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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҰЖАТТАР: 
 

«Білім туралы» Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27-шілдедегі №319-ІІІ (04.07.2018 

жылғы өзгерістері мен толықтыруларымен) 

Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген Білім берудің  
барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты; 

«Еуропалық біліктілік шеңбері» 2008 жылы 22-сәуірде Еуропалық Парламент пен Кеңесінде 

қабылданған. 
«Ұлттық біліктілік шеңбері» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 28-

қыркүйектегі №444 және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 

міндетін атқарушының 2013 жылғы 24-қыркүйектегі№ 373-ө-м бірлескен бұйрығымен бекітілген 

«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік 
сипаттамалары» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13-шілдедегі №338 

бұйрығымен бекітілген (31.10.2018ж., №602 бұйрығымен өзгерістер енгізілген) 

Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 12-қазандағы №563 (№ 152, 2011ж. 20-сәуір) бұйрығымен 
бекітілген Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары 

Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30-қазандағы №595 бұйрығымен Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (2013 жылғы 17 мамырдағы №499). 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III (с изменениями и дополнениями от 
04.07.2018) 

Государственный стандарт образования всех уровней образования, утвержденный Приказом 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604; 
«Европейская рамка квалификаций» была принята 22 апреля 2008 года Европейским парламентом и 

Советом. 

«Национальная рамка квалификаций» утверждена совместным приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 28 сентября 2013 года № 444 и исполняющим обязанности Министра труда  
и социальной защиты Республики Казахстан № 373-Н-М от 24 сентября 2013 года. 

Типовые квалификационные характеристики должностей учителей и приравненных к ним лиц 

утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 
(Изменения внесены в распоряжение Правительства Республики Казахстан от 31.10.2018 г. № 602). 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные 

приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563 (152, 20 апреля 2011 

года) 

Типовые правила деятельности образовательных учреждений соответствующего типа (17 мая 2013 г. 

№ 499) по приказу Республики Казахстан от 30 октября 2018 г. № 595. 
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КІРІСПЕ 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің жаратылыстану 
саласындағы білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім туралы заңына, Ұлттық 

біліктілік шеңберіне, Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес және 

Дублин дескрипторлары мен Еуропалық біліктілік шеңбері негізінде әзірленді. 

Жаратылыстану саласындағы білім беру бағдарламасы Университеттің миссиясы мен саясатын 
және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға бағытталған: түркі тілдес мемлекеттер мен 

қауымдастықтардың жастарына бір шаңырақ астында терең тарихи құндылықтарға және демократиялық, 

заиырлы қоғам негіздеріне сүйене отырып, заман талаптарын қанағаттандыратын деңгейде білім беріп, 
оларды Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілігі қалыптасқан, ұлттық және рухани 

құндылықтарға берік, адам құқықтарын құрметтейтін, төзімділік, достық, ынтымақтастық маңызын 

түсінетін, өмір бойы білім алатын, халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті маман ретінде 

қалыптастыру. 
7M053 – Физикалық және химиялық ғылымдар бағыты бойынша (Химия) білім беру бағдарламасы 

оқытудың нәтижелеріне бағытталып дайындалды. Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының 

деңгейі негізінде анықталып, құзыреттер арқылы көрсетілді. Мамандықтың кәсіби құзыреттері Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс 

берушілердің, профессор-оқытушылар құрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары 

ескеріле отырып анықталды. 
7M053 – Физикалық және химиялық ғылымдар бағыты бойынша (Химия) білім беру бағдарламасы 

жаратылыстану ғылымдарының негізгі салаларындағы білімдерін ғылыми-зерттеу бағытында жүзеге асыра 

алатын магистрлерді даярлау бойынша келесі мақсаттарды көздейді: 

- Қоғам және кәсіби ортада коммуникативті дағдыларды қолдануға бейім, ғылыми-зерттеушілік 
дағдыға ие және ғылыми жұмыстарды жоспарлауға, орындауға, жетекшілік етуге, салааралық ғылыми 

бағыттарды үйлестіруге қабілеті жоғары білікті мамандарды даярлау; 

- Химияның концептуалды жүйелерін және олардың даму заңдылықтарын, негізгі заңдар мен 
теорияларын игеруді қамтамасыз ету, қазіргі заманғы химияның мәселелік сұрақтарын іргелі химиялық 

пәндер бойынша теориялық және практикалық білімдерін пайдалана отырып, кәсіби қызметке даярлауды 

қалыптастыру; 
- Кәсіби білімнің іргетасы ретінде ғылыми-педагогикалық және арнайы сипаттағы кәсіби білім, дағды 

және білікті маман қалыптастыру, өзіндік оқу, ғылыми-зерттеу және педагогикалық іс әрекеттерін 

ынталандыру. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа в области естествознания Международного казахско-турецкого 

университета имени Ходжа Ахмеда Ясави разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан 

Об образовании, Национальной рамкой квалификаций, государственным общеобязательным стандартом 
высшего образования и на основе Дублинских дескрипторов и Европейской рамкой квалификаций. 

Образовательная программа в области естествознания направлена на реализацию миссии и 

политики и стратегического плана университета: опираясь на глубокие исторические ценности и основы 
демократических ценностей для молодежи тюркоязычных государств и сообществ под единым домом, 

обеспечивая образование на уровне, удовлетворяющем требованиям времени, обеспечивая их 

казахстанским патриотизмом и гражданской ответственностью, прочным национальным и духовным 

ценностям, уважающим права человека, понимая важность толерантности, дружбы, сотрудничества, 
обучаясь на протяжении всей жизни, формирование конкурентоспособного специалиста на 

международном уровне. 

Образовательная программа по направлению подготовки кадров 7M053 – Физические и химические 
науки (Химия) была разработана на основе результатов обучения. Результаты обучения были определены 

на основе уровня Дублинских дескрипторов и представлены через компетенции. Профессиональные 

компетенции специальности определены с учетом социальных потребностей работодателей, профессорско-
преподавательского состава, выпускников и общества в соответствии с требованиями государственного 

общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. 

Образовательная программа по направлению подготовки кадров 7M053 – Физические и химические 

науки (Химия) предусматривает следующие цели по подготовке магистров, способных осуществлять 
научно-исследовательское направление знаний в основных сферах естественных наук: 

- Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных применять коммуникативные 

навыки в общественной и профессиональной среде, обладающих научно-исследовательскими навыками и 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
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способных планировать, выполнять, курировать научные работы, координировать межотраслевые 

научные направления; 

- Обеспечить освоение основных законов и теорий, концептуальных систем химии и 

закономерностей их развития, сформировать подготовку к профессиональной деятельности с 
использованием теоретических и практических знаний по фундаментальным химическим дисциплинам, 

проблемным вопросам современной химии; 

- Формирование профессиональных знаний, навыков и умений научно-педагогического и 

специального характера, как фундамента профессионального образования, стимулирование 
самостоятельной учебной, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 
 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ТҤСУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР/ 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: 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  
қазақ және орыс тілдерінде білім алушылар ағылшын тілінде тест тапсырады және қазақ тілінде 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. 

 

1. Специальные требования к зачислению: 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 на казахском языке обучения, проходят тестирование на английском  

языке и сдают 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. Прием иностранных граждан в 

магистратуру осуществляется на платной основе. 

 

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы 

7M053 – Химия 

7M053 - Химия 

Берілетін дәреже 

 

Присуждаемая степень 

«7M053 - Химия» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану 
ғылымдарының магистрі 

Магистр естественных наук по образовательной программе «7М053 - 
Химия 

Қолдану саласы 

 

Область применения 

Білім беру бағдарламасы білім беру саласы бойынша мамандарды 

дайындауға арналған 

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров в 

области образования 

Білім беру бағдарламаның 

академиялық кредит көлемі 

Объем академических 

кредитов образовательной 

программы 

120 

Тҥлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника 
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Маманның лауазымдарының 

тізімі 

 

 

 

 

 

Перечень должностей 

специалиста 

-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, 

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. 

Кәсіби қызмет саласы 

 

 

 

 

Область профессиональной 

деятельности 

- 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. 

Кәсіби қызмет объектісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Объект профессиональной 

деятельности 

- 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. 

Кәсіби қызмет функциялары - 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; 
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Функции профессиональной 

деятельности 

-Технологиялар мен өндірістердің экологиялық -экономикалық 

сараптамасы; оқу-әдістемелік жұмыс. 

 
- 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. 

Кәсіби қызмет тҥрлері 

 

 

 

Виды профессиональной 

деятельности 

- ұйымдастыру және басқару қызметі; 

- зерттеу; 

- білім беру (педагогикалық); 
- әдістемелік. 

 

- организационно-управленческая деятельность; 

- научно-исследовательская; 
- образовательная (педагогическая); 
- методическая. 

 
 

7M053 – ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР (ХИМИЯ) БАҒЫТЫ БОЙЫНША 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ МАГИСТРІНІҢ ҚҰЗЫРЕТТЕРІ МЕН ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ МАГИСТРОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 7M053 – 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ (ХИМИЯ) 

 

Құзыреттілік/ 

Компетентность 

Құзыреттер/ 

Компетенции 

Оқыту нәтижелері/ Результаты обучения 

М1.Оқу-танымдық/ М1.1. Білімін қолдану/ - кәсіби және ғылыми педагогикалық 

М1.Учебно- М1.1 Применение знаний қызметінде іргелі   теориялық   білімдері   мен 

познавательные  ғылыми зерттеулерді жүргізу дағдыларын 
  қолдану (ОН1); 
  - применять фундаментальные теоретические 
  знания и навыки проведения исследований в 
  профессиональной и научно-педагогической 

  деятельности (РО1). 

 М1.2. Ғылыми тұжырымдар - химия ғылымының түрлі саласында қазіргі 
 мен зерттеулерді сыни заманғы ғылыми тұжырымдамаларды, 
 ойлау арқылы басқару/ жетістіктерді және зерттеулерді сыни тұрғыдан 
 М1.2 Управление научных бағалау негізінде күтілетін нәтижені сараптау 
 концепций и исследований (ОН2); 
 через критическое мышление -   анализировать ожидаемые   результаты на 
  основе критической оценки современных 
  научных концепций, достижений и 
  исследований   в   различных   областях   химии 

  (РО1). 

 М1.3. Ақпараттық - химияның зерттеу саласында жүйелі ізденіс 
 коммуникациялық жүргізу   арқылы ақпараттық және   кәсіби 
 технологияларды қолдану/ мазмұндағы мәліметтерге ғылыми шолу 
 М1.3 Применение жасау(ОН3); 
 информационно- - осуществлять анализ научной и 

 коммуникационных профессиональной информации путем 
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 технологий систематического поиска в рамках химических 

исследований (РО3). 

М2. Жеке тұлғалық/ 

М2. Личностные 

М2.1. Өзін-өзі дамыту/ 

М2.1. Саморазвитие 

- кәсіби қызметінде негізгі және пәндік 

құзіреттерді дамыту үшін өздігінен білім алуды 
жалғастыру(ОН4); 

- продолжить самостоятельное обучение для 

развития базовых и предметных компетенции 
(РО4). 

М2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру/ 

М2.2 Самоорганизация 

- химиялық процестің механизмдерін, белгілі 

қасиеттерге ие химиялық қосылыстарды алудың 

жаңа және жетілдірілген әдістерін жасау, 
процестің сапалық және сандық модельдеуін 

жүзеге асыру (ОН5); 

- разработать новые и усовершенствованные 

методы получения химических соединений с 
заданными свойствами, осуществить 

качественное и количественное моделирование 

процесса (РО5). 

М2.3. Топта жұмыс жасау/ 

М2.3 Работа в группах 

- іргелі және қолданбалы зерттеулерге арналған 

мәселелерді талқылауда өз ойын жеткізу, топта 

өз шешімін дәлелдеу (ОН6); 

- высказывать собственную позицию в 

обсуждении проблем, посвященных 
фундаментальным  и  прикладным 

исследованиям, аргументировать свое решение 

в группе (РО6). 

М2.4. Этика және 

құндылықтар/ 

М2.4 Этика и ценности 

- өзінің ғылыми қорытындыларын логикалық 

негіздеу, алынған тәжірибелік материалды 

қорытындылау, жеке зерттеулер нәтижелерін 

ғылыми жариялымдар түрінде көрсету (ОН7); 
- обосновать логически свои научные 

результаты,        обобщать полученный 

практический материал, представлять 

результаты собственных исследований в форме 
научной публикации (РО7). 

М3. 

Коммуникативтік/ 

М3. 

Коммуникативные 

М3.1. Коммуникативті 

дағдыларды қолдану/ 

М3.1 Применение 

коммуникативных навыков 

- зерттеулерде химиялық процестер 

механизмдерінің теориялық негіздерін игеруде 

коммуникативті дағдыларды қолдану, алынған 
нәтижелердің сапалық және сандық талдауын 

жүргізу және салыстыру (ОН8); 

- применить в исследованиях коммуникативные 

навыки в изучении теоретических основ 
механизмов химических процессов, проводить 

качественный и количественный анализ, 

сравнение полученных результатов (РО8). 

М4.Ғылыми- 

педагогикалық/ 

М4.Научно- 

педагогическая 

М4.1. Ғылыми әдіснама/ 

М4.1. Научная методология 

- ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың қазіргі 

заманғы жүйесін жобалау, ғылыми зерттеу 

нәтижелерін статистикалық сараптаудан өткізу 

және мақала түрінде жариялай білу (ОН9); 
- уметь проектировать современную систему 

организации научных исследований, проводить 

статистическую экспертизу результатов 

научных исследований и публиковать в виде 
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  статей (РО9). 

М4.2. Ғылыми-зерттеу 

қызметін жетілдіру/ 

М4.2. Совершенствование 

научно-исследовательской 

деятельности 

- қазіргі заманғы химияның мәселелік 

сұрақтарын іргелі химиялық пәндерден алған 
теориялық және практикалық білімдері 

бойынша пайдалана отырып шешу, жолын 

көрсету, өзінің ғылыми қорытындыларын 
логикалық негіздеу (ОН10); 

-представлять решения проблемных вопросов 

современной химии с использованием 

теоретических и практических знаний, 
полученных по фундаментальным химическим 

дисциплинам (РО10). 

М4.3. Жаңа педагогикалық 

технологияларды 

қызметінде қолдану/ 

М4.3 Применение новейших 

педагогических технологий в 

деятельности 

- химияны оқыту әдістемесінің жаңа түрлерін 
жете меңгеру, химияны оқытуда инновациялық 

технологияларды қолдану, химиялық білім 

беру саласындағы қазіргі кездегі жетістіктерді 
жүйелеп талдау (ОН11); 

- обладевать новыми способами методики 

преподавания химии, применить 

инновационные технологии в преподавании 
химии, проводить систематический анализ 

современных достижений в области 

химического образования (РО11). 

М4.4. Зерттеудің 

әдістемелік базасы/ 

М4.4 Методическая база 

исследования/ 

- білімнің, ғылымның және өндірістің 
интеграциялануы, ақпараттануы арқылы білім 

беру саласында ғылыми теориялық талдау, 

жүйелеу, қорытындылау арқылы зерттеу 
проблемасын нақтыландыруға қалыптастыру 

(ОН12); 

- формировать научно-теоретический анализ, 

систематизацию, обобщение в области 
образования посредством информатизации, 

интеграции образования, науки и производства 

(РО12). 

М4.5. Білім бірлігіндегі 

міндеттерді шешу және 

ойластыру/ 

М4.5 Решение и мышление 

задач в единстве знаний/ 

- химиялық білім беру саласындағы қазіргі 

кездегі жетістіктерді жүйелеп талдау, 

әдістемелік мәдениет негіздерін 

рационалдылықтың түрі ретінде ғылымда 

пайдалану (ОН13); 
- систематизировать анализ современных 

достижений в области химического 

образования, использовать основы 
методической культуры как вида 

рациональности (РО13). 



 

 

Ф-ОБ-001/187 
 

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы/ 

Матрица соотношения компетенций и формируемых результатов обучения по программе общего образования 

 

Құзыреттілік/ 

Компетентность 

Құзыреттер/ 

Компетенции 

О
Н

1
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О
1

 

 

О
Н

2
/Р

О
2

 

О
Н

3
Р

О
3
 

О
Н

4
/Р

О
4

 

О
Н

5
/Р

О
5
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1
1
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1
1
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1
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О

1
2
 

О
Н

1
3

/Р
О

1
3
 

М1.Оқу-танымдық/ 

М1.Учебно- 

познавательные 

М1.1. Білімін қолдану/ 

М1.1 Применение знаний 
+ 

            

М1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару/ 

М1.2 Управление информацией 

через критическое мышление 

  
+ 

           

М1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану/ 

М1.3 Применение 

информационно- 
коммуникационных технологий 

   
 

+ 

          

М2. Жеке тұлғалық/ М2. 

Личностные 

М2.1. Өзін-өзі дамыту/ 

М2.1 Саморазвитие 

   
+ 

         

М2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру/ 

М2.2 Самоорганизация 

    
+ 

        

М2.3. Топта жұмыс жасау/ 

М2.3 Работа в группах 

     
+ 

       

М2.4. Этика және құндылықтар/ 

М2.4 Этика и ценности 

      
+ 

      

М3. М3.1. Коммуникативті              

Коммуникативтік/ 
М3. 

дағдыларды қолдану/ 
М3.1 Применение + 

Коммуникативные коммуникативных навыков  

М4.Ғылыми- М4.1. Ғылыми әдіснама/ М4.1.         
+ 

    

педагогикалық/ 

М4.Научно- 

педагогическая 

Научная методология 

М4.2. Ғылыми-зерттеу 

қызметін жетілдіру/ 

М4.2. Совершенствование 

          

+ 

   

 научно-исследовательской  

 деятельности  

 М4.3. Оқу үдерісінің өзегі           +   
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 жаңа технологиялар/ 

М4.3 Основа учебного 
процесса новые технологии 

             

М4.4. Зерттеудің әдістемелік 

базасы/ 

М4.4 Методическая база 

исследования 

            
+ 

 

М4.5. Білім бірлігіндегі 

міндеттерді шешу және 

ойластыру: 

М4.5. Решение и мышление задач 

в единстве знаний 

            
 

+ 
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МАГИСТРАТУРА МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗЫРЕТТЕРДІҢ ҤЙЛЕСТІРІЛУІ/ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МОДУЛЯМ МАГИСТРАТУРЫ: 

 

 

 
№ Модуль аты/ Название 

модуля 

М1.Оқу-танымдық/ 

М1.Учебно- 

познавательные 

М2. Жеке 

тұлғалық/ 

М2. Личностные 

М3. 

Коммуникативті 

дағдылар/ 

М3. 
Коммуникативные 

М4. Ғылыми- 

педагогикалық/ 

М4.Научно- 

педагогическая 

 Базалық пәндер (БП) /Базовые предметы (БП) 

1 1)Жоғары оқу орны компоненті 
(ЖК)/ 

Компонент высшего учебного 
заведения (КВ)/ 

+ + + + 

2 Педагогикалық практика/ 
Педагогическая практика 

+ + + + 

 2) Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ)/ Модули индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) 

3 «Фундаментальды химия 
негіздері»/ «Основы фунда- 
ментальной химии» 

+ + + + 

4 «Химиялық заттарды синтездеу 
тәсілдері»/ «Способы синтеза 
химических веществ» 

+ + + + 

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

5 1)Жоғары оқу орны компоненті 

(ЖК)/ 

Компонент высшего учебного 
заведения (КВ) 

+ + + + 

6 2) Таңдау компоненті (ТК)/ 
Элективный компонент 

+ + + + 

7 3) Зерттеу практикасы/ 
Исследовательская практика 

+ + + + 

8 Ғылыми-зерттеу жұмысы/ 
Научно-исследовательская 
работа 

+ + + + 

9 Қорытынды аттестация (ҚА)/ 
Итоговая аттестация (ИА) 

+ + + + 
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МАГИСТРАТУРА ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗЫРЕТТЕРДІҢ ҤЛЕСТІРІЛУІ/ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ МАГИСТРАТУРЫ 
Модуль/ 

Модуль 

Пәндер/Дисциплины М1 М2 М3 М4 

М1.1 М1.2 М1.3 М2.1 М2.2 М2.3 М2.4 М3.1 М4.1 М4.2 М4.3 М4.4 М4.5 

Жоғары 

оқу орны 

компоненті 

(ЖК)/ 

Компонент 
высшего 

учебного 

заведения 

(КВ)/ 

Ғылымның тарихы 

және философиясы 

История и философия 
науки 

 
+ 

 
+ 

     
+ 

      

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

+ 

   

+ 

  

+ 

  

+ 

     

Басқару психология 

Психология 
управления 

  

+ 

     

+ 

 

+ 

     

Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Педагогика высшей 
школы 

 
+ 

     
+ 

 
+ 

      

Зерттеудің әдістері 
Методы исследования 

+ 
     

+ 
 

+ + 
   

Зерттеулердің 

қолданбалы әдістері 

Прикладные методы 

исследования 

       
+ 

  
+ 

 
+ 

 +  

Технологияларды 

коммерцияландыру 

негіздері 
Основы 

коммерциализации 

технологий 

     

 
+ 

 

 
+ 

   

 
+ 

 

 
+ 

   

Таңдау 

компоненті 

(ТК)/Элект 

ивный 

компонент 

(ЭК) 

Бейорганикалық 

химияның таңдаулы 

тараулары 

Избранные главы 

неорганической 

химии 

     

 
+ 

 

 

+ 

       

+ 

Физикалық химияның 

теориясы мен 

мәселелері 

Теория и проблемы 

физической химии 

   
 

+ 

  
 

+ 

     
 

+ 

   

Органикалық 

химияның қазіргі 

кездегі мәселелері 
Современные 

проблемы 
органической химии 

   

 
+ 

     

 
+ 

    + 

Наноқұрылымдық 

жүйелердің химиясы/ 

Химия 

наноструктурных 
систем 

    
 

+ 

 
 

+ 

    
 

+ 

    

Сирек металды 

шикізаттарды 

талдаудың 

қазіргі әдістері/ 
Современные методы 

анализа сырья редких 
металлов 

  

 

+ 

 

 

+ 

  

 

+ 
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 Полимерлік 

композиттер 

химиясының 

өзекті мәселелері/ 

Актуальные вопросы 

химии полимерных 
композитов 

   

 

+ 

       

 

+ 

 +  

Бейорганикалық 

реакциялардың 

механизмдері/ 

Механизм 

неорганических 

реакций 

 

 
+ 

 

 
+ 

       

 
+ 

    

Қазіргі заманғы 

катализдің теориялық 

аспектілері/ 

Теоретические 

аспекты 

современного 
катализа 

  

 

+ 

    

 

+ 

    

 

+ 

   

Аналитикалық 

химияның таңдаулы 

тараулары/ 

Избранные  главы 
аналитической химии 

     
 

+ 

   
 

+ 

  
 

+ 

   

Электрохимиялық 

процестердің 

термодинамикасы 

мен кинетикасы/ 

Термодинамика и 

кинетика 

электрохимических 
процессов 

    

 

 
+ 

    

 

 
+ 

 

 

 
+ 

    

Химияны оқытудың 

инновациялық 

тәсілдері / 

Инновационные 

методы  обучения 
химии 

           

 
+ 

 

 

+ 

 

 
+ 

Қазіргі заманғы 

экспериментальды 
термодинамиканың 

негіздері/ 

Основы современной 

экспериментальной 
термодинамики 

    

 

+ 

    

 

+ 

   

 

+ 

  

Наноқұрылымды 

материалдар 

технологиясы және 

синтезі/ 

Технология и синтез 
наноструктурных 
материалов 

    

 

+ 

 

 

+ 

    

 

+ 

    

Қоршаған  орта 

химиясының қазіргі 
кездегі мәселері/ 

Современные 

проблемы химии 
окружающей среды 

 

 
+ 

        

 
+ 

   
 

+ 

 

Мұнай химиясының 
қазіргі  кездегі 
мәселелері/ 

 

+ 

  

+ 

      

+ 
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 Современные 

проблемы 
нефтехимии 

             

Жоғары молекулалы 

қосылыстардың 

заманауи мәселелері 

Современные 

проблемы 

высокомолекулярных 
соединений 

    

 

+ 

    

 

+ 

   

 

+ 

  

 

 

Құзыреттілік, бейін картасы/Компетенции, карта профиля 

 

Пәндер/ Дисциплины Құзыреттер 

/Компетен- 

ции 

Оқыту формалары, 

оқыту/оқу әдістері 

Формы обучения/ 

методы обучения 

Бақылау 

формалары/ 

Форма 

контороля 

Оқыту 

нәтижелері/ 

Результаты 

обучения 

Ғылымның тарихы және 
философиясы/ 

История и философия науки 

М1.1 

М1.2 

М2.4 

Лекция, семинар, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 

консультации, 
методы ІТ 

АБ1: жазбаша 
АБ2: жазбаша 

Емтихан: тест 

РК 1: письменно, 

РК 2: письменно, 

Экзамен: тест 

ОН1/РО1 
ОН2/ РО2 

ОН7/ РО7 

Шетел тілі (кәсіби)/ 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

М1.1. 

М2.1 

М2.3 

М3.1 

Практикалық 

Кеңес беру, ІТ әдісі 

Практическое 
консультации, 

методы ІТ 

АБ1: ауызша 

АБ2: ауызша 

Емтихан: тест 
РК 1: устно 

РК 2: устно 
Экзамен: тест 

ОН1 / РО1 

ОН4 / РО4 

ОН6/ РО6 
ОН8/ РО8 

Басқару психологиясы/ 

Психология управления 
М1.2 

М2.4 

М3.1 

Лекция, семинар, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 
консультации, 

методы ІТ 

АБ1: жазбаша 

АБ2: жазбаша 

Емтихан: тест 
РК 1: письменно, 

РК 2: письменно, 
Экзамен: тест 

ОН2/ РО2 

ОН7/ РО7 

ОН8/ РО8 

Жоғары мектептің педагогикасы/ 

Педагогика высшей школы 
М1.1 

М2.3 

М2.4 

Лекция, семинар, 

кеңес беру, топтық 

жоба жұмысы, ІТ 
әдісі/ 

Лекция, семинар, 

групповая проектная 
работа, 

консультации, 

методы ІТ 

АБ1: 
материалдарды 

шолу 
АБ2: 

презентация 

Емтихан: тест 
РК 1: обзор 

материалов, 

РК 2: письменно, 
Экзамен: тест 

ОН1/РО1 

ОН6/ РО6 

ОН7/ РО7 

Зерттеудің әдістері 
Методы исследования 

М1.1. 

М2.4. 

М4.1. 

М4.2. 

Лекция, семинар, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 

консультации, 

методы ІТ 

АБ1: ауызша 
АБ2: жазбаша, 

Емтихан:жазбаш 

а/ 

РК 1: устно, 
РК 2: письменно, 

Экзамен:письмен 
но 

ОН1/РО1 
ОН7/ РО7 

ОН9/ РО9 

ОН10/ РО10 

Зерттеулердің қолданбалы 

әдістері 
Прикладные методы 

М2.4. 

М4.1. 
М4.2. 

Лекция, семинар, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 

АБ1: Бақылау 

жұмысы 
АБ2: 

ОН7/РО7 

ОН9/ РО9 

ОН10/ РО10 
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исследования  консультации, 

методы ІТ 

Портфолио. 

Емтихан:жазбаша 
/ 

РК 1: 

Контрольная 
работа, 

РК 2: 

Портфолио, 

Экзамен: 
письменно 

 

Технологияларды 
коммерцияландыру негіздері 

Основы коммерциализации 

технологий 

М2.2. 

М2.3. 

М4.1. 

М4.2. 

Лекция, семинар, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 

консультации, 

методы ІТ 

АБ1: 
презентация 

АБ2: 

Портфолио. 

Емтихан: 
ауызша 

РК 1: 
презентация, 

РК 2: 

Портфолио, 

Экзамен: устно 

ОН5/РО5 
ОН6/ РО6 

ОН9/ РО9 

ОН10/ РО10 

Бейорганикалық химияның 

таңдаулы тараулары 

Избранные главы 

неорганической химии 

М 2.2 

М 2.3 

М 4.5 

Лекция, лабор. сабақ, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 
Лекция, лабор. 

занятие, 

консультации, 
методы ІТ 

АБ1: ауызша 

АБ2: жазбаша, 
Емтихан:жазбаш 

а/ 

РК 1: устно, 

РК 2: письменно, 
Экзамен:письмен 

но 

ОН5/РО5 

ОН6/ РО6 
ОН13/ РО13 

Физикалық химияның теориясы 
мен мәселелері 

Теория и проблемы физической 

химии 

М 1.3 

М 2.2 

М 4.2 

Лекция, лабор. сабақ, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, лабор. 

занятие, 

консультации, 
методы ІТ 

АБ1: 
презентация 

АБ2: талдау 
Емтихан: 

жазбаша 

РК 1: 
презентация, 

РК 2: анализ, 

Экзамен:письмен 
но 

ОН3/РО3 
ОН5/РО5 

ОН10/ РО10 

Органикалық химияның қазіргі 
кездегі мәселелері 

Современные проблемы 

органической химии 

М 1.1 

М 3.1 

М 4.5 

Лекция, лабор. сабақ, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, лабор. 

занятие, 

консультации, 
методы ІТ 

АБ1: 
презентация 

АБ2: Талдау 
Емтихан: 

ауызша 

РК 1: 
презентация, 

РК 2: анализ, 
Экзамен: устно 

ОН1/РО1 
ОН8/ РО8 

ОН13/ РО13 

Наноқұрылымдық 

жүйелердің химиясы/ 

Химия наноструктурных систем 

М 2.1 

М2.2 

М 4.1 

Лекция, лабор. сабақ, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, 
лабор.занятие, 

консультации, 

методы ІТ 

АБ1: жазбаша, 

АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 
ауызша/ РК 1: 

письменно, 

РК 2: письменно, 
Экзамен: устно 

ОН4/РО4 

ОН5/ РО5 

ОН9/ РО9 

Сирек металды М 1.2 Лекция, лабор. сабақ, АБ1: ОН2/РО2 
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шикізаттарды талдаудың 

қазіргі әдістері/ 

Современные методы анализа 

сырья редких металлов 

М1.3 

М 2.2 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 
Лекция, лабор. 

занятие, 

консультации, 

методы ІТ 

прак.тапсырма, 

АБ2: 

презентация. 

Емтихан: 
ауызша 

РК 1: 
практ.задание, 

РК 2: 

презентация, 
Экзамен: устно 

ОН3/ РО3 

ОН5/ РО5 

Полимерлік 
композиттер химиясының 

өзекті мәселелері/ 

Актуальные вопросы химии полимерных 

композитов 

М 1.3 

М 4.2 

М 4.4 

Лекция, лабор. сабақ, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, лабор. 
занятие, 

консультации, 

методы ІТ 

АБ1: талдау 

АБ2: 

презентация. 
Емтихан: 

ауызша 

РК 1: анализ, 

РК 2: 

презентация, 

Экзамен: устно 

ОН3/РО3 

ОН10/ РО10 

ОН12/ РО12 

Бейорганикалық реакциялардың 

механизмдері/ 

Механизм неорганических реакций 

М 1.1 

М 1.2 

М 4.1 

Лекция, семинар, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 

консультации, 
методы ІТ 

АБ1: жазбаша, 
АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 

ауызша/ РК 1: 
письменно, 

РК 2: письменно, 
Экзамен: устно 

ОН1/РО1 
ОН2/РО2 

ОН9/ РО9 

Қазіргі заманғы катализдің теориялық 

аспектілері/ 

Теоретические аспекты современного 

катализа 

М 1.2 

М 2.3 

М 4.2 

Лекция, семинар, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 
консультации, 

методы ІТ 

АБ1: жазбаша, 

АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 
ауызша/ РК 1: 

письменно, 

РК 2: письменно, 
Экзамен: устно 

ОН2/ РО2 

ОН6/ РО6 

ОН10/ РО10 

Аналитикалық химияның 

таңдаулы тараулары 

Избранные главы аналитической 
химии 

М 2.2 

М 3.1 

М 4.2 

Лекция, лабор.сабақ, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, лабор. 
занятие, 

консультации, 

методы ІТ 

АБ1: талдау 

АБ2: 

презентация. 
Емтихан: 

ауызша 

РК 1: анализ, 
РК 2: 

презентация, 

Экзамен: устно 

ОН5/РО5 

ОН8/ РО8 

ОН10/ РО10 

Электрохимиялық процестердің 

термодинамикасы 

мен кинетикасы/ 

Термодинамика и кинетика 

электрохимических процессов 

М 2.1 

М 3.1 

М 4.1 

Лекция, семинар, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 

консультации, 
методы ІТ 

АБ1: 
презентация 

АБ2: 

практикалық 

тапсырмалар 
Емтихан: 

ауызша РК 1: 

презентация, 
РК 2: 

практические 

задания, 
Экзамен: устно 

ОН4/РО4 
ОН8/ РО8 

ОН9/ РО9 

Химияны оқытудың инновациялық 
тәсілдері / 
Инновационные методы обучения 

М 4.3 

М 4.4 

Лекция, семинар, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

АБ1: 
практикалық 

ОН11/РО11 

ОН12/ РО12 
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химии М 4.5 Лекция, семинар, 
консультации, 

методы ІТ 

тапсырмалар 
АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 

ауызша/ РК1: 

практ.задания, 

РК 2: письменно, 
Экзамен: устно 

ОН13/ РО13 

Қазіргі заманғы экспериментальды 

термодинамиканың негіздері/ 

Основы  современной  экспериментальной 

термодинамики 

М 2.1 

М 3.1 

М 4.3 

Лекция, лабор.сабақ, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, лабор. 
занятие, 

консультации, 

методы ІТ 

АБ1: жазбаша, 

АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 
ауызша/ РК 1: 

письменно, 

РК 2: письменно, 

Экзамен: устно 

ОН4/РО4 

ОН8/ РО8 

ОН11/ РО11 

Наноқұрылымды материалдар технологиясы 

және синтезі/ 

Технология и синтез наноструктурных 

материалов 

М 2.1 

М 2.2 

М 4.1 

Лекция, лабор. сабақ, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, лабор. 

занятие, 
консультации, 

методы ІТ 

АБ1: жазбаша, 
АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 

ауызша/ РК 1: 
письменно, 

РК 2: письменно, 

Экзамен: устно 

ОН4/ РО4 
ОН5/ РО5 

ОН9/ РО9 

Қоршаған орта химиясының қазіргі кездегі 

мәселері/ 

Современные проблемы химии окружающей 

среды 

М 1.1 

М 4.1 

М 4.4 

Лекция, семинар, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 
консультации, 

методы ІТ 

АБ1: жазбаша, 

АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 
ауызша/ РК 1: 

письменно, 

РК 2: письменно, 

Экзамен: устно 

ОН1/ РО1 

ОН9/ РО9 

ОН12/ РО12 

Мұнай химиясының қазіргі кездегі 

мәселелері/ 

Современные проблемы нефтехимии 

М 1.1 

М 1.3 

М 4.1 

Лекция, лабор. сабақ, 
кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, лабор. 

занятие, 
консультации, 

методы ІТ 

АБ1: 
презентация 
АБ2: ауызша 

Емтихан: 

жазбаша 

РК 1: 
презентация, 

РК 2: устно, 

Экзамен: 
письменно 

ОН1/ РО1 
ОН3/ РО3 

ОН9/ РО9 

Жоғары молекулалы 

қосылыстардың  заманауи 

мәселелері 

Современные проблемы 
высокомолекулярных 

соединений 

М 2.1 

М 3.1 

М 4.3 

Лекция, семинар, 

кеңес беру, ІТ әдісі/ 

Лекция, семинар, 

консультации, 
методы ІТ 

АБ1: ауызша, 

АБ2: жазбаша, 

Емтихан: 

жазбаша/ 

РК 1: устно, 
РК 2: письменно, 

Экзамен: 
письменно 

ОН4/ РО4 

ОН8/ РО8 

ОН11/ РО11 

Педагогикалық тәжірибе 

(үздіксіз)/ 
Педагогическая практика 
(непрерывная) 

М1.1 

М2.3 

М4.2 

 Есеп беру/ 

Отчет 

ОН1/ РО1, 

ОН6/ РО6, 
ОН10/ РО10 

Зерттеу практикасы/ 

Исследовательская практика 
М1.1 

М2.3 

М4.2 

М4.5 

 Есеп беру/ 

Отчет 

ОН1/ РО1, 

ОН6/ РО6, 
ОН10/ РО10, 

ОН13/ РО13 

Магистрлік диссертацияны М1.1  Есеп беру/ ОН1/ РО1, 
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орындауды қоса есептегендегі 
магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (үздіксіз) І*/ 

Научно-исследовательская 

работа магистранта, 

включающая выполнение 
магистерской диссертации І* 

(непрерывная) 

М2.1 

М2.2 

М4.2 

 Отчет ОН4/ РО4, 
ОН5/ РО5, 

ОН10/ РО10 

Магистрлік диссертацияны 
орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (үздіксіз) ІІ/ 

Научно-исследовательская 
работа магистранта, 

включающая выполнение 

магистерской диссертации ІІ 

(непрерывная) 

М1.1 

М2.1 

М2.2 

М3.1 

М4.1 

 Есеп беру/ 
Отчет 

ОН1/ РО1, 
ОН4/ РО4, 

ОН5/ РО5, 

ОН8/ РО8, 

ОН9/ РО9 

Магистрлік диссертацияны 
орындауды қоса есептеген 

дегі магистранттың ғылыми- 

зерттеу жұмысы(үздіксіз) ІII / 

Научно-исследовательская 
работа  магистранта, 

включающая выполнение 

магистерской диссертации ІII 
(непрерывная) 

М1.1 

М2.1 

М2.2 

М3.1 

М4.2 

 Есеп беру/ 
Отчет 

ОН1/ РО1, 
ОН4/ РО4, 

ОН5/ РО5, 

ОН8/ РО8, 

ОН10/ РО10 

Магистрлік диссертацияны 

орындауды қоса есептеген дегі 

магистранттың ғылыми-зерттеу 
жұмысы ІV/ 

Научно-исследовательская 

работа магистранта, 

включающая выполнение 

магистерской диссертации ІV 

М1.1 

М2.1 

М2.2 

М3.1 

М4.1 

 Есеп беру/ 

Отчет 

ОН1/ РО1, 

ОН4/ РО4, 

ОН5/ РО5, 
ОН8/ РО8, 

ОН9/ РО9 

Тағылымдама/ 

Стажировка 
М1.1 

М2.1 

М2.2 

М3.1 

М4.1 
М4.2 

  ОН1/ РО1, 

ОН4/ РО4, 

ОН5/ РО5, 
ОН8/ РО8, 

ОН9/РО9, 
ОН10/ РО10 

Магистрлік диссертацияны 

рәсімдеу және қорғау (МДРҚ)/ 

Оформление и защита 
магистерской диссертации 

(ОЗМД) 

М1.1 

М2.1 

М2.2 

М3.1 

М4.1 

 Магистрлік 

диссертацияны 

қорғау/ 
Защита 

магистерских 
диссертации 

ОН1/ РО1, 

ОН4/ РО4, 

ОН5/ РО5, 
ОН8/ РО8, 

ОН9/ РО9 

 
 

БІЛІМ БЕРУ ҤДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ /ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану шарттары 

университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми білім беру нәтижелерін 

растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 

 

1. Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов неформального 
обучения: условия признания предыдущего образования осуществляются в рамках внутренних 
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нормативных документов университета. Документ, подтверждающий результаты неформального 

образования – свидетельство об окончании. 
 

2. Білім беру бағдарламасын жҥзеге асыру 

Магистратурада теориялық курстарды оқыту Б.Блум таксономиясына сәйкес білім меңгерудің талдау, 
бағалау деңгейлерінде жүзеге асырылады. Жаңа білімдер жүйесі үшін оқу материалдары қолдану 

деңгейінде меңгеру орын алады. 

Практикалық/семинар сабақтарын ұйымдастыру іскерлікті дәлдікпен орындау және іскерліктерді 
жағдаяттарға сәйкес үйлесімді жүзеге асыру іс-әрекеттерінен тұрады. Теориялық оқу материалдарын 

практика жағдайында қолдануды қамтиды. 

ЖОО-нан кейінгі білім беруде педагогикалық практика оқыту мен оқыту әдістемесінің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру мақсатында өткізіледі. Практика түрлеріне сәйкес және ЖОО қалауы бойынша 
магистранттар бакалавриаттар сабақ өтуге (лекциялық, практикалық сабақтар) тартылады. 

Зерттеушiлік тәжірибе, диссертация бойынша зерттеу жұмыстарын орындау – зерттеу жұмыстарын жүргізу 

кезеңдеріне сәйкес алгоритм негізінде жүзеге асырылады. Білім алушылар диссертациялық зерттеу 
кезеңдері мен бағдарламаларын ғылыми жетекшімен бірге әзірлеп, оны кафедрада бекітеді және соның 

негізінде үйлесімді, жүйелі жұмыстарды ұйымдастырады. 

Оқу жоспарына сәйкес білім алушылар Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау нәтижелері бойынша әрбір 
кезеңнің соңында есеп береді. Ғылыми-зерттеу жұмысы іс жүзінде мәні бар және ғылыми жаңалығы болуы 

тиіс. 

2. Реализация образовательной программы 

Обучение теориетических курсов в магистратуре осуществляется в соответствии с анализом и оценкой 
уровня освоения знаний по таксономии Б.Блума. Для системы новых знаний имеет место овладение 

учебным материалом на уровне использования. 

Организация практических/семинарских занятий включает в себя четкое выполнение умений осуществлять 
совместную деятельность в соответствии с ситуациями. Теоретическое обучение обеспечивает 

использование учебного материала в условиях практики. 

Педагогическая практика в послевузовском образовании проводится с целью формирования практических 

навыков методики обучения и преподавания. В соответствии с видами практики и по желанию вуза 
магистранты привлекаются к прохождению занятий (лекционных, практических занятий) бакалавриата. 

Исследовательская практика, выполнение исследовательских работ по диссертации осуществляется на 

основе алгоритма в соответствии с этапами исследовательской работы. Обучающиеся вместе с научным 
руководителем разрабатывая этапы и программы диссертационных исследований, утверждают их на 

кафедре и организуют на ее основе слаженную, системтемную работу. 

Обучающиеся в соответствии с учебным планом представляют отчет по результатам выполнения научно-
исследовательских работ в конце каждого этапа. Научно-исследовательская работа имеет практическую 

значимость и должна стать научной новизной. 
 

3. Диссертацияны қорғау барысы. Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері ең кемі бір 

жарияланымда және (немесе) ғылыми-практикалық конференцияға қатысуы тиіс. Диссертацияны қорғау 

университеттің ішкі нормативтік құжатындағы талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. 
3. Процесс защиты диссертации. Основные результаты магистерской диссертации должны быть 

представлены не менее чем в одной публикации и (или) на научно-практической конференции. Защита 

диссертации осуществляется в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов 
университета. 

 

4. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 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. 

4. Требования и правила присвоения степени: 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). 
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БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

Білім алушының ағымдағы оқудағы жетістіктерін тексеру үшін бақылаудың келесі түрлері мен 

формалары қарастырылған: 

- ағымдағы бақылау; 

- аралық бақылау (блок); 
Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау оқу пәнінің әр тақырыбы бойынша өткізіледі 

және аудиториялық, аудиториядан тыс сабақтардағы бақылауды қамтиды. 
Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау – академиялық кезең ішінде, кестеге сәйкес 

оқытушылар өткізетін аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда студенттердің білімін, икемділігі 

мен дағдыларын жекелеген тақырыптар, бөлімдер, модульдер бойынша кәсіптік оқу бағдарламасына 
сәйкес жүйелі түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. 

Аудиториялық сабақ кезінде ағымдық бақылау жүргізіліп, білім алушының өзіндік тапсырмаларының 

орындалу сапасын бақылау жүргізіледі. Оқу үдерісі барысында 7 және 15 аптасында жинақталған балдық 
көрсеткіштері бойынша 2 аралық бақылау нәтижелері жинақталады. 

Ағымдық бақылаудың қорытынды нәтижелері «Platonus» жүйесіндегі тізімдемеге балдық 

көрсеткіштермен апта сайын қойылады. І-ші және ІІ-ші аралық бақылаудың нәтижелері тізімдемелерде 

тіркеледі. 
Әр аралық бақылаудың жоғары көрсеткіші 100 баллдан тұрады. Аралық бақылаудың қорытындысы 

белгіленген аттестациялық аптаның сенбісінен кешіктірілмей электрондық жүйедегі аралық бақылау 

тізімдемесіне қойылады. 

Пән бойынша білім алушыларға оқытушылар «Platonus» жүйесіне бағалардың мерзімінде қойылуын 
деканат ұйымдастырады. 

Бағасын көтеру мақсатында аралық бақылау нәтижесін өзгертуге жол берілмейді. 
Білім алушы дәлелді себептермен (денсаулық, отбасылық және қызметтік жағдайларға байланысты) 

аралық бақылауға қатыса алмаған жағдайда, дәрігерлік анықтама немесе ресми құжат негізінде факультет  

деканының өкімімен аралық бақылау мерзімі ұзартылады. 

Білім беруді ұйымдастырудың тиімділігін, сапасының деңгейін және білім алушылардың білім 
жетістіктерін анықтауды университетте Академиялық мәселелер жөніндегі департамент іске асырады. 

Білім алушының үлгерімінің ағымдық бақылауының нәтижесі білім алушының семестр бойы 

жұмысының көрсеткіші ретінде ағымдық аттестаттау болып табылады. 
Білім алушының үлгерімінің ағымдық бақылауы олардың үлгерімін және сабақтарға қатысуларын 

анықтауды көздейді, олардың қатынасы бақылау кезеңіндегі әр білім алушының оқу кезіндегі және 

материалды игеру кезіндегі белсенділігін білдіреді. 

Ағымдық бақылау кезінде білім алушының сабақтардағы белсенділігі, бақылау шараларын дер 
кезінде өткендігі, теориялық сабақтарды игеру дәрежесі, тәжірибелік машықтану дәрежесі, өзіндік 

жұмысқа қабілеттілігі ескеріледі. 

Ағымдық бақылау нәтижелерін білім алушылар «Platonus» жүйесінен көре алады. 
І-ші және ІІ-ші ағымдық бақылаудың орташа нәтижесі 50 ұпайға жеткен жағдайда білім алушы 

емтиханға жіберіледі. «Platonus» жүйесіне ІІ-ші ағымдық бақылаудың нәтижелері 15-аптаның соңғы күні 

сағат 14-00-ге дейін қойып аяқталуы деканат, тіркеуші офис тарапынан қадағаланады. 

Факультет деканы екі аралық бақылау нәтижесінде (1-ші, 2-ші аралық бақылаудың арифметикалық 
орта мәні) 50 балдан кем емес ұпай жинаған, төлемақыдан (ақылы оқитындар үшін) қарызы жоқ, 

академиялық демалыста жүрмеген білім алушыларды   емтиханға жіберу өкімін 15-аптаның соңғы күні 

сағат 15-00-ге дейін дайындайды, білім алушыларға хабарлайды, көшірмесі ОІҰО өткізіледі. 
Пән бойынша қорытынды бағаны санау үшін білім алушы екі аралық бақылаудың нәтижесі бойынша 

және емтихандық (қорытынды) бақылау бойынша оң бағалар алуы қажет. Қорытынды бағаны санау мына 

формула бойынша жүргізіледі: Қорытынды баға = (АБ1+АБ2)/2х0,6+ҚБх0,4. 
 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

 

Для проверки текущих учебных достижений обучающихся предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 
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- текущий контроль; 

- рубежный контроль (блок). 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой теме учебной дисциплины и 

обеспечивает контроль на аудиторных, внеаудиторных занятиях. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в течение академического периода 

путем систематической проверки знаний, умений и навыков студентов на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях, проводимых преподавателями согласно расписанию, в соответствии с профессиональной учебной  

программой по отдельным темам, разделам, модулям. 
Во время аудиторных занятий проводится текущий контроль и контроль качества выполнения 

заданий обучающегося. В процессе учебного процесса суммируются результаты 2 рубежных контроля по 

балльным показателям, набранным на 7 и 15 неделях. 

Итоговые результаты текущего контроля выставляются еженедельно в системе «Platonus» в баллах. 

Результаты I-го и II-го рубежного контроля фиксируются в ведомостях. 
Высокий показатель каждого рубежного контроля составляет 100 баллов. Результаты 

промежуточного контроля проставляются не позднее субботы, установленной аттестационной недели в 

ведомости промежуточного контроля в электронной системе. 

Деканат организовывает преподавателям дисциплин своевременное выставление оценок 
обучающихся в систему «Platonus». 

Изменение результатов промежуточного контроля с целью повышения оценки не допускается. 
В случае неучастия обучающегося в промежуточном контроле по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, семейным и служебным обстоятельствам), по распоряжению декана факультета срок 
промежуточного контроля продлевается на основании врачебной справки или официального документа. 

Эффективность, уровень качества организации образования и определение образовательных 

достижений обучающихся в университете осуществляется департаментом по Академическим вопросам. 
Результатом текущего контроля успеваемости обучающегося является текущая аттестация как 

показатель работы обучающегося в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся предусматривает определение их успеваемости и 
посещаемости занятий, соотношение которых представляет собой активность каждого обучающегося в 

период контроля в период обучения и освоения материала. 

При текущем контроле учитывается активность обучающихся на занятиях, своевременность 

прохождения контрольных мероприятий, степень освоения теоретических занятий, степень практических 
навыков, самостоятельная работоспособность. 

Результаты текущего контроля обучающиеся могут видеть в системе «Platonus». 
При достижении среднего результата I-го и II-го рубежного контроля 50 баллов обучающийся 

допускается к экзамену. Результаты II-го текущего контроля контролируются в последний день 15-й недели 

с 14.00 в системе «Platonus» со стороны деканата, офиса регистратора. 

Декан факультета по результатам двух рубежных контролей (среднее арифметическое 1-го, 2-го 

рубежного контроля) в последний день 15-й недели до 15-00 составляет распоряжение о допуске к экзамену 
обучающихся, не имеющих задолженности по оплате (для платно обучающихся), не находящихся в 

академическом отпуске, набравших не менее 50 баллов, сообщает обучаемым, копию сдает в УЧ. 

Для подсчета итоговой оценки по дисциплине обучающийся должен получить положительные 
оценки по результатам двух рубежных контролей и по экзаменационному (итоговому) контролю. Подсчет  

итоговой оценки производится по формуле: Итоговая оценка = (РК1+РК2)/2х0,6+РКх0,4. 
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ҚҰЗЫРЕТТІЛІК БАҒЫТПЕН ОҚЫТУДАҒЫ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР/ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ/ 

№ Пән атауы/ 

Название 

дисциплины 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сөз)/ 

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Кредит 

саны/ 

Количест 

во 

кредитов/ 

Қалыптасатын 

құзыреттер 

(кодтары)/ 

Формируемые 

компетенции 
(коды) 

 Базалық пәндер (БП)/Базовые предметы (БП) 
1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) /Компонент высшего учебного заведения (КВ) 

1 Ғылым тарихы 
мен 

философиясы/ 

История и 

философия 
науки 

Ғылым тарихы мен философиясы ғылыми танымның 
жалпы заңдылықтары мен тенденцияларын, олардың 

дамуында алынған және тарихи өзгермелі әлеуметтік- 

мәдени контексте түсіндірілген ғылыми білімді өндіру 

бойынша ерекше қызмет ретінде зерттейді. Бұл ғылыми 
білім жаратылыстану-ғылыми және гуманитарлық 

сипаттағы көптеген ғылыми пәндер түрінде бар. 

Бұл курстың мақсаты магистранттардың теориялық 
білімдерін жетілдіру және практикалық дағдыларын 
бекіту болып табылады. 

4 1, 7, 11 

История и философия науки изучает общие 
закономерности и тенденции научного познания, как 

особой деятельности по производству научных знаний, 

взятых в их развитии и истолкованных в исторически 

изменяющемся социокультурном контексте. Это 
научное знание существует в виде огромного 

количества научных дисциплин естественно-научного и 

гуманитарного характера. 
Целью данного курса является бновление 

магистрантами теоретических знаний и закрепление 

практических навыков, обеспечивающих решение 
задачи формирования у магистрантов 

междисциплинарного мировоззрения, основанного на 

глубоком осмыслении истории и философии научного 
мышления, как части общеловеческой культуры. 

2 Шет тілі 
(кәсіби)/ 

Иностранный 

язык 
(профессионал 

ьный) 

Ағылшын тілін үйренудің магистранттар үшін 
маңыздылығы зор. Қазіргі таңда ағылшын тілін меңгеру 

өте маңызды. Бұл компьютер, ғылым, кәсіп, спорт және 

саясат тілі болып табылады. Ағылшын тілі - жаңа 
мүмкіндіктерге жететін жол. Ағылшын тілін үйренудің 

тағы бір маңыздылығы жақсы жұмыс табуға және шет 

мемлекеттерде жұмыс жасау мүмкіндігіне ие бола 
алады. 

4 1, 3, 8 

Имеется много причин изучения английского языка для 

магистрантов. Сейчас английский очень популярен. Это 

язык компьютеров, науки, бизнеса, спорта и политики. 
Английский открывает перед ними новые возможности. 

Еще одна важная причина изучать английский 

заключается в том, что это увеличивает шансы 

получить хорошую работу или начать работать за 

границей. 

3 Басқару 

психологиясы/ 

Психология 
управления 

Басқару психологиясы салаларда, корпорацияларда, 

фирмаларда және т.б. басқарушылық қызметтің жалпы 

психоло гиялық аспектілерін арнайы зерттейтін және 
модельдейтін    сала    болып    табылады.    Басқарудың 

4 1, 3, 9 
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  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. 

  

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. 

4 Жоғары 

мектептің 
педагогикасы/ 

Педагогика 

высшей школы 

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, 6, 10 

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. 

5 Педагогикалық 

тәжірибе 
(үздіксіз) 

Педагогическа 

я практика 
(непрерывная) 

Педагогикалық практика мамандықтың МЖМБС-да 

қарастырылған. Практика мерзімі академиялық 
күнтізбеде көрсетілген. Педагогикалық практика негізгі 

оқу жоспарында қарастырылған базалық және 

профильдік пәндер циклымен қатар іргелі химиялық 
пәндер бойынша теориялық және практикалық 

білімдерін пайдаланып, химияның мәселелік 

сұрақтарын шеше отырып үздіксіз түрде 
ұйымдастырылады. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

6, 8, 9, 11 

Педагогическая практика предусмотрена в ГОСО 

специальности. Срок практики указан в Академическом 

календаре. Педагогическая практика организуется на 
постоянной основе с использованием теоретических и 

практических знаний по фундаментальным химическим 

дисциплинам, наряду с циклом базовых и 

профилирующих дисциплин, предусмотренным в 

основном учебном плане, решая проблемные вопросы 

химии. 
 Таңдау компоненті (ТК) / Элективный компонент (ЭК) 

6 Бейорганикалы 

қ химияның 

Пәннің мақсаты химия саласының қазіргі заманғы 

күйін, тенденциясын және оның даму болашағын, 

5 5, 6, 13 
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 таңдаулы 
тараулары/ 

Избранные 

главы 

неорганическо 
й химии 

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, 6, 13 

Целью дисциплины является 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. 

Наноқұрылымд 

ық 
жүйелердің 

химиясы/ 

Химия 

наноструктурн 
ых систем 

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. 

4, 5, 9 

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. 

7 Физикалық 

химияның 

теориясы мен 
мәселелері/ 

Теория и 

проблемы 
физической 

химии 

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 3, 5, 10 

Цель дисциплины:  овладеть  закономерностями 
термодинамики и кинетики физико-химических 
процессов для раскрытия теоретических и 
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  практических возможностей в процессе исследования. 
Курс проводит анализ современных научных 

исследований в области физической химии. В 

результате изучения дисциплины магистранты изучают 

статистическую термодинамику физической химии, 

кинетические теории и проблемы электролитических 
растворов и электрохимии. 

  

Сирек металды 

шикізаттарды 

талдаудың 
қазіргі 

әдістері/ 

Современные 
методы анализа 

сырья редких 

металлов 

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. 

2, 3, 5 

Целью дисциплины является ознакомление 

магистрантов 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. 

8 Органикалық 

химияның 
қазіргі кездегі 

мәселелері/ 

Современные 
проблемы 

органической 

химии 

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 3, 8, 13 

Цель дисциплины: ознакомление с современными 

проблемами органической химии, рассматривает общие 
закономерности и механизмы химических реакции, 

связанные с строением органических соединений. 

Знание этих закономерностей позволяет 
прогнозировать возможные пути химических реакций с 

точки зрения исходных веществ и выбирать 

энергетически выгодную реакцию, а также определять 
характер, строение, свойства и активность конечных 
продуктов. 

Полимерлік 

композиттер 

химиясының 

өзекті 
мәселелері/ 

Актуальные 

вопросы химии 
полимерных 

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 

3, 10, 12 
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 композитов жолдарын үйретеді. Шикізаттардан полимерлік 

материалдар өндіруге қажетті бұйымдар алу тәсілдерін 

игертеді. 

  

Цель дисциплины: формирование знаний в области 

получения полимеров, развивающих функциональные 

методы исследования природных, синтетических 
полимеров, химической модификации полимеров, 

модификации полимеров. Изучает механизмы, скорости 

образования полимеров, их строения, свойства в 
твердой фазе, растворе, расплаве, пути изучения 

изменения эксплуатационных свойств. Позволяяет 

освоить способы получения изделий из сырья, 

необходимых для производства полимерных 
материалов. 

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

1)Жоғары оқу орны компоненті (ЖК) /Компонент высшего учебного заведения (КВ) 

9 Зерттеудің 

әдістері 

Методы 
исследования 

Пәннің мақсаты ғылыми-практикалық іс-әрекет 
барысындағы қажетті зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады. Пән химияның 

заманауи мәселелерін қамтитын зерттеу тақырыбының 
өзектілігі мен негіздемесін, теориялық және 

эксперименттік зерттеуді, ғылыми еңбектерді дайындау 

мен оларды рейтингтік журналдарға жариялау 
процедураларын оқытуға бағытталған. 

5 1, 7, 9, 10 

Целью дисциплины является формирование навыков 

исследования, необходимых в процессе научно- 

практической деятельности. Дисциплина направлена на 
изучение актуальности и обоснования темы 

исследования, теоретического и экспериментального 

исследования, процедуры подготовки научных трудов и 
их публикации в рейтинговых журналах. 

10 Зерттеулердің 

қолданбалы 

әдістері 

Прикладные 

методы 

исследования 

Пәннің мақсаты: зерттеу әдіснамасы саласында кәсіби 

дағдыларды қалыптастыру, ғылыми нәтижелердің 

есептері, жарияланымдар, практикалық ұсыныстар бере 
білу. Пән зерттеуді ұйымдастыру технологиясын, оның 

түрлерін, кезеңдерін, әдістемесін және техникасын, 

эмпирикалық ақпаратты жинау және өңдеу, ғылыми 

жұмысты ресімдеу ережелерін, зерттеу нәтижелерін 
талдау және қорыту, оларды түсіндіру, алынған 
нәтижелерді теория мен практикада қарастырады. 

5 7, 9, 10, 12 

Цель дисциплины: формирование навыков в области 

методологии исследований, уметь представлять отчеты 
научных работ, публикации, практические 

рекомендации. Дисциплина изучает технологии 

организации исследования, его виды, этапы,   методику 
и технику, сбора и обработки эмпирической 

информации, правила оформления научной работы, 

обобщения и анализа результатов исследования, их 
интерпретации, применение полученных результатов в 
теории и практике. 

11 Технологиялар 

ды 

коммерцияланд 

ыру негіздері 

Основы 

Пәннің мақсаты ғылыми-практикалық қызмет 
барысында қажетті технологияларды 

коммерцияландыру негіздерін қалыптастыру болып 

табылады.   Пән   инновацияның   негіздерін,   өнімнің 

немесе технологияның коммерциялық әлеуетін бағалау, 

зияткерлік    меншікті    қорғау    және    технологиялар 

5 5, 6, 9, 10 
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 коммерциализа 
ции 

технологий 

трансферін оқытуға инновациялық бизнесте жоғары 

мағынаға ие дұрыс ойды таңдауға, жаңа ойларды іздей 

білу қабілеттерін дамытуға бағытталған. 

  

Целью дисциплины является формирование навыков 

основ коммерциализации технологий, необходимых в 

процессе научно-практической деятельности. Предмет 
направлен на развитие умения выбирать правильные 

мысли, обладающие высоким содержанием в 

инновационном бизнесе, умеющие искать новые идеи, 
оценивать коммерческий потенциал продукции или 

технологии, защищать интеллектуальную 
собственность и обучать трансферу технологий. 

 Таңдау компоненті (ТК) / Элективный компонент (ЭК) 

12 Бейорганикалы 

қ 
реакциялардың 

механизмдері/ 

Механизмы 

неорганически 
х реакций 

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 1, 2, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2, 6, 10 

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. 

Қазіргі 
заманғы 

катализдің 

теориялық 
аспектілері/ 

Теоретические 

аспекты 

современного 
катализа 

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, 

магистрантарға қазіргі физика-химиялық әдістермен 

катализаторларды, каталитикалық реакциялардың 
кинетикасы мен механизмін зерттеу жұмыстарын 

таныстырады және оларға катализдің жаңа тәсілдерін 
үйретеді. 

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. 

13 Аналитикалық 

химияның 
таңдаулы 

Пәннің   мақсаты   бәсекелес   реакциялар   қатысуымен 

жүретін протондану, комплекстүзілу, тұндыру сияқты 
күрделі реальды химиялық процестер механизмдерінің 

5 5, 8, 10 
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 тараулары/ 
Избранные 

главы 

аналитической 

химии 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4, 8, 9 

Целью дисциплины является овладение теоретическими 
основами механизмов сложных химических процессов, 

таких как протонирование, комплексообразование, 

осаждение с участием конкурентных реакций. Научить 
теоретическому прогнозу глубины, направления и 

результата химических реакций в отношении 

конкурентных процессов, инородных ионов в водных 

растворах; формирование вычислительных навыков 
констант гомогенных, гетерогенных равновесий, расчет 
рН кислотно-основных и буферных смесей. 

Электрохимиял 

ық 

процестердің 
термодинамика 

сы мен 

кинетикасы/ 

Термодинамик 
а и кинетика 

электрохимиче 

ских процессов 

Пәннің мақсаты; Электрохимиялық процестердің 

термодинамикасы және химиялық реакциялардың 

механизмдері мен , әр түрлі 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. 

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 позволяет творчески 

мыслить и осваивать методы научного анализа. 

14 Химияны 

оқытудың 
инновациялық 

тәсілдері/ 

Инновационны 
е методы 

обучения 

химии 

Курстың 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 11, 12, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 8, 11 

Цель курса ознакомить магистрантов с новыми 
формами методики обучения химии в связи с 

усовершенствованием учебно-воспитательного 

процесса в вузе, знакомит с особенностями применения 
новых инновационных технологий в обучении химии. 

Содержание дисциплины предусматривает обсуждение 

стратегических      направлений      развития      общего 
образования     и     принципиально     новой     системы 
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  формирования творческой компетентности 
магистрантов. 

  

Қазіргі 

заманғы 

экспериментал 
ьды 

термодинамика 

ның негіздері/ 

Основы 
современной 

экспериментал 

ьной 
термодинамики 

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. 

Целью дисциплины является 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. 

15 Наноқұрылымд 
ы материалдар 

технологиясы 

және синтезі/ 

Технология и 
синтез 

наноструктури 

рованных 
материалов 

Пәннің мақсаты: жаңа физика-химия 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 4, 5, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1, 9, 12 

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. 

Қоршаған орта 
химиясының 

қазіргі кездегі 

мәселелері/ 
Современные 

проблемы 

химии 
окружающей 

среды 

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. 

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, 
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  фотохимической деструкции, протекающих в 
окружающей среде, а также изменения состава 

атмосферы и гидросферы, под действием деятельности 
человека и загрязняющих веществ в окружающей среде. 

  

16 Мұнай 
химиясының 

қазірі кездегі 

мәселелері/ 

Современные 
проблемы 

нефтехимии 

Курстың 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 1, 3, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 8, 11 

Цель курса - 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. 

Жоғары 
молекулалы 

қосылыстарды 

ң заманауи 
мәселелері/ 

Современные 

проблемы 

высокомолекул 
ярных 

соединений 

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. 

Целью дисциплины является разъяснение направлений 

современного развития высокомолекулярных 
соединений, их применения в различных сферах 

производства. Рассматривает особенности строения, 

свойств ВМС, способы синтеза, обработки материалов 

на их основе. Осваивает навыки проведения методов 
исследования механизмов и скоростей образования 

полимеров, их структуры, свойства в твердой фазе, 

растворе, расплаве, а также изменения 
эксплуатационных свойств. 

 Зерттеу практикасы /Исследовательская практика 

17 Зерттеу 

практикасы / 
Исследователь 

ская практика 

Зерттеу практикасының мақсаты ғылыми зерттеулерді 

өз бетінше жүргізу, әбедиеттік, ғылыми мәліметтерді 
талдау, құбылыстарды бақылау, зерттеу жұмыстарының 

жоғары деңгейде жүргізу, теориялық модульдерден 

алған білімдерін бекіту. Ғылыми зерттеулер жүргізу 

әдістемесін меңгеру, диссертация тақырыбын таңдап, 
жасалатын ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарын 

жасайды, эксперимент ұйымдастырады, орындайды, 

алынған нәтижелерді апробациядан өткізеді, ғылыми 

мақалалар жарияланады. 

12 1, 6, 8, 9, 11 

Целью исследовательской практики является 
самостоятельное проведение научных исследований, 
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  анализ научно-практических данных, наблюдение за 
явлениями, высокий уровень проведения 

исследовательских работ, закрепление полученных 

знаний из теоретических модулей. Овладение 

методикой проведения научных исследований, выбор 
темы диссертации, составление плана выполняемых 

научно-исследовательских работ, организация, 

выполнение эксперимента, апробация полученных 

результатов, публикация научных статей. 

  

 Ғылыми –зерттеу жұмысы /Научно-исследовательская работа 

18 Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 
магистранттың 

ғылыми- 

зерттеу 
жұмысы 

(үздіксіз) І/ 

Научно- 
исследовательс 

кая работа 

магистранта, 

включающая 
выполнение 

магистерской 

диссертации 
(непрерывная) 
І 

Бекітілген магистрлік диссертация тақырыбына сәйкес 

библиографиялық ізденіс жасау, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын орындау тәртібімен, талаптарымен 

танысу, эксперимент орындау, ғылыми семинарларға 
қатысу. 

Мамандық бойынша меңгерген білімін жетілдіріп, 

ғылыми ізденісте ғылыми зерттеулер жүргізу 
барысында коммуникативті қарым-қатынас 
қалыптастырады. 

3 3, 7, 8, 9, 10 

Проведение библиографического поиска в соответствии 

с утвержденной тематикой магистерской диссертации, 

ознакомление с порядком и требованиями выполнения 

научно-исследовательских работ, выполнение 
эксперимента, участие в научных 

семинарах.Совершенствование  знаний  по 

специальности, формирование коммуникативного 
общения при проведении научных исследований. 

19 Магистрлік 

диссертацияны 
орындауды 

қамтитын 

магистранттың 
ғылыми- 

зерттеу 

жұмысы 

(үздіксіз) ІІ / 
Научно- 

исследовательс 

кая работа 
магистранта, 

включающая 

выполнение 

магистерской 
диссертации 

(непрерывная) 
ІІ 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі, 

талаптарына сай эксперимент орындау, нәтижелерін 
жариялау, ғылыми семинарларға қатысу, ғылыми 

ізденістің түрлі әдістерімен танысып, ой-өрісін дамыту 

арқылы ғылыми зерттеу жұмысының тиімділігін 
арттырады, зерттеу міндеттеріне сәйкес тиімді зерттеу 

әдістерін таңдай алады. 

6 3, 7, 8, 9, 10 

В соответствии с требованиями и порядком выполнения 

научно-исследовательских работ, выполнения 
эксперимента, публикации результатов, участия в 

научных семинарах, знакомиться с различными 

методами научного поиска, повысить эффективность 
научно-исследовательской работы, выбирать 

эффективные методы исследования в соответствии с 

задачами исследования. 

20 Магистрлік 

диссертацияны 
орындауды 

қамтитын 

магистранттың 
ғылыми- 

зерттеу 

жұмысы 

Ғылыми ізденісте коомуникативті, интерактивті қарым- 

қатынас қалыптастырады, түрлі әдістерімен танысып, 
зерттеу міндеттеріне сәйкес тиімді зерттеу әдістерін 

таңдай алады. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін талдау, қойылған талаптарға сәйкес 
рәсімдеу, ғылыми семинарларға қатысу. 

9 3, 7, 8, 9, 10 

В научном поиске формирует коомуникационное, 
интерактивное   общение,   знакомится   с   различными 
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 (үздіксіз) ІІІ / 
Научно- 

исследовательс 

кая работа 

магистранта, 
включающая 

выполнение 

магистерской 
диссертации 

(непрерывная) 
ІІІ 

методами и выбирает эффективные методы 
исследования в соответствии с задачами исследования. 

Анализ результатов научно-исследовательской работы, 

оформление в соответствии с установленными 

требованиями, участие в научных семинарах. 

  

21 Магистрлік 
диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 
магистранттың 

ғылыми- 

зерттеу 

жұмысы ІV 
Научно- 

исследовательс 

кая работа 
магистранта, 

включающая 

выполнение 

магистерской 

диссертации ІV 

Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасын 
меңгереді, дербес ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуі, кәсіби ұстанымдарды сақтау, білім беру 

саласында ғылыми теориялық талдау, жүйелеу, 
қорытындылау арқылы зерттеу проблемасын 

нақтыландыру дағдылары қалыптасады. Білімін 

болашақ маман ретінде өз кәсібінде қолдануға 
бағыттайды. 

4 3, 7, 8, 9, 10 

Владеет методологией научно-педагогических 

исследований, формируются навыки проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы, 
соблюдения профессиональных принципов, уточнения 

проблемы исследования путем научно-теоретического 

анализа, систематизации, обобщения в области 

образования. Направляет знания в качестве будущего 

специалиста для использования в своей профессии. 

22 Тағылымдама 

Стажировка 

Тағылымдаманың мақсаты біліктілік деңгейіне 

қойылатын талаптарды арттыруға және педагогикалық 

бағыттағы химия саласындағы кәсіби міндеттерді 
шешудің қазіргі заманғы әдістерін меңгеру 

қажеттілігіне байланысты оқу мекемелерінде білім беру 

қызметін атқаруға дайын болашақ мамандардың кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. 

2 3, 7, 8, 9, 10 

Целью стажировки является формирование 

профессиональной компетентности будущих 

специалистов, готовых выполнять образовательную 
деятельность в учебных заведениях в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов 
решения профессиональных задач в области химии 
педагогической направленности. 

 Қорытынды аттестация (ҚА) / Итоговая аттестация (ИА) 

23 Магистрлік 
диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау 

(МДРҚ)/ 
Оформление и 

защита 

магистерской 
диссертации 

(ОЗМД) 

Мамандар даярлаудың соңғы кезеңі болып табылады. 
Бітірушінің бейіндеуші пәндер, жеке білім 

траекториясының модульдері бойынша алған 

білімдерін бекітіп алғашқы курстардан алған білімін 

қорытындылап, диссертацияны рәсімдеу барысында, 
қорғауда толығымен қолданады. Білімін болашақ маман 
ретінде өз кәсібінде қолдана алады. 

12 3, 7, 8, 9, 10 

Является завершающим этапом подготовки 
специалистов. Закрепляет полученные знания по 

профилирующим дисциплинам, модулям 

индивидуальной         образовательной         траектории, 

обобщает полученные знания с первых курсов и 

полностью использует при оформлении диссертации. 
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  Использует знания в своей профессии как будущий 
специалист. 
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