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1. Химия бойынша білім беру процесін жүзеге 

асырудың инновациялық əдістері мен тəсілдерін меңгерген, 

жаңартылған білім беру бағдарламасын меңгерген жоғары 

білікті педагогикалық кадрларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

2. ЖОО-ның оқу зертханаларының, ұжымдық 

пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертханалардың базасында 

білім алушылардың кəсіби жəне зерттеу құзыреттіліктерін 

дамыту мүмкіндігі, Қазақстан Республикасында баламасы 

жоқ қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықталған (ЯМР-

спектрометр Avance III 500, ИК-фурье спектрофотометр 

ФТ-801, рентген дифрактометр ХPert PRO, Мга-915 

электротермиялық атомдық атомдық-абсорбциялық 

спектрометр, SensAA жалынды атомдық атомдық атомдық 

атомдық атомдық-абсорбциялық спектрометр, сұйық 

"хроматографы" люмахром " спектрофотометриялық жəне 

флуориметриялық детекторлары бар, сұйықтықтың 

анализаторы 02-2М Флюорат жиынтықта 

криоприставкамен, оптикалық микроскоп Neophot-21 жəне 

т.б.). 

3.  Инновациялық, соның ішінде сандық 

технологияларды қолдана отырып химияны тереңдетіп 

оқыту мүмкіндігі. 

4. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

5. Химия ғылымдарының докторы, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, 

профессор Е. А. Мəмбетқазиевтің ғылыми мектебінің 

болуы. 

6. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында өзекті 

бағыттар бойынша педагогикалық жəне ғылыми-зерттеу 

қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін іргелі білімі бар 

химия саласындағы құзыретті ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 1. Қоғамның əлеуметтік тапсырысы мен əлемдік білім беру 

стандарттарына сəйкес докторанттарды сапалы кəсіби 



даярлауды жүзеге асыру. 

2. Қазіргі IT-технологияларды меңгеру жəне оларды кəсіби 

қызметте пайдалану 

3. Докторанттарды білім беру, əдіснамалық жəне зерттеу 

дайындығын болжайтын ғылыми-педагогикалық бағыттағы 

зерттеу жəне инновациялық қызметке тарту. 

4. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында білім 

берудің қазіргі əдіснамасы негізінде Химия-білім беру 

процестерін талдау жəне болжау дағдыларын дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері 8D01504 білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін 

химия түлегі: 

1. жаратылыстану ғылымдарының пəндік, дүниетанымдық 

жəне əдіснамалық ерекшелігін, ғылым эволюциясындағы 

парадигмалардың ауысуын жəне дамуының негізгі 

кезеңдерін түсіну; 

2. іргелі химия жəне педагогикалық пəндер бойынша 

теориялық жəне практикалық білімді пайдалана отырып, 

заманауи химияның проблемалық мəселелерін шешу; 

3. химия жəне педагогика бойынша іргелі білімге, 

зерттеуші-ғалым этикасы бойынша оқу жəне ғылыми-

əдістемелік əдебиеттерді құрастыру; 

4. қазіргі заманғы теориялар мен талдау əдістері негізінде 

академиялық тұтастықпен сипатталатын өзіндік ғылыми 

зерттеу жүргізу; 

5. білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында химия 

жəне педагогикалық ғылымдар дамуының заманауи 

үрдістерін, бағыттары мен заңдылықтарын ескере отырып, 

химияны оқытуды жүзеге асыру; 

6. қазіргі ақпараттық жəне инновациялық технологияларды 

пайдалана отырып, ғылыми ақпаратты беру тəжірибесін 

жүргізу арқылы зерттеу саласындағы əртүрлі теориялық 

концепцияларды салыстыру; 

7. ғылыми-педагогикалық қызметте химия бойынша 

есептерді шешудің əртүрлі тəсілдерін қолдану, соның 

ішінде стандартты емес, қолданбалы; 

8. одан əрі кəсіби дамуға көмектесетін түрлі ғылыми 

теориялар мен идеяларды сыни талдау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже: Химия білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия 

докторы 

Лауазымдарының тізімі Оқытушы, химия мұғалімі, химия кабинетінің əдіскері, 

ғылыми қызметкер, басшының орынбасары жəне ұйым 

басшысы. 

Кəсіби қызмет объектісі Жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу зертханалары, 

мекемелер, тамақ жəне химия өнеркəсібі зертханалары, 

жалпы білім беру мектебі. 
 


