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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/  

Passport of the educational program 

Білім беру бағдарламасының атауы 

/Наименование образовательной 

программы /Сlassification of the 

educational program 

7М053 Физикалық және химиялық ғылымдар (Химия)   

7M053 Физические и химические науки (Химия) 

7M053 Physical and Chemical Sciences (Chemistry) 

Қолдану саласы/ Область 

применения/ Application area 

Білім беру бағдарламасы жаратылыстану ғылымдарының негізгі 

салалары  бойынша мамандарды дайындауға арналған 

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров в 

области естественных наук  

The educational program is intended for training specialists in the field of 

natural Sciences 

Білім беру бағдарламаның 

академиялық кредит көлемі / 

Объем академических кредитов 

образовательной программы/ The 

number of academic credits of the 

educational program 

120 

 

Нормативтік құқықтық қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение/ 

Legal and regulatory support 

 «Білім туралы» Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі №319-ІІІ (04.07.2018 жылғы өзгерістері мен 

толықтыруларымен);  

   Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарты (31.10.2018ж. №604);  

   Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары 

(30.10.2018ж. №595) 

   Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 

(12.10.2018ж. №563) 

   Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. 

№569) 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім»  кәсіби стандарты 

жоба 

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

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

   Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования (№ 604 от 31.10.2018г.); 

   Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов (№ 595 от 30.10.2018г.) 

   Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (№ 563 от 12.10.2018г.) 

   Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с 

высшим и послевузовским образованием (№ 569 от 13.10.2018г.) 

Профессиональный стандарт» высшее и послевузовское образование " 

проект 

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

319-III (as amended from 04.07.2018); 

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

levels of education (No. 604 of 31.10.2018); 

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

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

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

credit technology of training (No. 563 of 12.10.2018) 

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

with the higher and postgraduate education (No. 569 of 13.10.2018) 

Professional standard "higher and postgraduate education" project 

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 

7М053 Физикалық және химиялық ғылымдар (Химия)  білім беру 

бағдарламасының негізгі мақсаты: 

Жаратылыстану ғылым саласында еліміздің орнықты даму 

мақсаттарына қол жеткізуде қоғам және кәсіби 
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ортада коммуникативті дағдыларды қолдануға бейім, ғылыми-

зерттеушілік дағдыға ие және ғылыми жұмыстарды жоспарлауға, 

орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми бағыттарды 

үйлестіруге қабілетті, теориялық және практикалық білімдерін 

пайдалана отырып кәсіби деңгейдегі заманауи ғылыми, 

қолданбалы мәселелерді тұжырымдауға, шешімін табуға қабілетті 

магистрлерді даярлау. 
Основная цель образовательной программы подготовки обучающихся по 

образовательной программе 7M053 Физические и химические науки 

(Химия): 

Подготовка магистров, способных применять коммуникативные 

навыки в общественной и профессиональной среде в достижении 

целей устойчивого развития страны в области естественных наук, 

обладающих научно-исследовательскими навыками и способных 

планировать, выполнять, руководить научными работами, 

координировать межотраслевые научные направления, 

формулировать и решать современные научные, прикладные 

проблемы профессионального уровня с использованием 

теоретических и практических знаний. 
The purpose of the educational program for training students in the 7M053 

Physical and Chemical Sciences (Chemistry): 

Training of masters who are able to apply communication skills in the 

public and professional environment in achieving the country's 

sustainable development Goals in the field of natural Sciences, who 

have research skills and are able to plan, perform, manage scientific 

works, coordinate intersectoral scientific directions, formulate and 

solve modern scientific and applied problems of professional level 

using theoretical and practical knowledge. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ Концепция 

образовательной программы/  

The concept of the educational 

program 

 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың 

мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, 

осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және 

тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін 

материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды. 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

The educational program regulates the goals, results, content, conditions and 

technologies for the implementation of the educational process, assessment of 

the quality of the graduate’s training in this area of training, and includes 

materials that ensure the quality of student training and implementation of 

appropriate educational technology. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate qualification 

Берілетін дәреже/ Присваиваемая 

степень/ Academic degree 

«7M05324 - Химия» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі 

Магистр естественных наук  по образовательной программе «7M05324 - 

Химия» 

Master of Natural Sciences in the Еducational program «7M05324-Chemistry» 

Маманның лауазымдарының тізімі/ 

Список должностей специалиста/ 

List of specialist positions 

Химик, химик-инженер (университеттердің зертханаларында, химиялық, 

экологиялық және басқа профильді ғылыми-зерттеу институты, химия 

өнеркәсібі кәсіпорындары); 

- халық шаруашылығының түрлі салаларында (мұнай химиясы, 

металлургия, фармацевтика және химия өнеркәсібі) физика-химиялық 

әдістерді қолдану бойынша маман; 

- орта кәсіптік және жоғары оқу орындарындағы химия пәнінің мұғалімі. 

 

-Химик, химик-инженер (в лабораториях ВУЗов, НИИ химического, 
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экологического и др. профилей; предприятий химической отрасли); 

- Специалист по применению физико-химических методов в различных 

областях народного хозяйства (нефтехимия, металлургия, 

фармацевтической и химической промышленности);  

-   преподаватель химии в средних профессиональных и  высших учебных 

заведениях. 

 

- Chemist, chemical engineer (in laboratories of Universities, research 

institutes of chemical, environmental, etc.) profiles; chemical industry 

enterprises); 

- Specialist in the application of physical and chemical methods in various 

areas of the national economy (petrochemistry, metallurgy, pharmaceutical and 

chemical industries);  

- teacher of chemistry in secondary professional and higher educational 

institutions. 

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера 

профессиональной деятельности/ 

Sphere of professional activity 

- Жалпы, бейорганикалық, физикалық, коллоидтық, органикалық және 

жоғары молекулалық қосылыстар химиясының оқытушылары; 

- Еңбекті және оқыту іс-шараларын басқару және бақылау, материал 

қасиеттерін жобалау жұмыстарын басқару, нанотехнологиялық 

материалдарды жобалау, өндіруші салалардың аналитигі. 

 

- Преподаватель общей, неорганической, физической, коллоидной, 

органической и высокомолекулярной химии; 

- Управление и контроль трудовой и учебной деятельности, управление 

проектами программирования свойств материалов, проектирование 

нанотехнологических материалов, аналитик в добывающих отраслях. 

 

- Teacher of General, inorganic, physical, colloidal, organic and high-

molecular chemistry; 

- Management and control of labor and training activities, project management 

of material properties programming, design of nanotechnological materials, 

analyst in the extractive industries. 

Кәсіби қызмет объектісі/ Объект 

профессиональной деятельности/ 

The object of professional activity 

- Мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу орындарының;  

- Білім беру, химия өнеркәсібі саласындағы мемлекеттік органдар;   

- Химия, экология, фармацевтика, металлургия, мұнай-химия, газ және 

көмір профильдері ғылыми-зерттеу институттары;  

- Химиялық, фармацевтикалық, экологиялық, металлургиялық, 

мұнайхимиялық, газ және көмір өнеркәсібінің орталық зертханалық 

зертханалары;  

- Бақылау-аналитикалық қызметтің мекемелері; стандарттау және 

сертификаттау орталықтары;  

- Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау органдары. 

 

- Высшие учебные заведения государственного и негосударственного 

профиля;  

- Органы государственного управления в области образования, 

химической промышленности;  

- Научно-исследовательские институты химического, экологического, 

фармацевтического, металлургического, нефтехимического, газового и 

угольного профиля;  

- Центрально-заводские лаборатории химического, фармацевтического, 

экологического, металлургического, нефтехимического, газового и 

угольного производств;  

- Учреждения контрольно-аналитической службы; центры 

стандартизации и сертификации;  

- Органы природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

 

- Higher education institutions of state and non-state profile;  

- State administration bodies in the field of education, chemical industry;  

- Research Institute of chemical, environmental, pharmaceutical, metallurgical, 

petrochemical, gas and coal profile;  

- Central factory laboratories for chemical, pharmaceutical, environmental, 
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metallurgical, petrochemical, gas and coal production;  

- Institutions of control and analytical services; centers of standardization and 

certification;  

- Natural resources and environmental protection authorities. 

Кәсіби қызмет функциялары мен 

түрлері/ Функции и виды 

профессиональной деятельности/ 

Functions and types of professional 

activities 

 

- Химия өнеркәсібі мен өнеркәсіптегі өндірістік және технологиялық 

үдерістерді ұйымдастыру;  

- Химиялық инженерия саласында өндіріс, ғылыми және педагогикалық 

топ, зертхана, жетекші және орындаушы жетекшілік ететін;  

- Ғылыми зерттеулер мен бағдарламаларды жоспарлау және 

ұйымдастыру;  

-Технологиялар мен өндірістердің экологиялық -экономикалық 

сараптамасы; оқу-әдістемелік жұмыс; 

- ұйымдастыру және басқару қызметі; 

- зерттеу; 

- білім беру (педагогикалық). 

 

- Организация производственных и технологических процессов в 

химических отраслях экономики и промышленности;  

- Руководство производственным, научным и педагогическим 

коллективом, лабораторией, руководитель и исполнитель в сфере 

химической инженерии;  

- Планирование  и организация научных исследований и программ;  

- Эколого-экономическая экспертиза технологий и производств;  

- Учебно-методическая работа; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- научно-исследовательская; 

- образовательная (педагогическая). 

 

- Organization of production and technological processes in the chemical 

sectors of the economy and industry;  

- Management of production, research and teaching staff, laboratory, Manager 

and performer in the field of chemical engineering;  

- Planning and organizing research and programs;  

- Ecological and economic expertise of technologies and productions;  

- Educational and methodical work; 

- organizational and management activities; 

-research; 

- educational (pedagogical). 
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Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Мар/Profile of Competences  

  

Жалпы кәсіби 

құзыреттілік/ 

Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК)/ 

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

М1. Білімін қолдану/ 

Применение знаний/ 

Аpplication of knowledge 

 

- білімін және дағдыларын тәжірибеде тексереді, маңыздылығына қарап жіктейді 

(ОН1); 

- проверяет на практике знания и навыки, классифицирует по значимост (РО1); 

- tests knowledge and skills in practice, classifies by significance (LO1); 

М2. Этика және 

құндылықтар/ 

Этика и ценности/ 

Ethics and Values 

 

- этикалық нормаларға сәйкес келеді, әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі 

және сақтайды, кәсіби дағдыларды біріктіреді (ОН2) ; 

- соблюдает этические нормы, знает и сохраняет социально-этические  ценности, 

основанные на общественных нормах,сочетает навыки профессиональной 

деятельности (РО2); 

-complies with ethical standards, knows and preserves social and ethical values based on 

social standards, combines professional skills (LO2); 

М3. Коммуникативті 

дағдыларды қолдану/ 

Применение 

коммуникативных 

навыков/ 

Application of 

communication skills 

 

 

- кәсіби және ғылыми мәселелерді шешуде тиімді коммуникацияларды қолданады, 

көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, 

педагогикалық ынтымақтастықта өзіне жауапкершілік жүктейді (ОН3); 

- использует эффективные коммуникации в области решения профессиональных и 

научных проблем, возлагает на себя ответственность в педагогическом 

сотрудничестве, общении в поликультурном, полиэтическом, конфессиональном 

обществе (РО3); 

-uses effective communications in the field of solving professional and scientific 

problems, assumes responsibility for pedagogical cooperation, communication in a 

multicultural, polyethylene, confessional society (LO3); 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

Professional 

Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

М1.Ғылыми әдіснама/  

 Научные методы/ 
Scientific method 

 

Академиялық адалдық шеңберінде ғылыми этикаға сай ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жазуға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға және ғылыми 

дерекқорлармен, ғылыми баспалармен жұмыс жасауға, олардың өнімдерін 

пайдалануға қабілетті (ОН1); 

В рамках академической честности и научной этики, будут подготовлены 

специалисты, способные составлять, проектировать, проводить, сопоставлять 

результаты научно-исследовательских работ, а также осваивать принципы работы 

с научными изданиями, научными базами данных с использованием их сервисных 

продуктов (РО1); 

Within the framework of academic loyalty, specialists will be trained who are capable of 

compiling, designing, conducting, comparing the results of research work within the 

framework of scientific ethics, as well as mastering the principles of working with 

scientific publications, scientific databases using their service products (LO1). 

М2. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды 

қолдану/ 

  Использование    

  информационно-коммуни   

  кационных технологий/ 

 Use of information and 

 communication 

technologies 

- химияның зерттеу саласында жүйелі ізденіс жүргізу арқылы  ақпараттық және 

кәсіби мазмұндағы мәліметтерге ғылыми шолу жасау(ОН2); 

- осуществлять анализ научной и профессиональной информации путем 

систематического поиска в рамках химических исследований (РО2); 

- perform analysis of scientific and professional information by systematic search in the 

framework of chemical research (LO2). 

 

М3. Коммуникативті 

дағдыларды қолдану/ 

Применение коммуни-

кативных навыков / 

Application of 

- кәсіби және ғылыми мәселелерді шешуде тиімді коммуникацияларды қолданады, 

көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, 

педагогикалық ынтымақтастықта өзіне жауапкершілік жүктейді (ОН3); 

- использует эффективные коммуникации в области решения профессиональных и 

научных проблем, возлагает на себя ответственность в педагогическом 
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communication skills сотрудничестве, общении в поликультурном, полиэтическом, конфессиональном 

обществе (РО3); 

- uses effective communications in the field of solving professional and scientific 

problems, assumes responsibility for pedagogical cooperation, communication in a 

multicultural, polyethylene, confessional society (LO3); 

М4. Өзін-өзі дамыту/ 

Саморазвитие/ Self-

development 

- кәсіби қызметінде негізгі және пәндік құзіреттерді дамыту үшін өздігінен білім 

алуды жалғастыру(ОН4); 

- продолжает самостоятельное обучение для развития базовых и предметных 

компетенции (РО4); 

- to pursue independent learning for the development of basic and subject competencies 

(LO4). 

М5. Топта жұмыс 

жасау/Работа в группах 

/Work in groups 

- іргелі және қолданбалы зерттеулерге арналған мәселелерді талқылауда  өз ойын 

жеткізу, топта  өз шешімін дәлелдеу (ОН5); 

- высказывает  собственную позицию в обсуждении проблем, посвященных 

фундаментальным и прикладным исследованиям, аргументировать  свое решение в 

группе (РО5); 

- Express your own position in the discussion of problems related to fundamental and 

applied research, and argue your decision in the group (LO5). 

М6. Ғылыми-зерттеу  

қызметін жетілдіру/ 

Совершенствование 

научно-

исследовательской 

деятельности/ 
Improvement of 

scientific research 

activities 

- қазіргі заманғы химияның мәселелік сұрақтарын іргелі химиялық пәндерден  

алған теориялық және практикалық білімдері бойынша пайдалана отырып шешу, 

жолын көрсету, өзінің ғылыми қорытындыларын логикалық негіздеу (ОН6); 

- представляет решения проблемных вопросов современной химии с 

использованием теоретических и практических знаний, полученных по 

фундаментальным химическим дисциплинам (РО6); 

- to present solutions to problematic issues of modern chemistry using theoretical and 

practical knowledge obtained in fundamental chemical disciplines (LO6). 

М7. Зерттеудің 

әдістемелік базасы/ 

 Методическая база 

исследования/ 
Methodological base of 

the study 

- білімнің, ғылымның және өндірістің интеграциялануы, ақпараттануы арқылы 

білім беру саласында ғылыми теориялық талдау, жүйелеу, қорытындылау арқылы 

зерттеу проблемасын нақтыландыруға қалыптастыру (ОН7); 

- формирует научно-теоретический анализ, систематизацию, обобщение в области 

образования посредством информатизации, интеграции образования, науки и 

производства (РО7); 

- to form scientific and theoretical analysis, systematization, generalization in the field of 

education through Informatization, integration of education, science and production 

(LO7). 

М8. Білім бірлігіндегі 

міндеттерді шешу 

және ойластыру/ 

 Решение и мышление 

задач в единстве 

знаний/ Solving and 

thinking problems in the 

unity of knowledge 

- химиялық білім беру саласындағы қазіргі кездегі жетістіктерді жүйелеп талдау, 

әдістемелік мәдениет негіздерін рационалдылықтың түрі ретінде ғылымда 

пайдалану (ОН8); 

- систематизирует анализ современных достижений в области химического 

образования, использует основы  методической культуры как вида рациональности 

(РО8); 

- systematize the analysis of modern achievements in the field of chemical education, use 

the basics of methodological culture as a type of rationality (LO8); 
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Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

құзыреттіліктермен 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 кәсіби құзыреттілік/ Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК)/General professional competences (GPC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

М1. Білімін қолдану/ Применение знаний/ Аpplication of knowledge 

 

+   

М2. Этика және құндылықтар/Этика и ценности/Ethics and Values  +  

М3. Коммуникативті дағдыларды қолдану/ Применение 

коммуникативных навыков/Application of communication skills 

  + 

 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК)/ Professional 

Competences (PC) 

О
Н

1
/Р

О
1

/L
O

 1
 

О
Н

2
/Р

О
2

/L
O

 2
 

О
Н

3
/Р

О
3

/L
O

 3
 

О
Н

4
/Р

О
4

/L
O

 4
 

О
Н

5
/Р

О
5

/L
O

 5
 

О
Н

6
/Р

О
6

/L
O

 6
 

О
Н

7
/Р

О
7

/L
O

 7
 

О
Н

8
/Р

О
8

/L
O

 8
 

М1.Ғылыми әдіснама/  Научные методы/ Scientific method +        

М2. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану/ 

  Использование информационно-коммуникационныхтехнологий/ 

 Use of information and communication technologies 

 +  

     

М3. Коммуникативті дағдыларды қолдану/Применение коммуни-кативных 

навыков /Application of communication skills 

  +      

М4. Өзін-өзі дамыту/Саморазвитие/ Self-development    +     

М5. Топта жұмыс жасау/Работа в группах /Work in groups     +    

М6. Ғылыми-зерттеу  қызметін жетілдіру/Совершенствование научно-

исследовательской деятельности/ Improvement of scientific research activities 

     +   

М7. Зерттеудің әдістемелік базасы/ Методическая база исследования/ 
Methodological base of the study 

      +  

М8. Білім бірлігіндегі міндеттерді шешу және ойластыру/ Решение и 

мышление задач в единстве знаний/ Solving and thinking problems in the unity 

of knowledge 

       + 
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МАГИСТРАТУРА МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МОДУЛЯМ МАГИСТРАТУРЫ: 

COORDINATION OF COMPETENCIES FOR MASTER'S MODULES: 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module name Жалпы кәсіби 

құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции 

(ОПК)/Generalprofessionalco

mpetences (GPC) 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

Professional Competences 

(PC) 

1 Базалық  пәндер  

Базовые предметы  

Basic subjects  

Жоғары оқу орны компоненті  

Компонент высшего учебного заведения  

University component  

М1 

М2 

М3 

 

Модуль 1– Фундаментальды химия негіздері 

Модуль 1–Основы фундаментальной химии/ 

Module 1– Fundamentals of fundamental chemistry 

 М1 М2  

 М3 М4   

М5  М6  М7 

Модуль - 2 Химиялық заттарды синтездеу 

тәсілдері / 

Модуль-2 Способы синтеза химических веществ / 

Module-2 Methods of synthesis of chemical 

substances 

 М1   

М2  

М3  

М4   

М5  

М6 

М7 

М8 

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі  

Цикл профилирующих предметов  

Cycle of cognitive disciplines  

Жоғары оқу орны компоненті  

Компонент высшего учебного заведения  

University component  

 М1 

 

Бейіндеуші пәндер циклі  

Цикл профилирующих предметов  

Cycle of cognitive disciplines  

Таңдау компоненті  

Элективный компонент  

Selection Component  

 М1 

М2 

М3 

М4 

М5 

М6 

М7 

М8 

Зерттеу практикасы  

Исследовательская практика  

Research practice  

 М3 

М4 

М5 

М6 

2 Ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

Research work  

 М1 

М2 

М3 

3 Қорытынды аттестация  

Итоговая аттестация  

Final Attestation  

 М3 

М6 
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МАГИСТРАТУРА ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ МАГИСТРАТУРЫ: 

COORDINATION OF COMPETENCES IN MASTER'S DISCIPLINES: 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines М1 М2 М3 
ОН/РО/LO 1 ОН/РО/LO 2 ОН/РО/LO 3 

 

Базалық  пәндер / 

Базовые предметы / 

Basic subjects 

Жоғары оқу орны 

компоненті 

/Компонент высшего 

учебного заведения 

/University component 

 

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки 

History and philosophy of the science 

+ + + 

Шет тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign Language (professional) 

+ + + 

Басқару психология  

Психология управления 

Managementpsychology 

+ + + 

Жоғары мектептің педагогикасы  

Педагогика высшей школы 

High school pedagogy   

+ + + 

Педагогикалық практика  

Педагогическая практика  

Pedagogical practice 

+ + + 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 
ОН/РО/ 

LO 1 

ОН/РО/

LO 2 
ОН/РО/

LO 3 
ОН/РО/

LO 4 

ОН/РО/

LO 5 

ОН/РО/

LO 6 

ОН/РО/

LO 7 

ОН/РО/

LO8 

Базалық  пәндер / 

Базовые предметы / 

Basic subjects   

Таңдау компоненті / 

Элективный 

компонент  / Selection 

Component  

Бейорганикалық  химияның таңдаулы 

тараулары  

Избранные главы неорганической химии 

Selected Chapters of Inorganic Chemistry 

+    +  +  

Физикалық химияның теориясы мен 

мәселелері 

Теория и проблемы   физической химии 

Theory and Issues of Physical Chemistry 

 +  +  +   

Органикалық химияның қазіргі кездегі 

мәселелері 

Современные проблемы органической 

химии 

Modern Problems in Organic Chemistry 

+  +  +    

Наноқұрылымдық  

жүйелердің химиясы/ 

Химия наноструктурных систем/ 

Chemistry of Nanostructured Systems 

 +  +  +   

Сирек металды шикізаттарды талдаудың  

қазіргі әдістері 

Современные методы анализа сырья 

редких металлов/ 

Modern Methods of Rare Metal Analysis 

+   +   +  

Полимерліккомпозиттер химиясының  

өзекті мәселелері/ 

Актуальные вопросы химии полимерных 

композитов/ 

Current Issues of Polymer Composite 

Chemistry 

  +  +   + 

Бейіндеуші пәндер 

циклі / Цикл 

профилирующих 

предметов  / Cycle 

of cognitive 

disciplines  

Жоғары оқу орны 

компоненті 

/Компонент 

высшего учебного 

заведения 

/University 

component  

Зерттеулердің сандық және сапалық 

әдістері  

Количественные и качественные методы 

исследования 

Numerical andQualitative Research 

Methods  

+ +     +  

Зерттеулердің қолданбалы әдістері 

 Прикладные методы исследования 

Applied methods of research 

+ +     +  

Технологияларды коммерцияландыру 

негіздері  

Основыкоммерциализациитехнологий 

Basics of technology commercialization 

+ +     +  

Академиялық ғылыми жазба  +        
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Академическое научное письмо 

Аcademic Scientific Writing 

Бейіндеуші пәндер 

циклі / Цикл 

профилирую 

щих предметов / 

Cycle of cognitive 

disciplines  Таңдау 

компоненті / 

Элективный 

компонент / 

Selection 

Component  

Бейорганикалық реакциялардың     

механизмдері/  

   Механизм неорганических реакций/ 

Mechanisms of Inorganic Reactions 

 +  +   +  

Қазіргі заманғы катализдің теориялық 

аспектілері/ 

Теоретические аспекты современного 

катализа/ 

Theory Aspects of Modern Catalysis 

+  +   +   

Аналитикалық  химияның  таңдаулы 

тараулары/ 

Избранные главы аналитической химии/ 

Selected Chapters of Analytical Chemistry 

+ +  +     

Электрохимиялық процестердің 

термодинамикасы мен кинетикасы/ 

Термодинамика и кинетика 

электрохимических процессов/ 

Thermodynamics and Kinetics of 

Electrochemical Processes 

  +  +  +  

Химияны оқытудың инновациялық 

тәсілдері /  

Инновационные методы обучения 

химии/ 

Іnnovative Methods of Teaching Chemistry 

+ + +      

Қазіргі заманғы экспериментальды 

термодинамиканың негіздері/  

Основы современной 

экспериментальной термодинамики/  

Bases of Modern and Experimental 

Thermodynamics 

 +  +  +   

Наноқұрылымды материалдар 

технологиясы және синтезі/ 

Технология и синтез наноструктурных 

материалов/ 

Technology and Synthesis of 

Nanostructured Materials 

  +  +  +  

Қоршаған орта химиясының қазіргі 

кездегі мәселері/  

Современные проблемы химии 

окружающей среды/  

Current Issues of Envıronmental Chemistry 

 +    + +  

Мұнай химиясының қазіргі кездегі 

мәселелері/  

Современные проблемы нефтехимии/  

Current Problems of Petrochemistry 

 +  +  +   

Жоғары молекулалы қосылыстардың 

заманауи мәселелері 

Современные вопросы 

высокомолекулярных соединений 

Modern Problems of High Molecular 

Compositions 

+    +   + 

Зерттеу 

практикасы/ 

Исследовательская 

практика/  

Research practice  

Зерттеу практикасы  

Исследовательская практика   

Research practice 

  + + + +   

Ғылыми –зерттеу 

жұмысы/ Научно-

исследовательская 

работа/  

 Research work  

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қамтитын магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включающая выполнение 

магистерской диссертации  

Master's research work covering the 

master’s thesis  

+ + +      

Тағылымдама 

Стажировка 
   +  + +  
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Internship 

Қорытынды 

аттестация/ Итоговая 

аттестация/  

 Final Attestation  

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау 

Оформление и защита магистерской 

диссертации 

Accomplishment and defense of Master’s 

degree thesis 

  +   +   

 

 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК БАҒЫТПЕН ОҚЫТУДАҒЫ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР/ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ/ 

THE FINAL RESULTS IN TRAINING IN COMPETENCE-BASED DIRECTION 

 

№ Пән атауы/ 

Название 

дисциплины/ 

Name of the 

discipline 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сөз)/  

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Brief description of the discipline (30-50 words) 

Кредит 

саны/ 

Количеств

о 

кредитов/ 

Number of 

credits 

Оқыту 

нәтижелері 

Базалық  пәндер / Базовые предметы / Basic subjects   

Жоғары оқу орны компоненті /Компонент высшего учебного заведения /University component  

1 Ғылым тарихы 

мен философиясы 

 

Пәннің мақсаты - жалпыадамзаттық мәдениеттің бір бөлігі 

ретінде ғылыми дүниетанымды, ғылым философиясының 

негізгі мәселелерін, ғылымның мәнін, шығу тегі мен дамуын 

түсінуді, оның қазіргі жай-күйінің ерекшеліктерін, қоғамдағы 

орны мен құндылықтық бағдарларын, сондай-ақ білім 

алушыларда ғылыми зерттеуді дайындауға қажетті 

әдіснамалық мәдениетті қалыптастыру. 

4 1,2,3 

История и 

философия науки 

Цель дисциплины - изучение научного мировоззрения как 

части общечеловеческой культуры, основной проблематики 

философии науки, понимания сущности, происхождения и 

развития науки, особенностей ее современного состояния, 

места в обществе и ее ценностных ориентиров, а также 

формирование у обучающихся методологической культуры, 

необходимой для подготовки научного исследования. 

History and 

philosophy of the 

science 

The purpose of the discipline is to study the scientific worldview as 

part of the universal culture, the main problems of the philosophy 

of science, understanding the essence, origin and development of 

science, the features of its current state, place in society and its 

values, as well as the formation of students ' methodological 

culture necessary for the preparation of scientific research. 

2 Шет тілі (кәсіби) Пәннің мақсаты: ағылшын тілін меңгерудің алдыңғы білім 

беру сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттыру 

және білімгерлердің тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми 

іс-әрекеттің түрлі салаларындағы міндеттерді шешуде,  

ғылыми жұмыстарды дайындауда, сондай-ақ одан әрі өз 

бетімен білім алу үшін қажетті және жеткілікті 

коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту. 

4 1,2,3 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

Цель дисциплины: повысить уровень владения английским 

языком, достигнутый на предыдущем уровне образования, и 

приобрести  коммуникативные навыки для магистрантов для 

решения задач в различных сферах жизни, культуры, 

профессиональной и научной деятельности, в подготовке 

научных работ, а также дальнейшего самостоятельного 

образования. 
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Foreign Language  

(professional) 

The purpose of the discipline: to form students ' increasing the 

level of English language proficiency achieved at the previous 

level of education, as well as solving social and communicative 

problems of students in various fields of life, cultural, professional 

and scientific activities,  in the preparation of scientific papers, etc. 

- acquire the necessary and sufficient communicative competencies 

for further independent learning 

3 Басқару 

психологиясы 

 

Пәннің мақсаты: басқару психологиясы салаларда, 

корпорацияларда, фирмаларда және т.б. басқарушылық 

қызметтің жалпы психоло гиялық аспектілерін арнайы 

зерттейтін және модельдейтін сала болып табылады. 

Басқарудың психологиясы жұмыс сапасын жақсартуға және 

арнайы басқарушылық қызметтің аналитикалық модельдерін 

және психологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған. 

Басқару психологиясы - басқару жүйелеріндегі адамдардың 

қарым-қатынасына байланысты мәселелерді зерттейтін және 

жинақтайтын қолданбалы психология саласы. 

4 1,2,3 

Психология 

управления 

Цель дисциплины: Психология управления - область, которая 

специально изучает и моделирует общие психологические 

стороны управления деятельностью в производствах, 

корпорациях, фирмах и т.д. Психология управления 

направлена на повышение качества труда и аналитических 

моделей специального управления деятельностью и 

психологического состояния. Психология управления - сфера 

прикладной психологии, изучающая  и обобщающая 

проблемы, связанные с отношениями людей в системах 

управления. 

Management 

psychology 

The purpose of the discipline:Management psychology is an area 

that specifically studies and models the general psychological 

aspects of managing activities in industries, corporations, firms, 

etc. The psychology of management is aimed at improving the 

quality of work and analytical models of special management 

activities and psychological state. Management psychology is a 

field of applied psychology that studies and summarizes the 

problems associated with the relationships of people in 

management systems. 

4 Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Пәннің мақсаты:Аталған курс педагогика пәні, объектісі, 

мақсаты мен міндеттерін, педагогикалық мамандық және оның 

ерекшеліктерін, педагогика ғылымының қалыптасуы мен 

дамуы, педагогиканың аксиологиялық негіздерін, 

педагогиканың әдіснамалық негіздері мен ғылыми-

педагогикалық зерттеудің мәні мен мазмұнын, педагогикалық 

зерттеудің әдістері мен қазіргі әлемдік білім беру кеңістігінің 

даму тенденцияларын қарастырады. 

4 1,2,3 

Педагогика 

высшей школы 

Цель дисциплины:Данный курс изучает предмет, цель и 

задачи педагогики, педагогическую специальность и ее 

особенности, развитие и формирование педагогики, 

аксиологические и методологические основы педагогики, 

сущность и содержание научного исследования, методы 

педагогического исследования и тенденции развития 

современного мирового образовательного пространства. 

High school 

pedagogy   

The purpose of the discipline:This course examines the subject of 

the purpose and objectives of pedagogy, special pedagogy and its 

features, development and formation of pedagogy, axiological and 

methodological foundations of pedagogy, the nature and content of 

research, methods of pedagogical research and development trends 

of the modern world education, pedagogical process 

5 Педагогикалық 

практика  

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі педагогикалық 

тәжірибе білім беру және оқыту әдістемелерінде практикалық 

дағдыларды дамыту мақсатында жүргізіледі. Магистранттар 

бакалавриаттың сабақтарына (дәрістер, практикалық сабақтар) 

қатысады. 

4 1,2,3 
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Педагогическая 

практика  

 

Педагогическая практика в послевузовском образовании 

проводится с целью формирования практических навыков 

методики обучения и преподавания. Магистранты 

привлекаются к проведению занятий (лекционных, 

практических занятий) по программам  бакалавриата. 

Pedagogical 

practice   

Pedagogical practice in postgraduate education is carried out in 

order to form practical skills of teaching methods. In accordance 

with the types of practice and at the request of the University, 

undergraduates are involved in the passage of classes (lectures, 

practical classes) of the bachelor's degree. 

 Таңдау компоненті (ТК) / Элективный компонент (ЭК) 

6 Бейорганикалық  

химияның 

таңдаулы 

тараулары 

Пәннің мақсаты:  химия саласының қазіргі заманғы күйін, 

тенденциясын және оның даму болашағын, бейорганикалық 

заттарды қолданудың қолданбалы аспектілерін және қазіргі 

технологиялық мәселелерді шешу.  

Химияның негізгі түсініктері мен заңдылықтарына жалпы 

сипаттама береді, тотығу-тотықсыздану процестері 

теориясының негізгі қағидалары мен ұғымдарын 

қарастырылады, координациялық қосылыстар және т.б. 

тарауларды меңгертуге бағыттайды. 

5 1, 5, 7 

Избранные главы 

неорганической 

химии 

Цель дисциплины: изучение современного состояния 

химической отрасли, тенденций и перспектив ее развития, 

решение современных технологических проблем и 

прикладных аспектов применения неорганических веществ. 

Рассматривает общую характеристику основных понятий и 

закономерностей химии, основные принципы и понятия 

теории окислительно-восстановительных процессов, 

ориентирует на освоение разделов координационных 

соединений и др. 

Selected chapters 

of inorganic 

chemistry 

The purpose of the discipline: to study the current state of the 

chemical industry, trends and prospects of its development, to 

solve modern technological problems and applied aspects of the 

use of inorganic substances. Examines the General characteristics 

of the basic concepts and laws of chemistry, the basic principles 

and concepts of the theory of redox processes, focuses on the 

development of sections of coordination compounds, etc. 

7 Наноқұрылымдық  

жүйелердің 

химиясы 

Пәннің мақсаты: наноқұрылымды және нанодисперсті 

материалдардың химиялық ерекшеліктерін түсіну және талдау 

қабілетін қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде 

магистрант: наноқұрылымдардың қасиеттерін талдау, 

нанодисперсті жүйелердің ерекшеліктерін, физико-химиялық 

қасиеттерін зерттеуді меңгереді. Наноғылым, наноинженерия, 

наноқұрылымды материалдар туралы білімді пайдаланып  

ғылыми жұмыстар жүргізе білу, олардың нәтижесін 

статистикалық талдау, химияның мәселелік іргелі 

сұрақтарының арақатынасын бағалау құзіреттерін 

қалыптастыру. 

5 2, 4, 6 

Химия 

наноструктурных 

систем 

Цель дисциплины: сформировать способность понимать и 

объяснять химические особенности наноструктурных и 

нанодисперсных материалов. В результате освоения 

дисциплины сформировать у магистрантов: умение 

анализировать свойства наноструктур, изучать особенности 

нанодисперсных систем, их физико-химические свойства. 

Умение вести научные работы с использованием знаний о 

наноматериалах, наноинженерии, статистический анализ их 

результатов, формирование компетенций по оценке 

соотношения проблемных фундаментальных вопросов химии. 
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Chemistry of 

nanostructured 

systems 

The purpose of the discipline: to develop the ability to understand 

and explain the chemical features of nanostructured and 

nanodispersed materials. As a result of mastering the discipline, 

undergraduates have the ability to analyze the properties of 

nanostructures, study the features of nanodisperse systems, their 

physical and chemical properties. The ability to conduct research 

using knowledge about nanomaterials, nanoengineering, statistical 

analysis of their results, the formation of competencies for 

assessing the ratio of problematic fundamental issues of chemistry. 

8 Физикалық 

химияның 

теориясы мен 

мәселелері 

Пәннің мақсаты:  зерттеу барысында  теориялық және  

практикалық  мүмкіндіктерді ашу үшін   физика-химиялық  

процестердің     термодинамикасы мен  кинетикасының 

заңдылықтарын меңгереді.  Курс физикалық  химия 

саласындағы заманауи ғылыми  зерттеулерге  талдау 

жүргізеді.   Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар физикалық 

химияның статистикалық  термодинамикасы, электролит  

ерітінділер мен  электрохимияның  кинетикалық  теориясы 

мен мәселелері қарастырылады. 

5 2, 4,6 

Теория и 

проблемы       

физической 

химии 

Цель дисциплины: овладеть закономерностями 

термодинамики и кинетики физико-химических процессов для 

раскрытия теоретических и практических возможностей в 

процессе исследования. В курсе приводится анализ 

современных научных исследований в области физической 

химии.   В процессе освоения дисциплины магистранты изучат 

статистическую термодинамику физической химии, 

кинетические теории и проблемы электролитических 

растворов и электрохимии. 

Theory and 

problems of 

physical chemistry 

The purpose of the discipline: to master the laws of 

thermodynamics and kinetics of physical and chemical processes 

for the disclosure of theoretical and practical possibilities in the 

process of research. The course analyzes modern scientific research 

in the field of physical chemistry.   As a result of studying the 

discipline, undergraduates study statistical thermodynamics of 

physical chemistry, kinetic theories, and problems of electrolytic 

solutions and electrochemistry. 

9 Сирек металды  

шикізаттарды 

талдаудың  

қазіргі әдістері 

Пәннің мақсаты: сирек металды шикізаттарды талдаудың 

қазіргі заманғы әдістері курсының мазмұнымен танысу 

арқылы магистранттар ғылым мен техника үшін маңызды 

көптеген металдарды талдау әдістерін үйренеді. Сирек және 

шашыранды металдардың: вольфрам, молибден, тантал, 

ниобий, цирконий, гафнийдің өндірістік процестері 

қарастырылады. Физика-химиялық қасиеттері, қолдану 

салалары, шикізат көздері, шикізатты өңдеудің  әдістері, 

металдар өңдірісінің технологиясы қарастырылады. 

5 1,4,7 

Современные 

методы анализа 

сырья редких 

металлов 

Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с 

современными методами анализа сырья редкоземельных 

металлов, изучение методов анализа многих металлов, важных 

для науки и техники. Рассматриваются производственные 

процессы редких и рассеянных металлов: вольфрама, 

молибдена, тантала, ниобия, циркония, гафния;  физико-

химические свойства, области применения сырьевых 

источников, методы переработки сырья, технологии 

производства металлов. 

Modern methods of 

analysis of raw 

materials of rare 

metals 

The purpose of the discipline: to familiarize undergraduates with 

modern methods of analysis of raw materials of rare earth metals, 

to study methods of analysis of many metals important for science 

and technology. Production processes of rare and scattered metals 

are considered: tungsten, molybdenum, tantalum, niobium, 

zirconium, hafnium; physical and chemical properties, areas of 

application of raw materials, methods of processing of raw 

materials, technologies of production of metals. 
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10 Органикалық  

химияның қазіргі 

кездегі мәселелері 

Пәннің мақсаты: органикалық химияның қазіргі кездегі 

мәселелерімен таныстырады, органикалық қосылыстардың 

құрылысына байланысты химиялық реакциялардың жалпы 

заңдылықтарын, жүру механизмдерін қарастырады. Бұл 

заңдылықтарды білу бастапқы заттар тұрғысынан химиялық 

реакциялардың мүмкін жолдарын болжауға және 

энергетикалық жағынан тиімдісін таңдауға, сонымен қатар 

соңғы өнімдердің сипатын, құрылысын, қасиеттерін және 

активтілігін анықтауға мүмкіндік береді. 

5 1,3,5 

Современные 

проблемы 

органической 

химии 

Цель дисциплины: ознакомление с современными 

проблемами органической химии, рассматриваются общие 

закономерности и механизмы химических реакции, связанные 

со строением органических соединений. Знание этих 

закономерностей позволит спрогнозировать возможные пути 

химических реакций с точки зрения исходных веществ и 

выбрать энергетически выгодную реакцию, а также 

определить характер, строение, свойства и активность 

конечных продуктов. 

Modern problems 

of organic 

chemistry 

The purpose of the discipline: is to get acquainted with modern 

problems of organic chemistry, consider the General laws and 

mechanisms of chemical reactions related to the structure of 

organic compounds. Knowing these patterns allows you to predict 

possible chemical reaction paths from the point of view of the 

starting substances and choose an energy-efficient reaction, as well 

as determine the nature, structure, properties and activity of the 

final products. 

11 Полимерлік  

композиттер 

химиясының  

өзекті мәселелері 

Пәннің мақсаты: табиғи, синтетикалық полимерлерді 

функционалды зерттеу әдістерін дамытатын полимерлер алу,  

полимерлерді химиялық түрлендіру, полимерлерді 

модификациялау саласы бойынша білім беру. Полимерлердің 

түзілу механизмдері мен жылдамдықтары, олардың қатты 

фазадағы, ерітіндідегі, балқымадағы құрылымдары мен 

қасиеттері, сондай-ақ пайдалану кезіндегі қасиеттерінің 

өзгеруін зерттеу жолдарын үйретеді. Шикізаттардан 

полимерлік материалдар өндіруге қажетті бұйымдар алу 

тәсілдерін игертеді. 

5 3,5,8 

Актуальные 

вопросы химии 

полимерных 

композитов 

Цель дисциплины: формирование знаний в области 

получения полимеров, развивающих функциональные методы 

исследования природных, синтетических полимеров, 

химической модификации полимеров, модификации 

полимеров. Изучат механизмы, скорости образования 

полимеров, их строения, свойства в твердой фазе, растворе, 

расплаве, пути изучения изменения эксплуатационных 

свойств. Позволят освоить способы получения изделий из 

сырья, необходимых для производства полимерных 

материалов.  

Topical issues of 

polymer composite 

chemistry 

The purpose of the discipline: to form knowledge in the field of 

polymer production, developing functional methods of research of 

natural, synthetic polymers, chemical modification of polymers, 

modification of polymers. Studies the mechanisms, the rate of 

formation of polymers, their structure, properties in the solid phase, 

solution, melt, and ways to study changes in performance 

properties. Allows you to learn how to obtain products from raw 

materials necessary for the production of polymer materials. 

 Бейіндеуші пәндер циклі (БП) /Цикл профилирующих предметов (ПП) 

1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) /Компонент высшего учебного заведения (ВК) 
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12 Зерттеулердің 

сандық және 

сапалық әдістері  

Курстың мақсаты: зерттеудің сандық және сапалық әдістерін 

меңгеру, зерттеу нәтижелерін өңдеу және талдау дағдыларын 

қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант ғылыми 

зерттеудің заманауи әдістерін меңгеріп, өз зерттеу 

саласындағы мәселелерді шешуге дағдыланады. Ғылыми 

экспериментті жоспарлау, жүргізу және нәтижелерін өңдеуде 

сандық және сапалық әдістерді қолдану бойынша тәжірибелік 

дағдыларын көрсетеді. 

5 1, 2, 7 

Количественные и 

качественные 

методы 

исследования 

Цель курса: формировать навыков применения 

количественных и качественных методов исследования, 

обработка и интерпретация результатов исследований. В 

процессе изучения курса магистрант способен владеть 

современными методами научного исследования, 

ориентироваться в проблематике предметной области. 

Демонстрировать практические умения по применению 

количественных и качественных методов при планировании, 

проведении и последующей обработке результатов научного 

эксперимента. 

Quantitative and 

Qualitative 

Research Methods 

 

Course purpose: to form skills of applying quantitative and 

qualitative research methods, processing and interpretation of 

research results. Master student is able to master modern methods 

of scientific research, to navigate the problems of subject area. 

Demonstrate practical skills in the application of quantitative and 

qualitative methods in planning, conducting, and subsequent 

processing of scientific experiment results. 

13 Зерттеулердің 

қолданбалы 

әдістері 

Курстың мақсаты: жаратылыстану ғылымы саласында 

қолданбалы зерттеу әдістерін игеруде жүйелендірілген білім 

мен дағдыны қалыптастыру. Магистрант ғылыми зерттеудің 

міндетін дұрыс қойып, мәселені тұжырымдаудың практикалық 

дағдыларын көрсетеді, оларды шешудің әдістері мен 

құралдарын таңдай алады, заманауи қондырғылардың жұмыс 

істеу принциптерін игереді, эксперименттерді жоспарлап, 

орындай алады, зерттеу нәтижелерін түсіндіріп, өндіріске 

ендіру мүмкіндіктерін бағалай алады. 

5 1, 2, 7 

Прикладные 

методы 

исследования 

Цель курса: формирование систематизированных знаний и 

навыков применения прикладных методов исследования в 

области естествознания. Магистрант способен 

демонстрировать практические умения по формулировке 

проблем и задачи научного исследования с выбором методов и 

средств их решения, владеть принципами работы 

современного оборудования, планировать и осуществлять 

эксперименты, интерпретировать результатов исследования, 

оценивать возможности их внедрения. 

Applied methods of 

research 

Course purpose: formation of systematic knowledge and skills in 

implementation of applied research methods in natural sciences. 

Demonstrate practical skills in the formulation of problems and 

tasks of scientific research with a choice of methods and means of 

solving them, principles of operation of modern equipment, plan 

and carry out experiments, interpret the research results, evaluate 

their implementation possibilities. 

14 Технологияларды 

коммерцияландыр

у негіздері  

Курстың мақсаты:  технологияларды коммерцияландырудың 

негізгі ұғымдары, интеллектуалды меншік, оны өндіру, қорғау,  

пайдалану, патенттелген технологияны лицензиялау әдістерін 

үйрету. Ғылыми-зерттеулерді коммерцияландырудағы 

мемлекеттік бағдарламалар, заңнамалық актілер т.б. туралы 

егжей-тегжейлі мәлімет беріледі. Жаратылыстану  саласында 

технологияларды коммерцияландырудың тиімді жолдары, 

әдістері, заманауи технологиялық бизнесті қалыпстастырудың 

негіздерін ұсынады. 

5 1, 2, 7 
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Основы 

коммерциализаци

и технологий 

Цель курса: изучение основных понятий коммерциализации 

технологий, интеллектуальной собственности, методов ее 

производства, защиты, использования, лицензирования 

запатентованных технологий. Дается подробная информация о 

госпрограммах коммерциализации научных исследований, 

законодательных актах и др. Предлагает эффективные пути, 

методы коммерциализации технологий в области 

естествознания, основы построения современного 

технологического бизнеса. 

Basics of 

technology 

commercialization 

Discipline`s purpose: study the basic technology`s   concepts 

commercialization, intellectual property, production`s   methods, 

protection, use, licensing of patented technologies. Detailed 

information is given about state programs commercialization of 

scientific research, legislative acts.  It offers effective ways, 

commercialization`s methods of technologies in field of Natural 

sciences, basis for building modern technology business. 

15 Академиялық 

ғылыми жазба  

Пәннің мақсаты өз зерттеу саласында ғылыми-зерттеу 

жұмысын академиялық адалдық қағидаларына, ғылыми 

этикаға сай жазу, жобалау, жүргізу, салыстырмалы талдау, 

бағалау әдістері көрсетіледі. Халықаралық ғылыми 

дерекқорлар (Scopus, Science Direct, Clarivate Analytics т.б.), 

ғылыми баспалармен жұмыс, өнімдерін (Mendeley, SciVal т.б.) 

кәсіби бағытта пайдалану мүмкіндігі үйретіледі, сілтеме 

жасау,  плагиатқа тексеру әдістері,  бағдарламалары 

тaныстыpылaды. 

5 1 

Академическое 

научное письмо  

Цель дисциплины отражает принципы академической 

честности научно-исследовательской работы в предметной 

области, методы написания, проектирования, проведения, 

сравнительного анализа, оценки научной этики. Изучаются 

базы данных (Scopus, Science Direct, Clarivate Analytics), работа 

с изданиями, возможность их  использования (Mendeley, 

SciVal), знакомятся с программами, методами проверки 

плагиата, ссылками. 

Аcademic 

Scientific Writing 

Discipline purpose is reflect principles of academic honesty of 

research work in the field of subject area, methods of writing, 

designing, conducting, comparative analysis, evaluating scientific 

ethics. To study databases (Scopus, Science Direct, Clarivate 

Analytics), work with publications, possibility of use (Mendeley, 

SciVal), get acquainted with programs, plagiarism verification 

methods, links. 

 Таңдау компоненті (ТК) / Элективный компонент (ЭК) 

16 Бейорганикалық 

реакциялардың 

механизмдері 

Пәннің мақсаты: бейорганикалық реакциялардың механизмі 

туралы ғылымның негіздерімен, химияның  заңдылықтарын 

тереңірек қарастырып, меңгертуге бағытталады. Реакция 

механизмі туралы көзқарасты дамытып, бейорганикалық 

қосылыстардың алыну жолдарын және оның негізінде алынған 

материалдарды пайдалануды қазіргі заманғы техникаға сай 

ұйымдастыру  мақсатын алға қояды. Сондай-ақ, химиялық 

реакцияның механизмін талдап, әсер ететін сыртқы 

факторлардың әсер ету себептерін түсіндіру. 

5 2,4,7 

Механизмы 

неорганических 

реакций 

 

Цель дисциплины: изучить глубже закономерности химии, 

научные основы  механизмов неорганических реакций. 

Развивает представления о механизме реакции, ставит цель 

организовать получение неорганических соединений и 

использование полученных на его основе материалов в 

соответствии с современной техникой. Анализировать 

механизм химической реакции и объяснять причины 

воздействия действующих внешних факторов. 
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Mechanisms of 

inorganic reactions 

The purpose of the discipline: to study more deeply the laws of 

chemistry, the scientific basis of the mechanisms of inorganic 

reactions. Develops ideas about the reaction mechanism, aims to 

organize the production of inorganic compounds and the use of 

materials obtained from it in accordance with modern technology. 

Analyze the mechanism of the chemical reaction and explain the 

reasons for the influence of external factors. 

17 Қазіргі заманғы 

катализдің 

теориялық 

аспектілері 

 

Пәннің мақсаты: катализаторлар мен каталитикалық 

процестердің қазіргі заманғы зерттеу әдістерінің теориялық 

және практикалық негіздерін, каталитикалық реакциялардың 

кинетикасын зерттеу барысындағы негізгі эксперименталдық 

заңдылықтарды заманауи технологиялар қатысында көрсетіп, 

магистранттарға қазіргі физика-химиялық әдістермен 

катализаторларды, каталитикалық реакциялардың кинетикасы 

мен механизмін зерттеу жұмыстарын таныстырады және 

оларға катализдің жаңа тәсілдерін  үйретеді. 

5 1,3,6 

Теоретические 

аспекты 

современного 

катализа 

Цель дисциплины: показать теоретические и практические 

основы современных методов исследования катализаторов и 

каталитических процессов, основные экспериментальные 

закономерности при изучении кинетики каталитических 

реакций в современных технологиях, познакомить 

магистрантов с современными физико-химическими методами 

исследования катализаторов, кинетики и механизма 

каталитических реакций и научить их новым методам 

катализа. 

Theoretical aspects 

of modern catalysis 

The purpose of the discipline: to show the theoretical and 

practical bases of modern methods of research of catalysts and 

catalytic processes, the main experimental regularities in the study 

of the kinetics of catalytic reactions in modern technologies, to 

acquaint undergraduates with modern physical and chemical 

methods of research of catalysts, kinetics and mechanism of 

catalytic reactions and to teach them new methods of catalysis. 

18 Аналитикалық 

химияның 

таңдаулы 

тараулары 

 

Пәннің мақсаты: бәсекелес реакциялар қатысуымен жүретін 

протондану, комплекстүзілу, тұндыру сияқты күрделі реальды 

химиялық процестер механизмдерінің теориялық негіздерін 

игерту.  Реалды сулы ерітінділерде бөгде иондар, бәсекелес 

процестер қатысында жүретін химиялық реакциялардың 

тереңдігін, бағыты мен нәтижесін теориялық болжауды 

үйрету; гомогенді, гетерогенді тепе-теңдіктер константаларын, 

құрамы күрделі қышқыл-негіздік және буферлі қоспалардың 

рН-ын органикалық еріткіштердегі диссоциациялануын 

ескеріп есептеу дағыларын қалыптастыру. 

5 1,2,4 

Избранные главы 

аналитической 

химии 

 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами 

механизмов сложных химических процессов, таких как 

протонирование, комплексообразование, осаждение с 

участием конкурентных реакций. Дать знания по  

теоретическому прогнозу глубины, направления и результатов 

химических реакций в отношении конкурентных процессов, 

инородных ионов в  водных растворах; формированию 

вычислительных навыков констант гомогенных, гетерогенных 

равновесий, расчетов рН кислотно-основных и буферных 

смесей. 

Selected chapters 

of analytical 

chemistry 

The purpose of the course: to master the theoretical foundations 

of mechanisms of complex chemical processes, such as 

protonation, complexation, and deposition involving competitive 

reactions. Teach theoretical prediction of depth, direction and result 

of chemical reactions in relation to competitive processes, foreign 

ions in aqueous solutions; formation of computational skills of 

homogeneous and heterogeneous equilibrium constants, calculation 

of pH of acid-base and buffer mixtures. 
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19 Электрохимиялық 

процестердің 

термодинамикасы 

мен кинетикасы 

 

Пәннің мақсаты: Электрохимиялық  процестердің  

термодинамикасы және химиялық реакциялардың 

механизмдері мен , әртүрлі факторлардың әсері, тұйық және 

гетерогенді реакциялардың жылдамдығы, кинетикалық 

қисықтар алудың тәжірибелік әдістері туралы 

фундаментальды білім қалыптасады.  Электрохимиялық 

процестердің термодинамикасы мен кинетикасы пәні 

шығармашылық ойлауды үйретеді, ғылыми талдау  жасау 

тәсілдерін меңгереді. 

5 3,5,7 

Термодинамика и 

кинетика 

электрохимически

х процессов 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний 

о термодинамике электрохимических процессов и механизмах 

химических реакций , влиянии различных факторов, скорости 

замкнутых и гетерогенных реакций, практических методах 

получения кинетических кривых.  Предмет термодинамики и 

кинетики электрохимических процессов позволит развить 

творческое мышление и освоить методы научного анализа. 

Thermodynamics 

and kinetics of 

electrochemical 

processes 

The purpose of the discipline: to form fundamental knowledge 

about the thermodynamics of electrochemical processes and 

mechanisms of chemical reactions, the influence of various factors, 

the speed of closed and heterogeneous reactions, and practical 

methods for obtaining kinetic curves.  The subject of 

thermodynamics and kinetics of electrochemical processes allows 

you to think creatively and master the methods of scientific 

analysis. 

20 Химияны 

оқытудың 

инновациялық 

тәсілдері 

 

Пәннің мақсаты: магистранттарды ЖОО-да оқу-тәрбие 

үрдісінің жетілдіруіне байланысты химияны оқыту 

әдістемесінің жаңа түрлерімен таныстыру, оларды жете 

меңгерту;  химияны оқытуда жаңа инновациялық 

технологияларды қолдану ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны жалпы білім беруді дамытудың стратегиялық 

бағыттарын және білімгерлердің шығармашылық 

құзыреттілігін қалыптастырудың   принципиальді жаңа 

жүйесін талқылауды, оқу процесінің нәтижелілігін 

педагогикалық технологиялар арқылы анықтауды 

қарастырады. 

5 

 

1,2,3 

Инновационные 

методы обучения 

химии 

Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с новыми 

формами методики обучения химии в связи с 

усовершенствованием учебно-воспитательного процесса в 

вузе, особенностями применения новых инновационных 

технологий в обучении химии. Содержание дисциплины 

предусматривает обсуждение стратегических направлений 

развития общего образования и принципиально новой системы 

формирования творческой компетентности магистрантов. 

Innovative methods 

of teaching 

chemistry 

The purpose of the discipline: to acquaint undergraduates with 

new forms of methods of teaching chemistry in connection with the 

improvement of the educational process at the University, 

introduces the features of the use of new innovative technologies in 

teaching chemistry. The content of the discipline provides for 

discussion of strategic directions for the development of General 

education and a fundamentally new system for the formation of 

creative competence of undergraduates. 

21 Қазіргі заманғы 

экспериментальд

ы 

термодинамиканы

ң негіздері 

 

Пәннің  мақсаты: қазіргі заманғы, термодинамиканың  

негіздері мен қосылыстарының  түзілу және жану жылуларын 

анықтау және есептеу жолдарын, бейтараптану жылуларын, 

калориметрлік өлшеу негіздерін және т.б. қарастырады. 

Термохимия  мен калориметрияның практикада қолдануға, 

жылусыйымдылық, оның түрлері мен олардың өзара  

қатынасын анықтауға, әртүрлі  температурада химиялық 

реакцияның және фазалық өзгерістің жылу эффектілерін 

есептеуге үйретеді. 

5 2,4,6 
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Основы 

современной 

экспериментально

й термодинамики 

Цель дисциплины: изучение основ современной 

термодинамики и определение теплоты сгорания и 

образования соединений и расчет теплоты нейтрализации, 

основы калориметрических измерений и др. Научить 

применять в практике термохимию и калориметрию, 

определять теплоемкость, ее виды и их взаимосвязь, 

рассчитывать тепловые эффекты химических реакций и 

фазовых изменений при различных температурах. 

Fundamentals of 

modern 

experimental 

thermodynamics 

The purpose of the discipline: fundamentals of modern 

thermodynamics and define heat of combustion and formation of 

compounds and calculation of the heat of neutralization, the basis 

of calorimetric measurements, etc. to Teach to use in practice 

thermochemistry and calorimetry to determine the heat capacity, its 

types and their relationships to calculate the thermal effects of 

chemical reactions and phase changes at different temperatures. 

22 Наноқұрылымды 

материалдар 

технологиясы 

және синтезі 

 

Пәннің мақсаты: жаңа физика-химиялық қасиеттері бар 

наноқұрылымды материалдар алу мүмкіндіктерін зерттейтін 

әдістердің теориялық негіздерін; анализдеу әдістерінің 

ерекшеліктерін, химиялық анализ нәтижесіне әсер етуші 

факторларды; анализ нәтижелерін статистикалық өңдеу 

тәсілдерін үйрету. Наноматериалдарды алуға аналған 

химиялық үрдістердің негізгі технологияларын, зерттеу 

әдістерін өз бетінше меңгеру, талдау және қолдану қабілетін 

қалыптастыру. 

4 3,5,7 

Технология и 

синтез 

наноструктуриров

анных материалов 

Цель дисциплины: изучить теоретические основы методов 

исследования возможностей получения 

наноструктурированных материалов с новыми физико-

химическими свойствами; особенности методов анализа, 

факторы, влияющие на результаты химического анализа; 

методы статистической обработки результатов анализа.  

Освоение основных технологий химических процессов, 

предназначенных для получения наноматериалов, 

формирование способности анализировать и применять 

методы исследований. 

Technology and 

synthesis of 

nanostructured 

materials 

The purpose of the discipline: to study the theoretical foundations 

of methods for studying the possibilities of obtaining 

nanostructured materials with new physical and chemical 

properties; features of analysis methods, factors that affect the 

results of chemical analysis; methods of statistical processing of 

analysis results.  Mastering the basic technologies of chemical 

processes intended for obtaining nanomaterials, forming the ability 

to analyze and apply research methods. 

23 Қоршаған орта 

химиясының 

қазіргі кездегі 

мәселелері 

 

Пәннің мақсаты: ғылыми зерттеулер негізінде    

атмосфераның, табиғи сулардың химиялық құрамы туралы, 

қоршаған ортада табиғи жағдайларда жүретін химиялық 

процестер туралы білімді  меңгереді.  Қоршаған ортада 

жүретін  гидролиз процесінің,  тотығу-тотықсыздану 

реакцияларының, фотохимиялық деструкция, сондай-ақ, адам 

іс-әрекетіне негізделген атмосфера және гидросфера 

құрамының өзгеруіне және қоршаған ортаны ластаушы 

заттарға  анализ  жүргізеді. 

4 2,6,7 

Современные 

проблемы химии 

окружающей 

среды 

Цель дисциплины: овладеть знаниями о химическом составе 

атмосферы, природных вод, о химических процессах, 

протекающих в окружающей среде в природных условиях.  

Проводит анализ процессов гидролиза, окислительно-

восстановительных реакций, фотохимической деструкции, 

протекающих в окружающей среде, а также изменения состава 

атмосферы и гидросферы, под действием деятельности 

человека и загрязняющих веществ в окружающей среде. 
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Modern problems 

of environmental 

chemistry 

The purpose of the course: to acquire knowledge about the 

chemical composition of the atmosphere, natural waters, and 

chemical processes occurring in the environment under natural 

conditions.  Analyzes the processes of hydrolysis, redox reactions, 

photochemical destruction occurring in the environment, as well as 

changes in the composition of the atmosphere and hydrosphere, 

under the influence of human activities and pollutants in the 

environment. 

24 Мұнай 

химиясының 

қазірі кездегі 

мәселелері 

 

Пәннің мақсаты: мұнай, табиғи және ілеспе газдар, 

мұнайдың көмірсутекті құрамы, мұнайды өңдеу және талдау 

туралы мәліметтер беру, мұнай мен газдың химиялық және 

мұнайхимиялық өндірістер үшін энергия көзі болып 

табылатындығының мәнін көрсету.  Пәнді оқыту барысында 

нақты практикалық міндеттерді шешу мақсатында 

білімгерлердің теориялық дайындықтарының негізі қаланады, 

ғылыми түйсіктерін қалыптастырады. 

3 2,4,6 

Современные 

проблемы 

нефтехимии 

Цель дициплины: дать сведения о нефти, природных и 

попутных газах, углеводородном составе нефти, переработке и 

анализе нефти, показать значение нефти и газа в качестве 

источника энергии для химических и нефтехимических 

производств.  В целях решения конкретных практических 

задач в процессе преподавания дисциплины закладываются 

основы теоретической подготовки обучающихся, формируется 

научное мышление. 

Modern problems 

of petrochemistry 

The purpose of the discipline: to give information about oil, 

natural and associated gases, the hydrocarbon composition of oil, 

processing and analysis of oil, to show the value of oil and gas as 

an energy source for chemical and petrochemical industries.  In 

order to solve specific practical problems in the course of teaching 

the discipline, the foundations of theoretical training of students are 

laid, and scientific thinking is formed. 

25 Жоғары 

молекулалы 

қосылыстардың 

заманауи 

мәселелері 

 

Пәннің мақсаты: жоғары молекулалық қосылыстардың 

қазіргі заманғы дамуының бағыттарын, олардың өндірістің 

әртүрлі саласында қолданысын түсіндіру. ЖМҚ-дың 

құрылысы мен қасиеттерінің  ерекшеліктерін, олардың 

негізіндегі материалдарды синтездеу мен өңдеу тәсілдерін 

қарастырады. Полимерлердің түзілу механизмдері мен 

жылдамдықтары, олардың қатты фазадағы, ерітіндідегі, 

балқымадағы құрылымдары мен қасиеттері, сондай-ақ 

пайдалану кезіндегі қасиеттерінің өзгеруін зерттейтін 

әдістерді жүргізуге дағдыланады. 

3 1,5,8 

Современные 

проблемы 

высокомолекуляр

ных соединений 

Цель дисциплины: разъяснение направлений современного 

развития высокомолекулярных соединений, их применения в 

различных сферах производства. Рассматриваются 

особенности строения, свойств ВМС, способы синтеза, 

обработки материалов на их основе. Освоят навыки 

проведения методов исследования механизмов и скоростей 

образования полимеров, их структуры, свойства в твердой 

фазе, растворе, расплаве, а также изменения 

эксплуатационных свойств. 

Modern problems 

of high-molecular 

compounds 

The purpose of the discipline: to explain the directions of modern 

development of high-molecular compounds, their application in 

various fields of production. Examines the features of the structure, 

properties of the IUD, methods of synthesis, processing of 

materials based on them. Master the skills of conducting research 

methods for the mechanisms and rates of polymer formation, their 

structure, properties in the solid phase, solution, melt, as well as 

changes in performance properties. 

 Зерттеу практикасы Исследовательская практика  Research practice 
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26 Зерттеу 

практикасы  

Магистранттардың зерттеу практикасы ғылыми деректерді 

жинау, талдау және жалпы қортынды жасау, магистрлік 

диссертация үшін бірегей ғылыми  ұсыныстар мен идеяларды 

ойлап шығару; өз алдына ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізе 

білу тәжірбиесіне ие болу, зерттеу ұжымының ғылыми-зерттеу 

жұмысында практикалық түрде қатысу. Модуль Халықаралық 

қатынастар бағытында заманауи теориялық, методикалық 

және технологиялық жетістіктерге сүйенеді. 

7 3,4,5,6 

 Исследовательска

я практика   

Исследовательская практика магистрантов проводится с целью 

сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 

оригинальных научных предложений и научных идей для 

подготовки магистерской диссертации, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей. Кроме того, модуль 

основывается на современных теоретических, методических и 

технологических достижениях науки и практики в области 

Международных отношений. 

 Research practice The research practice of undergraduates is carried out with the aim 

of collecting, analyzing and summarizing scientific material, 

developing original scientific proposals and scientific ideas for 

preparing a master's thesis, gaining the skills of independent 

research work, and practical participation of research teams in the 

research work. In addition, the module is based on modern 

theoretical, methodological and technological achievements of 

science and practice in the field of international relations.           

 Ғылыми –зерттеу жұмысы Научно-исследовательская работа/Research work 

27 Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Диссертация тақырыбын таңдау, жүргізіліп жатқан ғылыми-

зерттеу жұмыстарының жоспарын құру, библиографиялық 

іздеу жүргізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі 

мен талаптарымен танысу, экспериментті орындау, ғылыми 

семинарларға қатысу. Білім беру бағдарламасы бойынша 

білімді жетілдіру, ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде 

коммуникативтік қарым-қатынасты қалыптастыру, алынған 

нәтижелерді апробациялау, ғылыми мақалаларды жариялау, 

диссертация жазу. 

22 1,2,3, 

Научно-

исследовательская 

работа 

магистранта, 

включающая 

выполнение 

магистерской 

диссертации  

Выбор темы диссертации,  составление плана выполняемых 

научно-исследовательских работ, проведение 

библиографического поиска, ознакомление с порядком и 

требованиями выполнения научно-исследовательских работ, 

выполнение эксперимента, участие в научных семинарах. 

Совершенствование знаний по образовательной программе, 

формирование коммуникативного общения при проведении 

научных исследований,  апробация полученных результатов, 

публикация научных статей, написание диссертации. 

Master's research 

work covering the 

master’s thesis  

Selecting a dissertation topic, drawing up a plan of ongoing 

research work, conducting a bibliographic search, familiarizing 

yourself with the procedure and requirements for performing 

research work, performing an experiment, participating in scientific 

seminars. Improving knowledge in the specialty, the formation of 

communicative communication during research, approbation of the 

results, publication of scientific articles, writing a dissertation 

28 Тағылымдама 

 

Мақсаты: ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және 

технологиялық жетістіктерімен танысу, алдыңғы қатарлы 

тәжірибені игеру, магистранттың кәсіби деңгейін арттыру, 

сондай-ақ таңдап алынған мамандану бойынша кәсіби білімді, 

білік пен дағдыларды игеру, бекіту және жетілдіру. 

2 4,6,7 
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Стажировка 

 

Цель: ознакомление с новейшими теоретическими, 

методологическими и технологическими достижениями науки, 

освоение передового опыта, повышение профессионального 

уровня магистранта, а также приобретение, закрепление и 

совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков по избранной специализации. 

Internship Purpose: to get acquainted with the latest theoretical , 

methodological and technological achievements of science , to 

learn best practices, to improve the professional level of a master's 

student, as well as to acquire, consolidate and improve professional 

knowledge, skills and abilities in the chosen specialization. 

 Қорытынды аттестация /Итоговая аттестация/ Final Attestation 

29 Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау  

Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері кемінде бір 

басылымда және (немесе) ғылыми-практикалық 

конференцияда ұсынылуы тиіс. Диссертация университеттің 

ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес 

қорғалады. 

12 3,6 

Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации  

Основные результаты магистерской диссертации должны 

быть представлены не менее чем в одной публикации и (или) 

в научно-практической конференции. Защита диссертации 

осуществляется в соответствии с требованиями внутренних 

нормативных документов университета. 

Preparation and 

defense of the 

Master work 

The main results of the master's thesis should be presented in at 

least one publication and (or) in a scientific and practical 

conference. The dissertation is defended in accordance with the 

requirements of the university’s internal regulations. 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / 

Organization of Educational Process 

Түсушілерге қойылатын талаптар 

/ Требования к поступающим/ 

Requirements for applicants 

 

Магистратураға түсетін университеттің түлектері білім беру 

бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест тапсырады, олар шет 

тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға 

дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын 

тілінде білім алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін 

кешенді ағылшын тілінде тест тапсырады және қазақ немесе орыс 

тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау бойынша) тестілеуден 

өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының 

нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел 

азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру сдают комплексное 

тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста 

по иностранному языку, теста по профилю группы образовательных 

программ, теста на определение готовности к обучению. Лица, 

поступающие в магистратуру с английском языком обучения, сдают 

комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 

образовательных программ на английском языке и  теста на определение 

готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору). 

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов лиц,  освоивших образовательные 

программы высшего образования. 

Приеминостранныхгражданвмагистратуруосуществляетсянаплатнойоснове.  

University graduates enrolled on a master’s program take a comprehensive test 

for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a 

test for the major of a group of education programs, a test for determining 

readiness for learning. Persons entering a master’s program with the English 

language of instruction, shall take a comprehensive test, consisting of a test on 

the major of a group of education programs in English and a test to determine 

readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a master’s 

program is carried out on a competitive basis based on the results of entrance 

examinations of persons who have a bachelor degree on education programs of 

higher education. Admission of foreign citizens to a master’s program is carried 

out on a fee basis. 

Бітірушілерге қойылатын жалпы 

талаптар / Общие требования к 

выпускникам/ General 

requirements for graduates  

Түсінігі болуы тиіс: ғылым мен білім берудің қоғамдық өмірдегі рөлі 

туралы; ғылыми танымның дамуындағы қазіргі заманғы үрдістер туралы; 

жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының 

өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері туралы; жоғары мектеп 

оқытушысының кәсіби құзыреттілігі туралы; жаһандану процестерінің 

қарама-қайшылықтары мен әлеуметтік-экономикалық салдарлары туралы; 

Білуге тиіс: ғылыми таным әдіснамасын; ғылыми қызметті ұйымдастыру 

принциптері мен құрылымдарын; оқу процесінде студенттердің танымдық 

іс-әрекетінің психологиясын; оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың 

психологиялық әдістері мен құралдарын; 

Меңгеру керек: алынған білімді ғылыми зерттеулер контекстінде 

идеяларды қолдануда және оны дамыту үшін пайдалану; қазіргі 

концепцияларды, теорияларды және процестер мен құбылыстарды талдау 

тәсілдерін сыни талдау; жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін 

шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау; 

білімді интеграциялау арқылы толық емес немесе шектеулі ақпарат 

негізінде пікір шығару және шешім қабылдау;өзінің педагогикалық 

қызметінде жоғары мектептің педагогикасы және психологиясынан алған 

білімін қолдану; оқытудың интерактивті әдістерін қолдану;заманауи 

ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-аналитикалық 

және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; жаңа 

проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және 

шығармашылықпен қарау; ғылыми зерттеулер жүргізуге және жоғары оқу 

орындарында арнайы пәндерді оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

кәсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру; ғылыми-зерттеу және талдау 

жұмыстарының нәтижелерін диссертация, ғылыми мақала, есеп, 

аналитикалық жазба және т. б. түрінде рәсімдеу; 

Дағдысы болуы тиіс: 
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- ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми міндеттерді шешу; 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық 

қызметті жүзеге асыру; Кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі; білім беру 

процесінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану; кәсіби 

қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация; шешендік өнер, 

ауызша және жазбаша түрде өз ойларын дұрыс және логикалық ресімдеу; 

күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті білімді кеңейту және тереңдету және 

докторантурада білім алуды жалғастыру. 

Должен иметь представление:    о роли науки и образования в 

общественной жизни;   о современных тенденциях в развитии научного 

познания;об актуальных методологических и философских проблемах 

естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук;о 

профессиональной компетентности преподавателя высшей школы; о 

противоречиях и социально-экономических последствиях  процессов 

глобализации; 

Должен знать:    методологию научного познания; принципы и структуру 

организации научной деятельности; психологию познавательной 

деятельности обучающихся в процессе обучения;психологические методы 

и средства повышения эффективности и качества обучения; 

Должен уметь:использовать полученные знания для оригинального 

развития и применения идей в контексте научных исследований; 

критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к 

анализу процессов и явлений; интегрировать знания, полученные в рамках 

разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых 

незнакомых условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и 

принимать решения на основе неполной или ограниченной информации; 

применять знания педагогики и психологии высшей школы в своей 

педагогической деятельности; использовать интерактивные методы 

обучения; проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций; свободно владеть иностранным 

языком на профессиональном уровне, позволяющим проводить научные 

исследования и осуществлять преподавание специальных дисциплин в 

вузах; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической 

работы в виде диссертации, научных статей, отчетов, аналитических 

записок и др; 

Должен иметь навыки: 

- научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных 

задач; осуществления образовательной и педагогической деятельности по 

кредитной технологии обучения; методики преподавания 

профессиональных дисциплин; использования современных 

информационных технологий в образовательном процессе; 

профессионального общения и межкультурной коммуникации; ораторского 

искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной и 

письменной форме; расширения и углубления знаний, необходимых для 

повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования 

в докторантуре. 

Must have an idea: about the role of science and education in public life; about 

current trends in the development of scientific knowledge; about current 

methodological and philosophical problems of natural (social, humanitarian, 

economic) sciences; about the professional competence of a higher school 

teacher; about the contradictions and socio-economic consequences of 

globalization processes; 

Must know: methodology of scientific knowledge; principles and 

structureorganization of scientific activity; psychology of students ' cognitive 

activity in the learning process; psychological methods and means of improving 

the effectiveness and quality of training; 

Must be able to: use the knowledge gained for the original development and 

application of ideas in the context of scientific research; critically analyze 

existing concepts, theories and approaches to the analysis of processes and 

phenomena; integrate the knowledge gained in different disciplines to solve 
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research problems in new unfamiliar conditions; by integrating knowledge, make 

judgments and make decisions based on incomplete or limited information; 

Apply knowledge of pedagogy and psychology of higher education in their 

teaching activities; use interactive teaching methods; 

Conduct information-analytical and information-bibliographic work with the 

involvement of modern information technologies; think creatively and creatively 

approach to solving new problems and situations; be fluent in a foreign language 

at a professional level, which allows conducting research and teaching special 

disciplines in universities; summarize the results of research and analytical work 

in the form of a dissertation, scientific article, report, analytical note; 

Must have skills:research activities, solving standard scientific problems; 

implementation of educational and pedagogical activities on credit technology of 

training; methods of teaching professional disciplines; use of modern 

information technologies in the educational process; professional communication 

and intercultural communication; oratory, correct and logical registration of their 

thoughts in oral and written form; expansion and deepening of knowledge 

necessary for daily professional activities and continuing education in doctoral 

studies. 

Магистранттардың дайындық 

деңгейiне қойылатын 

талаптар/Требования к уровню 

подготовки магистранта/ 

Requirements for the master's 

degree level 

 

Магистрантты даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білім 

берудің екінші деңгейдегі (магистратура) Дублин дескрипторлары 

негізіндеайқындалады және қол жеткізілген оқыту нәтижелеріндегі 

меңгерілгенқұзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық 

магистратураның білім беру бағдарламасыныңдеңгейіндегі сияқты 

жекелеген модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде детұжырымдалады. 

Дескрипторлар білім алушының: 

1) зерттеу контексінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде 

оқытылып отырған саланың озық білімдеріне негізделген осы саладағы 

дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу; 

2) жаңа ортада, барынша кең пәнаралық контексте проблемаларды шешу 

үшін өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікір 

қалыптастыру үшін ақпарат жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру; 

4) мамандарға, сондай-ақ маман еместерге ақпараттты, идеяны, 

қорытындыларды, проблемаларды және шешімдерді нақты және 

тиянақтытүрде хабарлау; 

5) зерделеніп отырған салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқу дағдыларының болу қабілетін сипаттайтын оқыту 

нәтижелерінкөрсетеді. 

Требования к уровню подготовки магистранта определяются на 

основе Дублинских дескрипторов второго уровня высшего образования 

(магистратура) и отражают освоенные компетенции, выраженные в 

достигнутых результатах обучения. Результаты обучения формулируются 

как на уровне всей образовательной программы магистратуры, так и на 

уровне отдельных модулей или учебной дисциплины. 

Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие 

способности обучающегося: 

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 

области, основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и 

(или) применении идей в контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 

способности для решения проблем в новой среде, в более широком 

междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области. 

Requirements for the level of training of a master's student are determined on 

based on Dublin descriptors of the second level of higher education 

(master's degree) and reflect the acquired competencies expressed in 

achieved learning outcomes.Learning outcomes are formulated at the level of the 
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entire master's degree program, as well as at the level of individual modules or 

disciplines. 

The descriptors reflect the learning outcomes that characterize the ability of the 

studying: 

1) demonstrate developing knowledge and understanding in the study area 

areas based on advanced knowledge of this field when developing and / or 

applying ideas in the context of research; 

2) apply your knowledge, understanding and skills at a professional level.  

ability to solve problems in a new environment, more broadly an 

interdisciplinary context; 

3) collect and interpret information for the formation of judgments based on 

social, ethical, and scientific considerations; 

4) clearly and unambiguously communicate information, ideas, and conclusions, 

problems and solutions, both for specialists and non-specialists; 

5) learning skills necessary for independent continuation further training in the 

field of study. 

Дәрежені беру талаптары мен 

ережелері: 

Требования и правила 

присвоения степени: 

Qualification requirements and 

regulations: 

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде магистратураның оқу 

түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті 

аяқтаған, кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға 

«магистр» дәрежесі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі. 

Лицам, освоившим не менее 120 академических кредитов за весь период 

обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта, 

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень 

«магистр» и выдается диплом о послевузовском образовании с 

приложением (транскрипт). 

Persons who have mastered no less than 120 academic credits for the entire 

period of study, including all types of educational and research activities of the 

undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the 

degree of “Master” and issued a diploma of postgraduate education with a 

transcript. 

Түлектердің кәсіби бейіні: 

Профессиональный профиль 

выпускников: 

Occupational profile/s of graduates: 

Магистр дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, 

өндіріс және басқару, дизайн, зерттеу, оқыту, экологиялық және басқа да 

салаларда жұмыс жасай алады.  

Сонымен қатар ол орта білім беру ұйымдарының, техникалық  және  

кәсіптік  білім  беру  ұйымдарының   оқытушысы, жоғарғы оқу орнының 

оқытушысы,  ғылыми-зерттеу институтының ғылымиқызметкері, 

біліктілікті арттыру және қайта  даярлау  институтының  маманы қызметін 

атқара алады. 

Выпускники, получившие степень «магистр», имеют квалификацию для 

работы в сфере организационно-технологической,  производственно-

управленческой, проектной,  научно-исследовательской, педагогической, 

природоохранной и иных видов деятельности.  

Кроме этого, он может занимать должность преподавателя учреждений 

среднего образования, организаций технического и профессионального 

образования, преподавателя высшего учебного заведения, научного 

сотрудника научно-исследовательского института, специалиста института 

повышения квалификации и переподготовки. 

Graduates with a master’s degree are qualified to work in the field of 

organizational, technological, industrial, managerial, design, research, teaching, 

environmental and other activities.In addition, he may take the post of lecturer in 

the secondary education institutions, institutions of technical and professional 

education, lecturer in higher educational institution researcher research Institute 

expert Institute of advanced training and retraining. 

Білім бағдарламасын жүзеге 

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 
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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 

Құзыреттер Оқыту 

формалары 

Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы 

әрекеті (әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

Жалпы 

кәсіби 

құзыреттілік 

 

 

Кәсіби 

құзыреттілік 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық 

жұмыс 

бойынша 

семинар. 

4. Практикалық 

курс бойынша 

семинар. 

5. Практикалық 

жұмыстар. 

7. Оқытушы 

басшылығымен 

жұмыс. 

8. Өзіндік 

жұмыс. 

9. Өндірістік 

практика. 

10. Тәжірибелік 

зерттеулер. 

11. Жоба 

бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2. Зерттеушілік 

семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 

4. Мәселені 

шешуді іздеу 

бойынша сессия. 

5. Мастер класс. 

6. Стажировка. 

7. Өндірістік 

жұмыстар. 

8. Топтық жоба 

жұмыстары. 

9. Зерттеулерге 

қатысу. 

10. Интербел-сенді 

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. Қажетті 

зерттеулер жүргізу 

және эссе, есеп, т.б. 

жазу. 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Есеп беру 

(лабораториялы

қ, тәжірибелік 

және басқа да 

зерттеулер 

туралы). 

5. Талдау 

(мәтінді және 

басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 

7.Материалдард

ы шолу. 

8. Курстық 

жұмыстар. 

9. Практика 

тапсырмалар. 

10. Зерттеу 

жұмыстарын 

сыни талдау. 

11. Өндірістік іс 

тәжірибе. 

12. Дипломдық 

жұмыс қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 
-имитация; 

- манипуляция; 

- дәлдік; 

- артикуляция; 

- натурали-

зация. 

Құндылық 

құраушылар: 
- қабылдау; 

- жауап беру; 

- құндылық-

тарды үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 

тарды 

интер-

нализациялау 

Таблица-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Компетенции Формы 

обучения 

Действия 

препадовател

я  (метод) 

Действия 

обучающегося (методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

Общепрофесс

иональные 

компетенции 

(ОПК) 

 

 

Профессионал

ьные 

компетенции 

(ПК) 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3.Семинар по 

практическом

у курсу. 

4.Практическ

ие работы. 

5.Лабораторн

ые работы. 

6.Индивидуа

льный урок. 

7.Работа под 

руководством 

преподавател

я. 

8.Самостояте

льная работа 

9.Производст

венная 

практика. 

10.Экспериме

нтальные 

исследования 

11.Работы по 

проекту. 

1.Общие 

положения 

Консультирова

ние. 

2. 

Практические 

занятия. 

3.Индивидуаль

ный проект 

4.Производстве

нные работы. 

5.Групповые 

проектные 

работы. 

6.Учебный 

театр 

7. Мастер-

класс 

8.Развивающее 

обучение 

9.организация 

10.Экспрессив

ный метод. 

1.Общие положения 

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 

технические или 

лабораторные навыки. 

7.Упражнение на 

профессиональные 

навыки. 

8.Работа в коллективе 

(коучинг); выполнение 

совместных действий 

(спектакль по проекту, 

решению задач). 

10.Подготовка и 

проведение устной 

презентации. 

1. Тест 

(психологический 

тест). 

2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет (о 

лабораторных, 

практических и 

других 

исследованиях). 

5. Анализ (текст и 

другие сведения). 

6. Эссе. 

7. Обзор 

материалов. 

8. Практические 

задания. 

9. Критический 

анализ 

исследовательских 

работ. 

10. 

Диссертационные 

исследования. 

11. Защита 

результатов работы. 

12. 

Исполнительское 

мастерство. 

Образование: 

- знать; 

- понимание; 

- применение; 

- анализ; 

- оценка; 

- свод. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 

- имитация; 

- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 

- 

натурализация.Ц

енностные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 

- распределение 

ценности; 

- организация; 

- интернализация 

ценностей. 

 

   Table-1 

TECHNOLOGICAL MAP  

Of Educational Program  

 

Competences Forms of 

study 

The action 

 (method) of 

the teacher 

Actions (method) of the 

student 

Forms of control The result of the 

development 

General 

professional 

competences 

(GPC) 

 

 

 

Professional 

Competences 

(PC) 
 

1. Lecture. 

2. Seminar. 

3 Seminar on 

a practical 

course . 

4 Practical 

work. 

5. Laboratory 

work. 

6. Work with 

the teacher. 

7. 

Independent 

work. 

8. Manu-

facturing 

practice 

9. Experi-

mental 

research 

10. Work on 

1.Consulta-

tions. 

2. Research 

seminars. 

3. Practical 

classes. 

4. Session to 

find a solution 

the problem. 

5. Internship 

6. Production 

work. 

8. Group design 

work. 

9. Participa-tion 

in research. 

10. Stimula-tion 

11. Interactive 

distance 

learning.. 

1. IT method; search for 

materials in the library, on 

the Internet. 

2. Review of literature. 

3. Write a summary 

(annotation) on the studied 

literature. 

4. Creation and solution of 

Case study tasks. 

5. Research. 

6. Exercise for technical or 

laboratory skills. 

7. Exercises for 

professional skills. 

8. Conducting necessary 

research and writing 

essays, reports, etc. 

9. Teamwork (coaching); 

performance of joint works 

(report, project, problem 

solving). 

1. Test 

(psychological test). 

2. Exam. 

3. Presen-tation. 

4. Report (on 

laboratory, practical 

and other studies). 

5. Analysis (text and 

other information). 

6. Essay. 

7. Review of 

materials. 

8. Design work. 

9. Practical tasks. 

10. Critical analysis 

of research. 

11. Disser-tation 

research. 

12. Protec-tion of 

work results.. 

Education: 

- knowledge; 

- understanding; 

- application; 

- analysis; 

- assessment; 

- assembly. 

 

Psychomotor skills 

(skills): 

- imitation; 

- manipulation; 

- accuracy; 

- articulation; 

- naturalization. 

 

Components of value: 

- reception; 

- answer; 

- distribution of values; 

- organization; 
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the project . 10. Preparation and 

conduct of an oral 

presentation. 

11. Critical assessment of 

the knowledge and works 

of other students and the 

use of critical opinions and 

suggestions of other 

students. 

12. Exchange views and 

information with other 

students. 

13. Education critical 

attitude to their work. 

- internalization of 

values 

 

Кесте-2/Таблица-2/Table-2 

Әр пәнде игерілген құзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері көрсетілген үш 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 

МанипуляцияManipulation 

      

Имитация 

Имитация 

Imitation 
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Кесте-3/Таблица-3/Table-3 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды дәстүрлі 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 Өте 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 

 

 

 

 

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 

  

    Құндылықтарды  

үлестіру 

Распределение 

ценностей 

Distribution of 

values 

    

  Жауап беру Ответ 

Answer 

      

Қабылдау Прием 

Reception 

        

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ: 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) 


