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Білім беру бағдарламасының паспорты 6В05302 Химия 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В053 Физикалық және химиялық ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В05302 Химия 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В089 Химия 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім беру бағдарламасы түсті, Атом, мұнай өндіру және мұнай 

өңдеу өнеркәсібінің өнеркәсіптік кәсіпорындары үшін кең бейінді 

химик-мамандарды, сондай-ақ тамақ және қайта өңдеу өндірісінің 

табиғатты қорғау қызметі саласындағы мамандарды дайындауға 

бағытталған.  

2. Осы білім беру бағдарламасы бойынша жоғары білікті 

мамандарды даярлау avance III 500 ЯМR – спектрометрін, ФТ – 801 

ИК-фурье спектрофотометрін, МГА – 915, атомдық-абсорбциялық 

спектрометрін пайдалана отырып, химиялық цикл пәндерін 

тереңдетіп оқуға мүмкіндік береді. – SensAA жалынды 

атомизациясы бар абсорбциялық спектрометр, 

спектрофотометриялық және флуориметрлік детекторлары бар 

сұйық "Люмахром" хроматографы, 02-2М сұйық анализаторы 

жинақта криоприставкасы бар флюорат, Қазақстанда аналогы жоқ 

ұжымдық пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертханада Neophot-21 

оптикалық микроскоптың. 

3. Білім беру бағдарламасына жоғары кәсіби профессор-оқытушылар 

құрамы қызмет көрсетеді. 

4. Білім беру бағдарламасында химия ғылымдарының докторы, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, 

профессор Е. А. Мәмбетқазиевтің ғылыми мектебі жұмыс істейді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Ғылыми, өндірістік, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру 

үшін химия саласында іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу 

дағдылары бар жаңа формациядағы бәсекеге қабілетті мамандарды 

даярлау. 

БББ міндеттері 1. Дамудың жоғары интеллектуалдық деңгейін алу, сауатты және 

дамыған сөйлеуді, гуманитарлық мәдениетті және еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру дағдыларын меңгеру, экономика мен құқық 

негіздерімен танысу, тұлғаның жан-жақты дамуы үшін жағдай 

жасауды қамтамасыз ету. 

2. Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, Физикалық химия, 

химиялық технология, физикалық және химиялық зерттеу әдістері, 

кванттық механика және компьютерлік химияның теориялық және 

практикалық негіздерін меңгеру, бұл студенттердің шығармашылық 

потенциалын, бастамашылығы мен жаңашылдығын дамыту және 

жоғары кәсіби білім берудің келесі сатысында білім алуын 

жалғастыру үшін жағдай жасайды 
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3. Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін меңгеру. 

БББ оқыту нәтижелері Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

түлектер: 

- химияның заманауи концепцияларын, химиялық процестердің 

негізгі заңдары мен заңдылықтарын түсіндіру;  

- химияның іргелі химиялық түсініктері мен әдіснамалық 

аспектілерінің жүйесін, ғылыми танымның нысандары мен 

әдістерін, олардың химиктерді кәсіби даярлаудағы рөлін көрсету; 

- заманауи наноқұрылымдар мен материалдарды алу тәсілдері, 

қасиеттері және қолдану туралы түсінікке ие болу; 

- химиялық өнеркәсіптік өндірістің негізгі химиялық, физикалық 

және техникалық аспектілерін баяндау; 

- элементтердің сандық және сапалық химиялық талдауын, 

зерттелетін қосылыстарды сәйкестендіруді жүзеге асыру; 

- әртүрлі күрделіліктегі есептік, өндірістік және технологиялық 

міндеттерді шешу, соның ішінде стандартты емес; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, химиялық 

эксперимент жүргізу; 

- химиялық процестер мен құрылымдарды есептеу, ғылыми 

эксперименттердің нәтижелерін өңдеу кезінде қолданылатын 

заманауи компьютерлік технологияларды меңгеру; 

- заттарды синтездеу, бөлу, тазалау және сәйкестендіруді жүзеге 

асыру; 

- химиялық салалар мен өнеркәсіпте өндірістік және технологиялық 

процестерді ұйымдастыруды жүзеге асыру;  

- Заттың құрылысы, реакциялық қабілеті және оның химиялық 

қасиеттері арасындағы өзара байланысты орнату;  

- Химиялық өндірістердің экологиялық тәуекелдерін бағалау; 

- ауызша және жазбаша Диалогтар, іскерлік хат алмасу, ғылыми 

журналдарға және Шетел тіліндегі мерзімді басылымдарға 

мақалалар жазу; 

- өзінің кәсіби қызметінің нәтижелілігін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже Білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры 

6В05302 Химия 

Лауазымдарының тізімі Химик, инженер-химик 

Кәсіби қызмет объектісі Аналитикалық, экологиялық, кедендік, санитарлық-

эпидемиологиялық, сертификаттық қызметтердің өндірістік 

зертханалары; химиялық, экологиялық, металлургиялық, 

фармацевтикалық бейіндегі ғылыми-зерттеу ұйымдары 

(институттар, зертханалар), орта жалпы білім беретін мектептер, 

техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері, білім бөлімдері. 
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