
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В01504 Химиялық криминалистикалық 

сараптама 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика жəне статистика 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В053 Физикалық жəне химиялық ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы 

6В05304 Химиялық криминалистикалық сараптама 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В053 Химия 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Əр түрлі салалар бойынша кешенді, интеграцияланған білім алу 

мүмкіндігі; химиялық цикл жəне криминалистикалық пəндер 

пəндерін тереңдетіп оқыту. 

2. ЖОО-да бірегей жабдықтар мен мамандандырылған орталықтар 

мен зертханалардың болуы (ұжымдық пайдаланудағы ұлттық 

ғылыми зертхана; ШҚМУ криминалистикалық зертханасы. Білім 

алушылардың кəсіби құзыреттілігін дамыту мүмкіндігі бар.  

3. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Химия жəне криминалистика саласында іргелі білімі бар, ғылыми, 

кəсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін инновациялық 

тəсілдері, зерттеу дағдылары бар жаңа формациядағы бəсекеге 

қабілетті мамандарды дайындау. 

БББ міндеттері 1. Сапалы білім алуға, тұлғаның интеллектуалдық жəне 

шығармашылық дамуына, еңбекті ғылыми ұйымдастыру 

дағдыларын меңгеруге жағдай жасау. 

2. Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, Физикалық 

химия, химиялық технология, физикалық жəне химиялық зерттеу 

əдістері, кванттық механика жəне компьютерлік химия, 

криминалистика негіздері Теориялық жəне практикалық негіздерін 

меңгеру, бұл студенттердің шығармашылық потенциалын, 

бастамашылығы мен жаңашылдығын дамыту жəне жоғары кəсіби 

білім берудің келесі сатысында білім алуын жалғастыру үшін 

жағдай жасайды. 

3. Ғылыми зерттеудің заманауи əдістерін меңгеру. 

БББ оқыту нəтижелері 6В01504 білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер 

химиялық криминалистикалық сараптама жасай алады: 

- химияның негізгі ұғымдарын, заңдарын, заңдылықтары мен 

теорияларын түсіну жəне өз қызметінде қолдану; 

криминалистикалық сараптама жүргізу мақсатында заттар мен 

қосылыстарға химиялық талдау жасау; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, химиялық 

эксперимент жүргізу; 

- химиялық процестер мен құрылымдарды есептеу, ғылыми 

эксперименттердің нəтижелерін өңдеу кезінде қолданылатын 

заманауи компьютерлік технологияларды меңгеру; 

- химиялық жəне криминалистикалық талдау түрлері туралы 

білімді құрылымдау жəне оларды əр түрлі сараптамаларды 

(автортану, баллистикалық, қолжазба (графология), портреттік, 

техникалық-криминалистикалық, суық қару сараптамасы жəне 



трасологиялық жəне т. б.) жүргізуде дұрыс қолдану; 

- өзінің кəсіби қызметінің нəтижелерін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже: Білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры 

6В01504 химиялық криминалистикалық сараптама 

Лауазымдарының тізімі Химик-зертханашы, химик-криминалист, химиялық жəне 

криминалистикалық зертхананың меңгерушісі 

Кəсіби қызмет объектісі Ғылыми-зерттеу, криминалистикалық зертханалар жəне химия 

өнеркəсібінің зертханалары 

 


