / Модуль –

Электрохимия и структура учебника / Module –

Electrochemistry and structure of the textbook 

 10         

HOKM 4333 

KDKYI 4333 

SSYH 4333 

SCChT 4333 

Химия оқулықтарының  құрылымы  мен мазмұны  

Kimya Ders Kitaplarının Yapısı ve İçeriği 

Структура и содержание учебников по химии 

Structure and Content of Chemical Textbooks 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 

HIPT3334 

KYPT 3334 

IPTH 3334 

IPTCh 3334 

Химиядағы инновациялық педагогикалық технологиялар 

Kimyada yenilikçi pedagojik teknolojiler 

Инновационные педагогические технологии в химии 

Innovative pedagogical technologies in chemistry 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 + +    Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 

Мамандандырудың білім траекториясы №2    /  Ġhtisaslaştırma Eğitim Yörüngesi №2  Образовательная траектория по специализации №2  / Educational trajectory for the 

specialization number 2 

FHA 3.1.5 Модуль – Физико-химиялық анализ әдістері / Modül  – 

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Yöntemleri / Модуль – Физико-

химические методы анализа/ Module – Physicochemical 

Methods of Analysis 

 10         

Ele 4335 

Ele 4335 

Ele 4335 

Ele 4335 

Электрохимия 

Elektrokimya 

Электрохимия 

Electrochemistry 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 

FHAA 4336 

FKAY 4336 

FHMA 4336 

PhchMA 4336 

Физико-химиялық анализ әдістері 

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Yöntemleri 

Физико-химические методы анализа 

Physicochemical Methods of Analysis 

ТК/SM 

ЭК/EM 

5 +  +   Емтихан 

Sınav 

Экзамен 

Examinations 

VІІ Экология 

және 

химия 
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 Барлығы/ Toplam/Всего/Total:  10         
4. Қорытынды 

аттестаттау модулі/ 

Final Sınav/ Модуль 

итоговая аттестация/ 

Module of Final 

Attestation   

(360 сағат/ saat /часов/ 

hours /12 акад.кр./ 

akademik kredit/ 

academ.credits) 

DZhKKE4501 

THDS4501 

ZDRKE4501 

 

DDWSE4501 

Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан тапсыру/ 
Tezi Veya Projeyi hazırlama ve Savunma yada Kapsamlı Snavına 

girme/ 

Написание и защита дипломной работы, дипломного проекта или 
подготовка и сдача комплексного экзамена / 

Writing and defending a diploma work,  diploma  project or preparing 

and passing of Complex  exam 

 12 

 

      VІІІ  

  Барлығы/ Toplam/Всего/Total:  12         

Жалпы барлығы/GenelToplam/Общий итог/General:  240         

 

 

Минор бағдарламасы бойынша/ Minor Programına Göre/По программе Minor/ Minor 

 

5. Оқытудың қосымша 

тҥрлері/ Ek Eğitim Türü/ 

Minor 

/ Дополнительные виды 

обучения  

МодульМинор/ 

Additional Types of 

Education Minor Module 

  (900 сағат/ saat 

/часов/hours / 

30 акад.кр/ akademik 

kredit/ academ.credits) 

 

 

Пән коды/ 

Ders kodu 

/Коды 

предметов/Code 

 

Пәннің (модульдің) аты  мен қызмет ету тҥрлері/ 

Ders (modül) adı ve faaliyet türleri/ 

Наименование предметов (модулей) и видов 

деятельности/ 

Subject (module) name and activity type 

 

 

Академ. 

кредит/ 

Akademik 

kredit/ 

Академ. 

кредит/ 

/Academic credit 

Компонент/ 

Ders/ 

Компонент/ 

Component 

Семестр/ 

Dönem/Семест

р/ Sem 

 

 Модуль –Жаратылыстану негіздері/ Modül –Doğa 

bilimlerinin temelleri /  Модуль Основы естествознания –

/ Module –Fundamentals of Natural Science 

30   

HE 4225 

KE 4225 

HE 4225 

ChE 4225 

Химиялық экология 

Kimyasal Ekoloji 

Химическая экология 

Chemical Ecology 

5 ТК/SM 

ЭК/EM 
 

THT  4226 

GYK  4226 

TBH   4226 

HCh  4226 

Тұрмыстық химия тауарлары 

Günlük Yaşam Kimyası 

Товары бытовой химии 

Household Chemicals 

5 ТК/SM 
ЭК/EM 

 

HKK 4337 

KKK 4224 

HKK 4224 

ChKK 4224 

Химиялық кинетика және катализ 

Kimyasal Kinetik ve Kataliz 

Химическая кинетикаикатализ 

Chemical Kinetics and Catalysis 

5 ТК/SM 
ЭК/EM 

 

ZhMKH 4213 

KMB 4213 

HVS 4213 

ChHMC 4213 

Жоғары  молекулалы қосылыстар химиясы 

Kimya moleküler bileşikleri 

Химия высокомолекулярных соединений 

Chemistry of high-molecular compounds 

5 ТК/SM 
ЭК/EM 

 

MH 3238 

PK 3238 

Nh 3238 

Pch 3238 

Мұнай химиясы 

Petrol Kimyası 

Нефтехимия  

Petrochemistry 

5 ТК/SM 

ЭК/EM 
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Аттары/  

Modül Adı / 

Наименование/  

Name 

Кредиттер/Kredi/ Кредиты/ Credits   
кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credi

t 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

кр/ 

kr/ 

кр/ 

credit 

сағ/ 

sa/ 

час/ 

credit 

Семестрлер / Dönem /Семестр/ Semester Барлығы/Toplam/ 

Всего/Total: 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі / Genel 

Eğitim Dersler Döngüsü(GED)/ Цикл 

общеобразовательных дисциплин (ООД)/ Cycle of 

general education (CGE) 

12 360 17 510 15 450 12 360                 56 1680 

1.1 Мемлекеттік міндетті модуль/ Zorunlu modül/ 

/Государственный обязательный модуль/ State 

Mandatory Module 

10 300 15 450 5 150 5 150                 35 1050 

1.2 Әлеуметтік білім және салауатты ӛмір салты 

модулі/ Sosyal eğitim ve sağlıklı yaşam tarzları modülü/ 

Модуль социальных знаний и здорового образа 

жизни/ Module of social-knowledge and healthy lifestyle 

2 60 2 60 10 300  7  210                 21 630 

2. Базалық пәндер модулі/ Temel Dersler 

Modülü/Модуль базовых предметов/ Basic disciplines 

module 

18 540 13 390 15 450 16 480 19 570 16 480 15 450 0 0 112 3360 

2.1 Базалық пәндер модулі/ Temel Dersler Modülü/ 

Модуль базовых дисциплин/ Basic subjects module ЖОО 

компоненті/ Üniversite Seçmeli Modülü/Вузовский 

компонент/ University Component  

18 540 13 390 11 330 6 180 8 240             56 1680 

2.2 . Базалық пәндер модулі/ Temel Dersler Modülü/ 

Модуль базовых предметов/ Basic disciplines 

module/Тандау компоненті/ Seçmeli Bileşen/ Компонент 

по выбору (элективный компонент)/ Optional components 

        4 120 10 300 11 330 16 480 15 450     56 1680 

3. Бейіндеуіш пәндер циклының модулі/ Uzmanlık 

Ders Döngüsünün Mödülü/ Модуль цикла 

профилирующих дисциплин/ Cycle module of the 

profilingdisciplines 

            2 60 11 330 14 420 21 630 12 360 60 1800 

3.1 Бейіндеуіш пәндер циклының модулі/ Uzmanlık Ders 

Döngüsünün Mödülü/ Модуль цикла профилирующих 

дисциплин/ Cycle module of the profiling disciplines ЖОО 

компоненті/ Üniversite Seçmeli Modülü/ Вузовский 

компонент/ University Component 

            2 60 11 330 14 420 11 330 12 360 50 1500 

3.2 Бейіндеуіш пәндер циклының модулі/ Uzmanlık Ders 

Döngüsünün Mödülü/ Модуль цикла профилирующих 

дисциплин/ Cycle module of the profiling disciplines/ 

Тандау компоненті/ Seçmeli Bileşen/ Компонент по 

выбору(элективный компонент)/ Optional components 

                        10 300     10 300 

5. Қорытынды аттестаттау модулі/ Final Sınav/ 

Модуль итоговая аттестация/ Module of Final 

Attestation   

                            12 360 12 360 

Жалпы барлығы/GenelToplam /Общий итог/General: 30 900 30 900 30 900 30 900 30 900 30 900 36 1080 24 720 240 7200 

 

 


