
 



 



 

1. Паспорт образовательной программы 5В060600 «Химия». 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику бакалавриата по специальности 5В060600 – «Химия» присуждается 

академическая степень «Бакалавр естествознания». 

Выпускники специальности 5В060600 – «Химия» могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

- техническая, технологическая, производственная, экономическая сфера 

профессиональной деятельности; в организациях начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования; научно-исследовательских, конструкторских и проектных 

организациях; на производстве; 

- научно-исследовательская деятельность в сфере образования; и на производстве; в 

области повышения квалификации работников в соответствии со специализацией; 

- культурно-просветительская, управленческая и плановая деятельности в соответствии с 

полученной квалификацией бакалавра профессионального обучения; 

- химическая, металлургическая, нефтехимическая, фармацевтическая промышленности, 

сфера образования, науки и экологии. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

 

Бакалавры по специальности 5В060600 – «Химия» владеют следующими ключевыми 

компетенциямив области: 

1) (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области 

перевода вписьменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также 

взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем 

многообразии общественных и культурных контекстов: во время учебы: на работе, дома и на 

досуге. 

 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на иностранном языке: способен понимать, 

выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения как в области иноязычного 

общения в устной, так и в письменной форме (слушание, говорение, чтение, письмо) в 

соответствующем ряде социальных и культурных контекстов (в образовании и обучении, на 

работе, дома и на досуге). Имеет навыки медиации и межкультурного понимания. 

 

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической подготовки – 

КК3 

 Знать и формулировать основополагающие  фундаментальные законы природы, 

закономерности, лежащие в основе превращения веществ, устанавливать связь между явлениями 

и процессами,знать формулировки законов и уметь выражать ихматематическом 

илиграфическомвиде;знать области и границы применения  фундаментальных и частных законов 

законов; 

Уметь использовать современные методы анализа для идентификации 

веществ, определения их качественного и количественного состава. 

 

4) компьютерной подготовки – КК4 

обладает базовыми знаниями в области  информатики, уверенно и критично использует  

современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет навыки 

использования компьютера для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и 

обмена информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью Интернета в 



сфере профессиональной деятельности; 

 

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области естественнонаучных и химических дисциплин 

(наук), способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления: 

осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности для 

повышения личностного роста. 

организовывать собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем и 

информацией как индивидуально: так и в группах; владеет навыками приобретения новых 

знаний, необходимых для: повседневной профессиональной деятельности и продолжения 

образования в магистратуре; 

 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) – 

КК6 

 Активно участвует в общественной и трудовой жизни коллектива, социума, занимает 

активную гражданскую позицию в решении  производственных и социальных вопросов; 

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен 

воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности; 

развито чувство понимания взаимозависимости в мире, развиты коммуникативность, умение 

предупреждать и снимать конфликты; умеет находить компромиссы, соотносить свое мнение с 

мнением коллектива; 

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами 

поведения. 

 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 

обладает основами экономических знаний, иметь научные представления о менеджменте: 

маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы государственного регулирования 

экономики, роль государственного сектора в экономике; 

способен превращать идеи в действия, планировать и управлять проектами для достижения 

профессиональныхзадач. понимает этические ценности; 

умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с заказчиками, 

управления персоналом, взаимодействия с пользователями, работы с разрешающими и 

уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает основы правовой системы 

и законодательства Казахстана, тенденции социального развития общества; 

 

8) культурной подготовки –КК8 

знает традиции и культуру народов Казахстана;  

понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными средствами; 

является толерантным к традициям, культуре других народов мира, понимает и осознает 

установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма 

и противодействия им; сформирован как толерантная личность, признает, принимает и понимает 

представителей иных культур; 

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в интеллектуальнойсфере 

общения, не подвержен предрассудкам, в том числе шовинистического характера; обладает 

высокими духовными качествами. сформирован как интеллигентная: личность. 

 

9) общими компетенциями – КК9 

владеет навыками, необходимыми для критического наблюдательностью, способностью к 

интерпретации, анализу. заключений, способностью давать оценки; 

обладает качеством креативности (творчества),  способностью выдвигать идеи, 

отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 



установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться 

стереотипам. 

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может осуществлять 

самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, стремится лидировать в группе, 

коллективе, не причиняя им вреда и в рамках нормативных регламентов: 

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения. предлагать новые 

решения: умеет адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях. 

 

Бакалаврыпо специальности 5В060600 – «Химия»владеют следующими специальными 

компетенциями: 

 

В области теоретической подготовки 

 -обладающих прочными знаниями по химии и способных четко и доступно излагать 

полученные базовые знания по основным фундаментальным классическим законам химии, 

включая различные ее разделы и направления, проблемы и принципы теоретической и 

прикладной химии; - СК1 

 

В области научно-исследовательской работы 

- использует современные знания в области теоретической химии для решения прикладных 

и инновационных задач в научно-исследовательской деятельности; -СК2 

- ведет исследования и демонстрировать понимание общей структуры химии и тесную 

логическую взаимосвязь различных ее разделов и направлений, СК3 

- владеет технологией лабораторных исследований, способных осуществлять сбор и 

интерпретацию научной информации-СК4 

-владеет  навыками расчета физико-химических параметров химических объектов и 

процессов; статистической обработки данных с привлечением современного программного 

обеспечения и их представлений; работы с современным измерительным оборудованием; 

использования различных современных методов анализа. –СК5 

 

В области производственной  деятельности  

- решает  различные проблемы, химической, металлургической, нефтехимической, 

фармацевтической промышленности, сферы образования, науки и экологии, а также создает 

условия для адаптации к новым технологическим условиям и требования–СК6 

- обладает знаниями для развитияинновационных  возможностей выпуска химических 

продуктов посредством применения современных технологий, экономической целесообразности 

проектирования новых химических производств; 

- пользуется международными законами и правом в защите своих разработок; 

– владеет навыками внедрения новых технологических схем в сферу малых предприятий; 

проведения расчетов экономической эффективности выпускаемых продуктов  

- проводит анализи мониторинг состояния объектов окружающей среды, -СК7 

  



1.  5В060600 «Химия» оқу бағдарламасының төлқұжаты. 

 

1.1 Квалификация және қызметтер тізімі 

5В060600 – «Химия» мамандығының бакалавриат түлегіне «Жаратылыстану бакалавры» 

академиялық деңгейі беріледі. 

5В060600 – «Химия»мамандығының бакалавриат түлектері келесі кәсіби бағыттарда жұмыс 

жасай алады:  

- кәсіби қызметінің техникалық, технологиялық, өндірістік,экономикалық саласында; 

бастапқы, орта және қосымша кәсіби білім беруді ұйымдастыруды; ғылыми-зерттеу, 

конструкторлық және жобалық ұйымдарда; өндірісте; 

- өндірісте және білім беру саласында ғылыми-зерттеушілік жұмыс жасау; мамандығына 

байланысты жұмысшылардың біліктілігін арттыру салаларында; 

- мәдени ағартушылық , басқарушылық және жоспарлау бағытында ановая деятельности в 

соответствии с полученной квалификацией бакалавра профессионального обучения; 

- химическая, металлургическая, нефтехимическая, фармацевтическая промышленности, 

сфера образования, науки и экологии. 

 

1.2  Негізгі құзіреттер  

 

5В060600 – «Химия» мамандығының бакалавры келесі салаларда негізгі құзіреттерді 

меңгерген: 

1) (қазақ/орыс тілі) – НҚ1 

Өз ойын, сезімін, түсінігін, дәлелдерін және аудару кезіндегі өз ойын жазбаша және 

ауызшы түсіне және жеткізе алады (есту, сөйлеу, оқу және хат жазу), онымен қоса әлеуметтік 

және мәдени контексттердің барлық алуан түрлілігінде: білім алу барысында, жұмыста, үйде, 

демалыс кезінде лингвистикалық тұрғыдан лайықты және шығармашылық қарым-қатынас жасай 

алады. 

 

2) шетелтілі – НҚ2 

Шет тілінде негізгі қарым-қатынас дағдыларын меңгерген: әлеуметтік және мәдени 

контексттерге сәйкес(білім алу, білім беру саласында, жұмыста, үйде және демалыс кезінде) шет 

тілінде қарым-қатынас жасау барысында ауызша да, жазбаша (есту, сөйлеу, оқу, хат жазу) 

жүзінде де түсінеді, өз ойын, автордың ойын, түсінікті, сезімді, дәлелдерді, пікірлерді жеткізе 

және талқылай алады. Медиация және мәдениетаралық түсініктерді түсінуді де игерген. 

 

3) фундаменталды математикалық, жаратылыстану ғылымдарының және техникалық 

дайындық  – НҚ3 

Табиғаттың негізгі фундамнеталды заңдылықтарын, заттардың түрленуінің негізін 

түсіндіретін заңдылықтарды білу және тұжырымдау; құбылыстар мен үрдістердің арасында 

байланыс құру; заңдардың тұжырымдамасын білу және оларды матиматикалық немесе 

графикалық түрде дәлелдеп, көрсете білу; фундаменталды және туынды заңдылықтарды 

қолданудың аймағын және шегін ажырата білу; 

Заманауи талдау әдістерін заттарды, олардың сапалық және сандық құрамдарын 

анықтаудақолдана білу.  

 

4) компьютерлік дайындықтар  –НҚ4 

Информатика саласында негізгі білім меңгерген;жұмыста, бос уақытында және қарым-

қатынас барысында қазіргі заманауи ақпараттық технологияларды сенімді және сыни түрде 

пайдалана алады; ақпаратты қалпына келтіру, бағалау, сақтау, өндіру, ұсыну және алмасу үшін, 

кәсіптік қызметінің саласына сәйкес Интернетті пайдалану арқылы қарым-қатынас жасау және 

бірлескен желілерге қатысу мақсаттарында компьютерді қолдануды меңгерген; 

 



5)оқытуға дайындық– НҚ5 

Кеңтаныммен және мәдениеттіойлауды игерген жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға 

ықпал ететін жаратылыстану және химиялық пәндер (ғылымдар) салаларындағы негізгі білімді 

меңгерген: 

үздіксіз білім алудың маңыздылығы мен қажеттілігін түсінеді, өзін-өзі дамытудың қол 

жетімді мүмкіндіктерімен жолдарын таба алады. 

білім берудің дара жолын ұйымдастыра алады, онымен қоса жеке жіне топпен жұмыс 

жасағанда уақыт пен ақпаратты тиімді пайдалана алады;  владеет навыками приобретения новых 

знаний, необходимых для: күнделікті кәсіби қызметте және магистратурада білім алуды 

жалғастыруға қажетті жаңа ақпарат пен білімді игеруге дағдыланған; 

 

6) әлеуметтік дайындық(тұлғалық, мәдениетаралық, азаматтық құзыреттілік) – НҚ6 

Ұжымның, қоғамның әлеуметтік және еңбек өміріне белсене қатысады,өндірістік және 

әлеуметтік мәселелерді шешуде белсенді азаматтық ұстанымға ие; 

Ұжыммен, қоғаммен, отбасымен, әлеммен бірлесіп өмір сүруге бейімделген, өзінің 

бойында басқа адамға деген түсіністікті және басқа адамды бар болмысымен қабылдауды, оған 

құндылық ретінде қарауды тәрбиелей алады;әлемдегі өзара тәуелділікті түсіну сезімі дамыған, 

развито чувство понимания взаимозависимости в мире, коммуникативтігі дамыған,  

қақтығыстарды алдын ала байқау және жоя алады; ымыраға келуге қабілетті, өз ойын ұжымның 

ойымен салыстыра сәйкестендіре алады; 

іскери этика нормаларын, іс-әрекеттің этикалық және құқықтық нормаларын сақтауға 

қабілетті. 

 

7) кәсіпкерлік экономикалық дайындық –НҚ7 

экономикалық білімнің негіздерін меңгерген, менеджмент, маркетинг, финанс және т.с.с 

ұғымдар туралы ғылыми теориялық көзқарас қалыптасқан; экономиканы мемлекеттік реттеудің 

мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін біледі және түсінеді; 

ойлардыжүзеге асыра алады; кәсіби мақсаттарға жету үшін жобаларды жоспарлау және 

басқара алады; этикалық құндылықтарды түсінеді; 

адамдармен жұмыс жасай алады, умеет работать с людьми, тапсырыс берушілерге ықпал 

ету, қарым-қатынас жасау саласында білім алған, қызметкерлерді басқару, тұтынушылармен 

өзара байланыс орнату, рұқсат беру және уәкілетті органдармен жұмыс жасау, билік 

органдарымен жұмыс істеу ерекшеліктері мен әдістерін меңгерген; Қазақстанның құқықтық 

жүйесімен, заңнамасының негіздерімен танысқан, әлеуметтік даму тенденцияларын біледі; 

 

8) мәдени дайындық –НҚ8 

Қазақстан халқының дәстүрлері мен мәдениетін біледі;  

әртүрлі тәсілдермен идеяларды, тәжірибелерді және эмоцияларды шығармашылық түрде 

жеткізудің маңыздылығын түсінеді; 

әлемнің өзге ұлттарының дәстүрлері мен мәдениетіне толерантты түсінікпен қарайды, өзін 

толерантты ұстаудың тәртіптерін, нәсілшілдікке, ксенофобияға, экстремизмге қарсылық 

танытудың және оларды алдын алудың маңызын түсінеді және мойындайды; толерантты тұлға 

ретінде қалыптасқан, өзге ұлт өкілдерін мойындайды, түсінеді және қабылдайды; 

интеллектуалды салаларда қарым-қатынасты жеңіл және түсіністікпен орнатады; 

шовинистикалық сипатта және басқандай да ақыл-есінде ауытқулар жоқ; жоғары рухани 

құндылықтарға ие, зияткер тұлға ретінде қалыптасқан.  

 

9) жалпылама құзіреттілік  – КК9 

сыни көзқараспен бақылауға керекті, талдау, интерпретациялау, қорытындылау, әділ түрде 

бағалау қабілеттеріне дағдыланған; 

креативті ойлау қабілетіне (шығармашылық) ие, белгілі, танымал, жалпы қабылданған, 

қарапайым немесе қатаң бекітілген идеялардан өзгеше идеяларды жүзеге асыру, мәселенің мәнін 



түсіну, ескі көзқарастарға қарсылық танытуға қабілетті.   

Белсенді өмір салтын ұстануға қабілетті және маңызын түсінеді,  асқа адамдарға қатысты 

тәуелсіз іс-әрекет жүзеге асыра алады, ұжымда, топта өзге адамдарға зиянын келтірмей 

нормалық регламенттер шегінде жетекшілік етуге ұмтылады; 

Топта жұмыс жасай алады, өзінің көзқарасын дұрыс қорғай алады; мәселені шешудің жаңа 

жолдарын таба алады; әртүрлі әлеуметтік жағдайларда барабар шарлау жасай алады.  

 

5В060600 – «Химия» мамандығының бакалавры келесі салаларда арнайы құзіреттілікті 

меңгерген: 

 

Теориялық дайындық саласында  

 - химия пәні бойынша мықты білімі бар және химияның фундаменталды негізгі 

классикалық заңдары туралы, олардың әртүрлі салалары, бағыттары, мәселелері жайында, 

теориялық және қолданбалы химияның принцптері жайында алған негізгі білімдерін нақты және 

оңай жеткізуге қабілетті; - АҚ1 

 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша  

- ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында туындаған қолданбалы және инновациялық 

мәселелерді шешу мақсатында теориялық химиядан алған заманауи білімдерін қолдана алады; -

АҚ2 
- зерттеу жүргізуге, химияның жалпы құрылымын түсінуге және әртүрлі бөлімдер мен 

бағыттардың өзара тығыз логикалық байланысын көрсете білуге қабілетті - АҚ3 

- ғылыми ақпаратты жинақтауға, анықтауға, интерпретациялауға арналған зертханалық 

зерттеулердің технологиясын меңгерген -АҚ4 

-химиялық заттар мен процестердің физика-химиялық параметрлерін есептеу дағдыланған, 

заманауи ақпараттық тахнологиялық құралдарды және олардың ұсынымдарын пайдалану 

арқылы статистикалық деректерді өңдеу жүргізе алады; заманауи өлшегіш аппараттармен жұмыс 

жасай алады; талдаудың әртүрлі әдістерін меңгерген. –АҚ5 

 

Өндірістік қызмет саласында 

- химиялық, металлургиялық, мұнайхимиялық, фармацевтикалық өндірістерде, бәләм беру, 

ғылыми және экологиялық салаларды туындаған әртүрлі мәселелерді шеше алады, онымен қоса, 

жаңа технологиялық жағдайлар мен талаптарға бейңмделуге оңтайлы жағдайлар жасайды –АҚ6 

- заманауи технологияларды пайдалана отырып химиялық өнімдердің шығарудың 

инновациялық мүмкіндіктері дамыту бағытында білім алған, жаңа химиялық өндірістерді 

жобалау барысындағы экономикалық мақсаттарды саралауды үйренген.  

- өзінің анықтаған технологияларын, жаңалықтарын халықаралық заңдар мен құқықтарды 

қолдана отырып қорғай алады; 

– кішігірім кәсіпорын салаларына сәйкес жаңа технологиялық схемаларды енгізуге 

дағдыланған; өндіріліп жатқан химиялық заттардың экономикалық эффективтілігін анықтауды 

игерген; 

- қоршаған орта объектілерінің экологиялық жайғдайына талдаулар мен мониторинг 

жүргізуге дағдыланған - АҚ7 

 

  



1.Passport of the educational program 5B060600 "Chemistry". 

 

1.1 List of qualifications and positions 

A graduate of the bachelor degree in the specialty 5B060600 - “Chemistry” is awarded the 

academic degree “Bachelor of Natural Science”. 

Graduates of the specialty 5B060600 - "Chemistry" can perform the following types of 

professional activity: 

- technical, technological, industrial, economic sphere of professional activity; in organizations 

of primary, secondary and additional professional education; research, design and design organizations; 

in production; 

- research activities in the field of education; and in production; in the field of staff development 

in accordance with the specialization; 

- cultural, educational, managerial and planned activities in accordance with the obtained 

qualifications of the bachelor of vocational training 

- chemical, metallurgical, petrochemical, pharmaceutical industries, education, science and 

ecology. 

 

11.2 Key competences 

 

Bachelors in the specialty 5B060600 - "Chemistry" possess the following key competencies in the 

field of: 

1) (Kazakh / Russian language) - KС1 

to able to express and understand concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in the field of 

translation in written and oral forms (listening, speaking, reading and writing), as well as interact 

linguistically appropriately and creatively in all the diversity of social and cultural contexts: while 

studying : at work, at home and at leisure. 

 

2) foreign languages – КC2 

owns basic communication skills in a foreign language: able to understand, express and interpret 

concepts, thoughts, feelings, facts and opinions both in the field of foreign language communication in 

oral and in written form (listening, speaking, reading, writing) in the appropriate range of social and 

cultural contexts (in education and training, at work, at home and at leisure). He has mediation and 

intercultural understanding skills. 

 

3) fundamental math, natural science and technical training – КC3 

to know and to formulate the fundamental laws of nature, the laws of the transformation of 

substances, establish the relationship between phenomena and processes, to know the formulation of 

laws and be able to express them in mathematical or graphical form, to know the areas and boundaries 

of the application of fundamental and private laws; 

to be able to use modern analysis methods to identifysubstances, determining their qualitative and 

quantitative composition. 

 

4)computer training– КC4 

possesses basic knowledge in the field of informatics, confidently and critically uses modern 

information technologies for work, leisure and communications, has skills in using a computer to 

restore, evaluate, store, produce, present and exchange information, to communicate and participate in 

collaborating networks using the Internet professional activity; 

 

5) educational training  – КС5 

possesses basic knowledge in the field of natural science and chemical disciplines (sciences) that 

contribute to the formation of a highly educated personality with a broad outlook and culture of 

thinking: 



aware of the need for continuous learning, can find available opportunities to enhance personal 

growth. 

to organize their own training, including, effectively managing time and information both 

individually: and in groups; possesses the skills to acquire new knowledge necessary for: daily 

professional activities and continuing education in the magistracy; 

 

6) social training (personal, intercultural, civic competence) – КC6 

Actively participates in the social and working life of the collective, society, takes an active civic 

stand in solving industrial and social issues; 

has the ability to live together in a team, in a family, in society, in the world, able to cultivate the 

acceptance and understanding of another person, and treat him as a value;a sense of understanding of 

interdependence is developed in the world, communication is developed, the ability to prevent and 

eliminate conflicts;able to find compromises, correlate his opinion with the opinion of the collective; 

to able to comply with business ethics, own ethical and legal standards of conduct. 

 

7) entrepreneurial economic training – КC7 

possesses the basics of economic knowledge, to have a scientific understanding of management: 

marketing, finance, etc .;knows and understands the goals and methods of state regulation of the 

economy, the role of the public sector in the economy; 

able to turn ideas into actions, plan and manage projects to achieve professional goals. 

understands ethical values; 

can work with people, has knowledge in the field of interaction with customers, personnel 

management, interaction with users, work with permitting and authorized bodies, work with 

government representatives;knows the basics of the legal system and legislation of Kazakhstan, trends 

in the social development of society; 

8) cultural training –КC8 

knows the traditions and culture of the people of Kazakhstan;  

understands the importance of creatively expressing ideas, experiences, and emotions through 

various means; 

to is tolerant to the traditions and culture of other nations of the world, understands and 

understands the attitudes of tolerant behavior, the prevention of domestic racism, xenophobia, 

extremism and countering them; formed as a tolerant person, recognizes, accepts and understands 

representatives of other cultures; 

has the ability to acquire knowledge; tolerant, easy in the intellectual sphere of communication, 

not subject to prejudice, including chauvinistic nature; possesses high spiritual qualities; formed as 

intelligent personality.  

 

9) general competences – КC9 

owns the skills necessary for critical observation, the ability to interpret, analyze, conclusions, the 

ability to give assessments; 

has the quality of creativity (creativity), the ability to put forward ideas that are different from the 

obvious, well-known, generally accepted, banal or firmly established, the ability to see the essence of 

the problem, the ability to resist stereotypes. 

understands and is able to lead an active life position, can carry out independent behavior in 

relation to other individuals, seeks to lead in a group, a team, without causing them harm and within the 

framework of normative regulations: 

able to work in a team, correctly defend their point of view, propose new solutions: know how to 

adequately navigate in various social situations. 

 

  



The bachelors in the specialty 5B060600 - "Chemistry" possess the following special 

competencies: 

In the field of theoretical training 

 - possessing solid knowledge of chemistry and capable of clearly and easily presenting the 

obtained basic knowledge of the basic fundamental classical laws of chemistry, including its various 

sections and directions, problems and principles of theoretical and applied chemistry; - SC1 

 

In the field of research training 

- uses modern knowledge in the field of theoretical chemistry to solve applied and innovative 

problems in research activities; -SС2 

- conducts research and demonstrates the understanding of the general structure of chemistry and 

the close logical interconnection of its various sections and directions,SC3 

- owns a laboratory research technology capable of collecting and interpreting scientific 

information -SС4 

- owns the skills to calculate the physicochemical parameters of chemical objects and processes; 

statistical data processing with the involvement of modern software and their representations; work with 

modern measuring equipment; use of various modern methods of analysis. –SС5 

 

In the field of industrial activity 

- solves various problems of the chemical, metallurgical, petrochemical, pharmaceutical industry, 

education, science and ecology, as well as creates conditions for adaptation to new technological 

conditions and requirements –SС6 

- possesses knowledge for the development of innovative capabilities for the production of 

chemical products through the use of modern technologies, the economic feasibility of designing new 

chemical plants; 

- enjoys international laws and the right to protect their developments; 

– owns the skills to introduce new technological schemes in the sphere of small enterprises; 

calculations of the economic efficiency of the products produced 

- analyzes and monitors the state of environmental objects, - СК7 

  



Содержание образовательной программы специальности 5В060600 
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руемые 
компет
енции 

1. Общие обязательные модули 
Ақпаратты
қ                                                 
Информац
ионный                                     
Information 

Білу және түсіну;қазакстан 
тарихының? Экологияның 
экономиканың негізгі 
заңдықтарымен заңдарын,білімдерін 
қолдану және түсіну: дағдыларды, 
командада жұмыс істеу, өзінің 
көзқарасын дәлелдей алу, жаңа 
шешімдер ұсына алады. 
ойлауды қалыптастыру: білу, өз 
пікірін білдіру және негіздеу өз 
ұстанымын қатысты мәселелер 
бойынша көзқарас тарихи өткеніне, 
бағалауға қол жеткізу  
іскерліктер саласындағы қарым-
қатынас, өзара іс-қимыл 
лингвистически тиісті түрде және 
шығармашылық тұрғыдан барлық 
жағынан қоғамдық және мәдени 
жағдайға негізделген; 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 
деген: түсінуге, білдіруге және 
түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, 
фактілер мен пікірлер. 
Знание и понимание социально-
этических ценностей, основанные на 
общественном мнении, традициях, 
обычаях, общественных нормах и 

8 13 1 KКZT -
1101            
SIK -
1101                  
MHK-
1101 

Қазақстанның 
қазіргі заман 
тарихы 
Современная 
история 
Казахстана 
The modern 
history of 
Kazakhstan 

ОО
Д         
GES 

А ОК                    
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

KK1, 
KK2 
 

1 EH -
1102                
OE -
1102                        
BE – 
1102 

Экономика 
негіздері                                       
Основы 
экономки                                                         
The Basics of 
the Economics 

ОО
Д 
GES 

А КВ 
SC 

2 емтих
ан 
экз 
exam 

1 EZhTD - 
1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
EUR-
1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ESD – 
1102 

Экология және 
тұрақты дамуы 
Экология и 
устойчивое 
развитие 
Ecology and 
steady 
development 

ОО
Д 
GES 

А КВ 
SC 

2 емтих
ан 
экз 
exam 

2 AKT - 
1105          
IKT - 
1105               

Ақпараттық-
коммуникация
лық 
технологиялар 

ОО
Д 
GES 

А ОК 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 



ориентироваться на них в своей 
профессиональной деятельности. 
применение знаний и понимание: 
владеть навыками работы в команде, 
корректно отстаивать свою точку 
зрения, предлагать новые решения. 
формирование суждений: уметь 
выражать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 
историческому прошлому,. 
умения в области общения: 
взаимодействовать лингвистически 
соответствующим образом и 
творчески во всем многообразии 
общественных и культурных 
контекстов; 
навыки обучения или способности к 
учебе: понимать, выражать и 
толковать понятия, мысли, чувства, 
факты и мнения. 
Knowledge and understanding the 
effects of ecology, the environment for 
the development of human society, of 
factors affecting the complexity of the 
impact; 
application of knowledge and 
understanding: to be able to work in a 
team properly defend his point of view, 
offer new solutions. 
forming judgments: to be able to 
express and justify their position on 
matters relating to the valuable relation 
to the historical past, to evaluate the 
achievements communication skills: 
linguistic way to interact appropriately 
and creatively in a variety of societal 
and cultural contexts; 
skills training or the ability to learn: to 

ICT- 
1105 

(ағылшын 
тілінде)                                                                                                                           
Информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии (на 
английском 
языке)                                                                                                                                                                                               
Information and 
communication 
technology 
(English) 



understand, express and interpret 
concepts, thoughts, feelings, facts and 
opinions. 

Коммуника
тивтык    
Коммуника
тивный  
Communica
tive 

білу және түсіну қазақ (орыс), шетел 
тілі үшін қажетті көлемде ақпарат 
алу мүмкіндіктері отандық және 
шетелдік көздері; 
білімдерін қолдану және түсіну: 
талдау дағдылары және көпшілік 
алдында сөйлеу;  
ойлауды қалыптастыру: дағдыларды 
білдіру өз ойын және пікірін 
тұлғааралық және іскерлік қарым-
қатынас қазақ (орыс) және шет 
тілдерінде. 
коммуникативтік қабілеті: өзара іс-
қимыл лингвистически тиісті түрде 
және шығармашылық тұрғыдан 
барлық жағынан қоғамдық және 
мәдени жағдайға негізделген; 
дағдылар немесе қабілеттерін, оқуға 
деген: түсінуге, білдіруге және 
түсіндіру ұғымдар, ой, сезім, 
фактілер мен пікірін ауызша және 
жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу, 
жазу). 
знать и понимать казахский 
(русский), иностранный язык в 
объеме, необходимом для 
возможности получения информации 
из отечественных и зарубежных 
источников; 
применение знаний и понимание: 
владеть навыками публичной речи; 
формирование суждений: владеть 
навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом 
общении на казахском (русском), 
иностранном языках. 

12 20 1,2  Шетел тілі                                                                                            
Иностранный 
язык                                                                   
Foreignlanguage 

ОО
Д 
GES 

А ОК 
M
C 

6 емтих
ан 
экз 
exam 

 

1,2  Қазақ (орыс) 
тілі 
Казахский 
(русский) язык 
Kazakh 
(Russian) 
Language 

ОО
Д 
GES 

А ОК 
M
C 

6 емтих
ан 
экз 
exam 



коммуникативные способности: 
взаимодействовать лингвистически 
соответствующим образом и 
творчески во всем многообразии 
общественных и культурных 
контекстов; 
навыки обучения или способности к 
учебе: понимать, выражать и 
толковать понятия, мысли, чувства, 
факты и мнения как в устной, так и в 
письменной форме (слушание, 
говорение, чтение, письмо). 
To know and understand Kazakh 
(Russian), a foreign language to the 
extent necessary to be able to obtain 
information from domestic and foreign 
sources; 
application of knowledge and 
understanding: to be skilled in public 
speaking; 
forming judgments: possess the skills to 
express their thoughts and opinions in 
interpersonal and business 
communication in Kazakh (Russian) 
foreign languages. 
communication skills: linguistic way to 
interact appropriately and creatively in a 
variety of societal and cultural contexts; 
skills training or the ability to learn: to 
understand, express and interpret 
concepts, thoughts, feelings, facts and 
opinions in both oral and written form 
(listening, speaking, reading, writing). 

Қоғамдық - 
саяси                                                                                                                 
Обществен
но-
политическ
ий                                                                          

Білү және түсінү: Ғылыми тарихи, 
философиялық діні көзқарастарын, 
халықаралық конституциялық 
құқықты, этикалық және құқықтық 
стандарттар негіздерін, 
қолданыстағы экономикалық 

8 13 2  Құқықнегіздері 
Основыправа 
Bases of law 

ОО
Д 
GES 

А КВ 
SC 

2 емтих
ан 
экз 
exam 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 
 2  Өмір 

тіршілігінің 
ОО
ДGE

А КВ 
SC 

3 емтих
ан 



Publicly - 
political 

теорияларды, қоғамның 
экономикалық жүйесінің құрылымы 
құраушы элементтерін білу және 
түсіну. 
білу және түсіну: кәсіби қызметті 
жүзеге асыру үшін ақпараттық 
технологияларды қолдану. 
пайымдауларды қалыптастыру: 
елдегі экономикалық, құқықтық және 
ақпараттық ахуал туралы пікір 
білдіруге дағдыландыру. 
коммуникативтік дағдылар 
саласында: экономикалық және 
құқықтық салалардағы қарым-
қатынас дағдылары. 
дағдыларына оқыту немесе үйренуге 
қабілеті: экономикалық, құқықтық 
және ақпараттық сала фактілер 
ұғымдарды түсіну, білдіру және 
интерпретациялау . 
Знание и пониманиео научных, 
исторических, философских и 
религизных взглядов на мир, 
многообразия форм человеческой 
деятельности и знания 
рационального и иирационального, о 
духовных ценностей  и  их значение; 
 о политической жизни, субъектах 
политики и политических процессах 
в мире и Республике Казахстан, 
понимать значение и роль 
политических систем и режимов в 
жизни обществаоснов 
международного конституционного 
права, этических и правовых 
норм;существующих экономических 
теорий, структурообразующих 
элементов экономической системы 
общества. 

қауіпсіздігі 
негіздері 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
 Life Safety 
Basics 

S экз 
exam 

3  Саясаттану-
әлеуметтану 
Политология-
социология 
Political 
science-
sociology 

ОО
Д 
GES 

А КВ 
SC 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

3 3 Мәдениеттану 
Культурология 
Culturology 

ОО
Д 
GES 

А КВ 
SC 

 емтих
ан 
экз 
exam 

4 3 Философия 
Философия 
Philosophy 

ОО
Д 
GES 

А ОК 
M
C 

 емтих
ан 
экз 
exam 



применение знаний и 
понимание:применять знания о 
информационных технологиях для 
реализации своей профессиональной 
деятельности. 
Формирование суждений: владеть 
навыками выражения своих мыслей и 
мненияоб экономическом, правовом 
и информационном положении 
страны. 
умения в области общения: 
коммуникативные способности в 
экономической и правовой сферах. 
навыки обучения или способности к 
учебе: понимать, выражать и 
толковать понятия и факты 
экономической, правовой и 
информационной сферы. 
Knowledge and understanding of the 
fundamentals of international 
constitutional law, ethical and legal 
standards; existing economic theories, 
structure-forming elements of the 
economic system of society. 
application of knowledge and 
understanding: to apply knowledge of 
information technology for the 
realization of their professional 
activities. 
forming judgments: possess the skills to 
express their thoughts and opinions on 
the economic, legal and information 
situation in the country. 
in the field of communication skills: 
communication skills in the economic 
and legal spheres. 
skills training or the ability to learn: to 
understand, express and interpret 
concepts and facts of economic, legal 



and information sphere 
2.1 Обязательные модули по специальности  1 
Жаратылыс
тану-
ғылыми                             
Естественн
о-научный            
Natural 
science 

Білуі және түсінү математика және 
физика негіздерін бейорганикалық 
химияның негіздерін, теориялық 
және практикалық мақсаттарда осы 
білімді пайдалану әдістерін меңгеру; 
Негізгі түсініктер мен 
анықтамалар,реакциялар жасау 
ережелерін химиялық заттардың 
формуласын қурастыру. 
Істей алуы тиіс: басқа пәндер 
аясында алған білімдерін пайдалана 
алуға; 
Дағдылана алуы тиіс: әр түрлі 
химиялық проблемаларды шешуге, 
әдебиеттермен өзіндік жұмыстардыөз 
бетімен шеше білуге. 
Знание и понимание  основ высшей 
математики,  физики, основных 
законов химии , теорию строения 
веществ,основ статистических 
анализа в естественно-научном 
образовательном процессе ,   
понимание природных явлений, 
форм движения материи, 
демонстрация экологических знаний 
и культуры 
Формирование представлений о 
путях развития современной 
неорганической химии, ее значении и 
месте в системе химических 
дисциплин, о методах исследования 
и синтеза веществ и материалов с 
использованием новых технологий, в 
том числе нанотехнологий и 
наноматериалов.  Умение 
 работать научно-методической 
литературой по сбору необходимой 

17 29 1 BH - 
1205                                                   
NH - 
1205                                                               
IC – 
1205 

Бейорганикалы
қ химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Неорганическа
я химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Inorganic 
chemistry 

ОО
М 
GC
M 

А ОК 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 
 

2 EH -
1206                                                
HE -
1206                                            
CE -
1206 

Элементтерхим
иясы 
Химияэлемент
ов 
Chemistry of 
elements 

ОО
М 
GC
M 

А КВ                         
SC 

4 емтих
ан 
экз 
exam 

2 HEOK - 
1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
HES - 
1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CIC – 
1206 

Химиялық 
элемент және 
оның 
құралымдар 
Химические 
элементы и их 
соединения 
Chemical 
elements and 
their 
connections 

ОО
М 
GC
M 

А КВ                         
SC 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

2 OH - 
1206                                                                              
OH - 
1206                                                                  
OC – 
1206 

Oрганикалық 
химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Органическая 
химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Organic 
chemistry 

ОО
М 
GC
M 

А ОК 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

1 Маt - 
1203                                          
Маt - 
1203                                       
Маt – 
1203 

Математика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Математика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Mathematics 

ОО
М 
GC
M 

А ОК 
M
C 

4 емтих
ан 
экз 
exam 

2 Fiz - 
1204                             

Физика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Физика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ОО
М 

А ОК 
M

3 емтих
ан 



информации как для 
исследовательской и практической 
деятельности в области изучения 
дисциплин естественно-
математического цикла,  
Способность применять свои знания  
в области физики математики, 
экологии при изучении 
фундаментальных и прикладных 
химических дисциплин и применения 
полученных знаний в 
профессиональной деятельности 
 

Fiz - 
1204                           
Phys – 
1204 

Physics GC
M 

C экз 
exam 

Кәсіби-
коммуника
тив         
Профессио
нально-
коммуника
тивный         
Professional
communicat
ion 

Білуі тиіс: 
-негізгі түсініктер мен 
анықтамаларды білуге; 
Істей алуы тиіс: 
-басқа пәндермен алған білімдерін 
байланыстыра алуға; 
Дағдылана алуы тиіс: 
- әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасай 
білуге; 
Знать и понимать: 

-знать основные понятия и 
определения, основы физической 
химии, применение их к конкретным 
задачам; 

- уметь использовать 
полученные знания при изучении 
других учебных дисциплин;  
Владетьнавыками и приемами: 

-владеть навыками и приемами 
использования этих знаний в 
теоретических и практических целях 
для решения типовых задач,   
навыками самостоятельной работы с 
литературой. 
To know: 
-Know the basic concepts and 

  4 FZE - 
2302                                                                                   
FMI - 
2302                                                                                    
PMR – 
2302 

Физикалық 
зерттеу әдістері                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Физические 
методы 
исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                
Physical 
methods of 
research 

ОО
М 
GC
M 

А ОК 
M
C 

2 емтих
ан 
экз 
exam 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 3 FH - 
2207                                                                
FH - 
2207                                                                              
PC – 
2207 

Физикалық 
химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Физическая 
химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Physical 
chemistry 

БД 
BC 

А ОК 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

3 KK(O)T-
2201            
PK(R)Ya
-2201           
PK(R)L -
2201 

Кәсіптікқазақ 
(орыс) 
тіліПрофессион
альныйказахск
ий(русский) 
язык                                                                                                                                                                                                                                                  
Professional 
Kazakh 
(Russian) 
Language 

БД 
BC 

А ОК 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

3 KBShT-
2202                   

Кәсіби-
бағытталған 

БД 
BC 

А ОК 
M

3 емтих
ан 



definitions, the foundations of physical 
chemistry, their application to concrete 
problems; 
Be able to: 
-use the knowledge gained in the study 
of other disciplines; 
Own skills and techniques: 
-vladet skills and techniques to apply 
that knowledge in theoretical and 
practical purposes to solve the typical 
problems, skills of independent work 
with literature. 

POIYa-
2202             
POFL-
2202 

шетел  тілі                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Профессиональ
но-
ориентированн
ый 
иностранный 
язык                                                                                                                                                                                                                                
Professionally-
oriented foreign 
languag 

C экз 
exam 

3 AH-2301 
AH-2301 
AC-2301 

Аналитикалық 
химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Аналитическая 
химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Analytical 
chemistry 

БД 
BC 

А ОК 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

2.2 Обязательные модули по специальности  2 
Заттың 
құрылысы, 
химиялық 
кинетика 
және 
электрохим
ия                                                                                                                                                                                                                
Строение 
вещества, 
химическая 
кинетика и 
электрохим
ия                                                                                                                                                                                                                         
The 
structure of 
matter, 
chemical 
kinetics and 
electrochem
istry 

Білуі тиіс: 
-негізгі түсініктер мен 
анықтамаларды білуге; 
Істей алуы тиіс: 
-басқа пәндермен алған білімдерін 
байланыстыра алуға; 
Дағдылана алуы тиіс: 
- әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасай 
білуге; 
Знать и понимать: 
-знать основные понятия и 
определения, основы физической 
химии, применение их к конкретным 
задачам; 
- уметь использовать полученные 
знания при изучении других учебных 
дисциплин;  
Владетьнавыками и приемами: 
-владеть навыками и приемами 
использования этих знаний в 
теоретических и практических целях 
для решения типовых задач,   

  4 HKE – 
3222 
HKE – 
3222 
CKE – 
3222 

Химиялық 
кинетка және 
электрохимия 
Химическая 
кинетика и 
электрохимия 
Chemical 
kinetics and 
electrochemistry 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3  KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
СК5 

3 FHTTBE
Sh – 
3222 
RZIGFH 
– 3222 
STSCPC 
– 3222 

Физикалық 
химияның 
таңдаулы 
тараулары 
бойынша 
есептер 
шығару 
Решение задач 
по избранным 
главам 
физической 
химии 
Solution of tasks 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



навыками самостоятельной работы с 
литературой. 
To know: 
-Know the basic concepts and 
definitions, the foundations of physical 
chemistry, their application to concrete 
problems; 
Be able to: 
-use the knowledge gained in the study 
of other disciplines; 
Own skills and techniques: 
-vladet skills and techniques to apply 
that knowledge in theoretical and 
practical purposes to solve the typical 
problems, skills of independent work 
with literature 

on selected 
chapters of 
physical 
chemistry 

3 ZK – 
4225 
SV – 
4225 
SM – 
4225 

Зат құрылысы 
Строение 
вещества 
The structure of 
matter 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

 
Талдау                                                                                                                                             
Аналитиче
ский                                                                                                                                       
Аnalytica 

Білуі тиіс: 
-негізгі түсініктер мен 
анықтамаларды білуге; 
Істей алуы тиіс: 
-басқа пәндермен алған білімдерін 
байланыстыра алуға; 
Дағдылана алуы тиіс: 
- әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасай 
білуге; 
Знать и понимать: 
-знать основные понятия и 
определения, основы аналитической 
химии, применение их к конкретным 
задачам; 
- уметь использовать полученные 
знания при изучении других учебных 
дисциплин;  
Владетьнавыками и приемами: 
-владеть навыками и приемами 
использования этих знаний в 
теоретических и практических целях 
для решения типовых задач,   
навыками самостоятельной работы с 

 
3 

 
15 

3 KMKH - 
4225                                                                                                                            
KMKH - 
4225                                                                                          
QMCC - 
4225 

Кванттық 
механика және 
компьютерлік 
химия 
Квантовая 
механика и 
компьютерная 
химия 
Quantum 
Mechanics and 
Computational 
Chemistry 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 
СК5 



литературой. 
To know: 
-Know the basic concepts and 
definitions, the foundations of physical 
chemistry, their application to concrete 
problems; 
Be able to: 
-use the knowledge gained in the study 
of other disciplines; 
Own skills and techniques: 
-vladet skills and techniques to apply 
that knowledge in theoretical and 
practical purposes to solve the typical 
problems, skills of independent work 
with literature 
Білуі тиіс: 
-негізгі түсініктер мен 
анықтамаларды білуге; 
Істей алуы тиіс: 
-басқа пәндермен алған білімдерін 
байланыстыра алуға; 
Дағдылана алуы тиіс: 
- әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасай 
білуге; 
Знать и понимать: 
-знать основные понятия и 
определения, основы физической 
химии, применение их к конкретным 
задачам; 
- уметь использовать полученные 
знания при изучении других учебных 
дисциплин;  
Владетьнавыками и приемами: 
-владеть навыками и приемами 
использования этих знаний в 
теоретических и практических целях 
для решения типовых задач,   
навыками самостоятельной работы с 
литературой. 

4 HCA-
2207                             
HKA-
2207                    
CQA-
2207 

Химиялық 
сандық талдау 
Химический 
количественны
й анализ 
Chemical 
quantitative 
analysis 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

4 AKE – 
2207 
KMA – 
2207 
CMA – 
2207 

Анализдің 
классикалық 
әдістері 
Классические 
методы анализа 
Classic methods 
of analysis 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

4 HSTE - 
2210                                                                                                                              
SMAH - 
2210                                                                                                                  
SMTRA 
- 2210 

Химиядағы 
статистикалық 
талдау әдісі 
Статистически
е методы 
анализа в 
химии 
Statistical 
methods of 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



To know: 
-Know the basic concepts and 
definitions, the foundations of physical 
chemistry, their application to concrete 
problems; 
Be able to: 
-use the knowledge gained in the study 
of other disciplines; 
Own skills and techniques: 
-vladet skills and techniques to apply 
that knowledge in theoretical and 
practical purposes to solve the typical 
problems, skills of independent work 
with literature 

analysis in 
chemistry 

4 SNMOE 
- 2210                                                                                                     
MMOR
A - 2210                                                                                           
MMTRA 
– 2210 

Сарала- 
нәтижесінің 
математикалық 
өңдеуінің 
әдістері 
Методы 
математическо
й обработки 
результатов 
анализа 
Methods of 
mathematical 
treatment of 
results of 
analysis 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

    4 SAZTD - 
3212                                                                                                              
OPPVA 
- 3212                                                                                 
SPMA – 
3212 

Сынама алу 
және заттарды 
талдауға 
дайындау 
Отбор проб и 
подготовка 
веществ к 
анализу 
Sampling and 
preparation of 
materials to 
analysis 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 

4 HTYA - 
3204                                                                                       
PPHA - 
3204                                                                              
PTCA – 
3204 

Химиялықталд
аудаүлгіалу 
Пробоподготов
кавхимическом
анализе 
Preparation of 
tests is in a 
chemical 
analysis 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

Химия- Білуі тиіс: негізгі технологиялық   7 ZhHT - Жалпы      KK4, 



технология
лық                                                                                               
Химико-
технологич
еский                                                                                            
Chemical-
technologic
al 

ұғымдарды, технологиялық процесс 
түрлерін, оның жылдамдығын, 
каталитикалық процесстерді, 
реакторларды, оның түрлерін, 
модельдерін, кейбір бейорганикалық 
және органикалық заттардың алу 
технологияларын; 
Істей алуы тиіс: химиялық 
технологияның негізін анықтау, 
теориялық негіздерін зертханалық 
жұмыс барысында қолдану, 
технологиялық процесстертерге 
материалды және жылу 
экономикалық баланстарды 
құрастыра білу; 
Дағдылана алуы тиіс: 
бейорганикалық және органикалық 
заттардың алу технологиясының 
теориясын, физико-химиялық 
қасиеттерін, технологиялық қасиетін, 
қолдану саласын, ерекше қасиеттерін 
білу 
Знатьклассификацию 
технологических процессов, 
основные технологические 
понятия;основные химико-
технологические процессы и 
реакторы различных 
систем;важнейшие химические 
производства, физико-химические 
основы их осуществления в 
промышленности;технологию 
производства органических и 
неорганических веществ. 
Уметьсоставлять уравнения 
материального и теплового 
балансов;давать характеристику 
различным химико-технологическим 
процессам;использовать законы 

2208                                                                                                                       
OHT - 
2208                                                                                                       
GCT – 
2208 

химиялық 
технология 
Общая 
химическая 
технология 
General 
chemical 
technology 

KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 

7 HZTO - 
2208                                                                                                                                 
THVP - 
2208                                                                                                            
TCI – 
2208 

Химиялық 
заттар 
технологиясы 
және 
өндірістері 
Технология 
химических 
веществ и 
производств 
Technology of 
chemicals and 
industries 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

7 KH - 
2209                                                      
KH - 
2209                                                                    
CC – 
2209 

Коллоидтық 
химия 
Коллоидная 
химия 
Colloid 
chemistry 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

7 

DZhH - 
2209                                                                            
HDS - 
2209                                                                     
CDS – 
2209 

Дисперсті 
жүйелер 
химиясы 
Химия 
дисперсных 
систем 
Chemistry of 
disperse systems 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



химической кинетики при выборе 
технологического режима. 
Иметь навыкипроизводственных 
расчетов, связанных с 
производительностью химико-
технологических процессов, 
расходными  коэффициентами, 
выходом продукта и степенью 
превращения;составления отчета по 
лабораторной работе, включающие 
расчеты по приготовлению 
растворов, взятию навесок исходных 
веществ и т.д., работы со справочной 
и научной литературой. 
To know the classification processes, 
the basic technological concepts; basic 
chemical processes and reactors of 
different systems; major chemical 
production, physico-chemical basis for 
their implementation in the industry; 
technology of organic and inorganic 
substances. 
Be able to make the equation material 
and thermal balances; Characterize the 
various chemical processes; use the 
laws of chemical kinetics in the 
selection process of the regime. 
Have the skills of production 
calculations related to performance 
chemical-engineering processes, 
consumption ratios, product yield and 
conversion rate; drawing up a report on 
the laboratory work, including 
calculations for the preparation of 
solutions, taking batches of starting 
materials, etc., working with reference 
and scientific literature. 
3.2 Білім беру бағдарламасы: Білім 
беру бағдарламасы: Аналитикалық 



химия 
Образовательная программа: 
Аналитическая химия 
Educationprogram:  
Аnalyticalchemistry 

 Білуі тиіс: 
-зерттеудің физико-химиялық 
әдістері, тазалау, бөлу және 
идентификациялау әдістері. 
Істей алуы тиіс: 
-химиялық эксперимент жүргізу, 
органикалық заттарды синтездеп алу; 
-Химиялық эксперемент өткізуді, 
химиялық экспериментті жүргізу 
үшін қарапайым аспаптарды 
құрастыруды, эксперимент 
нәтижелерін сауатты түрде түсіндіріп 
көркемдеуді, берілген қосылысты 
синтездеуді, экспериментін 
жоспарлауды. 
Дағдылана алуы тиіс: 
- химиялық әрекеттесу реакцияларын 
жетік меңгеру, элеменнтерді 
қасиеттеріне сәйкес анықтай білу. 
Пән дүниетанымдық, 
коммуникативтік, кәсіби, 
зерттеушілік құзыреттіліктерді 
қалыптастыруға бағытталған; 
-Қатты, сұйық және газды заттарды 
тазалау және бөлу кезінде құрал-
жабдықтарды құрастыру, қолдана 
білу. Жұмыс барысында техникалық 
қауыпсіздікті сақтау, химиялық 
реакциялардың механизімін толық 
біліп, іс жүзінде сарамандықта 
қолдану. зертханада бейорганикалық 
және органикалық заттарды алу 
бойынша өздік жұмыстарды жүргізу. 
Знать и понимать: 

  7 

BNBAZ
S - 2216                                                                                                       
OBSBA
V - 2216                                                                                           
BBSBA
S - 2216 

Биохимия 
негіздері және 
биологиялық 
активті 
заттарды 
синтездеу  
Основы 
биохимии и 
синтез 
биологически 
активных 
веществ 
The basics of 
biochemistry 
and synthesis of 
biologically 
active 
substances 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

  7 

Bh- 2212                                  
Bh- 2212                             
Bc- 2212 

Биохимия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Биохимия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Biochemistry 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

 



Владетьнавыками и приемами: 
-самоятоятельного получения 
вещества при условии соблюдения 
правил техники безопасности. 
Дисциплина направлена на 
формирование компетенций: 
профессиональной, 
исследовательской; характеризовать 
атомные свойства элемента  и группы 
элементов по положению в 
Периодической систем, проведения 
химического эксперимента. 
To know: 
-fundamentals of organic substances in 
the laboratory, their properties, the 
conditions under which it is possible to 
obtain specific organic substances;  
-theoretical bases of inorganic 
chemistry; -prevalence, essential 
minerals, methods of preparation, 
physical and chemical properties of 
simple substances and compounds of 
the basic elements; 
Be able to: 
- creatively analyze the theoretical 
concepts and the actual material of 
inorganic chemistry;  
-collect a variety of installation for 
chemical experiment;  
-carry out a chemical experiment in 
compliance with safety regulations;  
-and execute competently explain the 
experimental results. 
Own skills and techniques: 
- self produce substances subject to 
safety regulations. 
The discipline aimed at creating 
competencies: professional research;  
-design an experiment on the synthesis 



of the desired compound. 
Химия-
экологиялы
қ                                                                                                                                  
Химико-
экологичес
кий                                                                                                              
Chemical 
ecology 

Білуі тиіс:  криминалистика 
ғылымының негіздерін, сараптама 
өткізу ережелерін, 
криминалистиканың сан-түрлі 
салаларының ерекшеліктерін. 
Істей алуы тиіс: жоғары деңгейде, 
нақты сараптама өткізу. 
Дағдылана алуы тиіс: сараптама 
нәтижелерін өңдеу. 
 Пән дүниетанымдық, кәсіби, 
зерттеуші, академиялық 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға. 
бағытталған. 
знать: основы криминалистической 
науки, правила и порядок проведения 
судебной экспертизы, особенности 
различных областей 
криминалистики. 
уметь: провести точную экспертизу 
на высоком уровне с соблюдением 
всех правил. 
иметь навыки: обрабатывать 
результаты проведенных 
исследований. 
Дисциплина направлена на 
формирование компетенций: 
профессиональной, 
исследовательской, экспертной. 
Know: the basics of forensic science, 
law and order of the forensic 
characteristics of the various areas of 
criminology. 
Be able to: carry out an accurate 
assessment at a high level with all the 
rules. 
Have the skills: to handle the results of 
the research. 
The discipline aimed at creating 

10 17 5 EH -
1206                                                
EH -
1206                                            
CE -
1206 

Экологиялық 
химия 
Экологическая 
химия 
Ecological 
chemistry 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 

5 

ESNMat 
- 1206                                                                                                        
OEEMay
a - 1206                                                                             
FEIAMe 
- 1206 

Экологиялық 
сараптама 
негіздері және 
мониторинг 
(ағылшын 
тілінде)  
Основы 
экологической 
экспертизы и 
мониторинг (на 
английском 
языке) 
Fundamentals of 
environmental 
impact 
assessment and 
monitoring (in 
English) 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

6 OHTT – 
2214 
IGOH – 
2214 
OCCC – 
2214  

Органикалық 
химияның 
таңдамалы 
тараулары 
Избранные 
главы 
органической 
химии 
Selected 
chapters of 
organic 
Chemistry 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

6 TzKOH - 
2214 

Циклді 
қосылыстарды

БД 
BC 

А KB 
M

3 емти
хан 



competencies: professional, research, 
expert. 

OHTzS - 
2214 
OCCC –-
2214  

ң органикалық 
химиясы 
Органическая 
химия 
циклических 
соединений 
Organic 
chemistry of 
cyclic 
compounds 

C экз 
exa
m 

5 HF - 
2215                                                                   
HF - 
2215                                                                                              
CP - 
2215 

Химиялық 
физика 
Химическая 
физика 
Chemical 
physics 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

5 HYF - 
2215                                                                                     
FHP - 
2215                                                                   
PCP - 
2215 

Химиялық 
үрдістер 
физикасы 
Физика 
химических 
процессов 
Physics of 
chemical 
processes 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

3. Арнайы мамандыққа таңдамалы модуль 
Модули по выбору для определенной специальности 

Elective modules for a specific specialty 
3.1 Білім беру бағдарламасы: Химиялық, экологиялық және қылмыстық сараптама 

Образовательная программа: Химическая, экологическая и криминалистическая экспертиза 
Education program: Сhemical,environmental and forensic examination 

Криминали
стикалық                                                                                                
Криминали
стический                                                                                          
Criminalisti
c 

Білуі тиіс: негізгі технологиялық 
ұғымдарды, технологиялық процесс 
түрлерін, оның жылдамдығын, 
каталитикалық процесстерді, 
реакторларды, оның түрлерін, 
модельдерін, кейбір бейорганикалық 
және органикалық заттардың алу 

12 20 5 
KTTS - 
3301                                                                                         
NNED - 
3301                                                                            
TTED - 
3301 

Кұжаттардың 
трассологиялы
қ және 
техникалық 
сараптамасы 
(ҚТС)  
Трассологическ

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 



технологияларын; 
Істей алуы тиіс: химиялық 
технологияның негізін анықтау, 
теориялық негіздерін зертханалық 
жұмыс барысында қолдану, 
технологиялық процесстертерге 
материалды және жылу 
экономикалық баланстарды 
құрастыра білу; 
Дағдылана алуы тиіс: 
бейорганикалық және органикалық 
заттардың алу технологиясының 
теориясын, физико-химиялық 
қасиеттерін, технологиялық қасиетін, 
қолдану саласын, ерекше қасиеттерін 
білу 
Знатьклассификацию 
технологических процессов, 
основные технологические 
понятия;основные химико-
технологические процессы и 
реакторы различных 
систем;важнейшие химические 
производства, физико-химические 
основы их осуществления в 
промышленности;технологию 
производства органических и 
неорганических веществ. 
Уметьсоставлять уравнения 
материального и теплового 
балансов;давать характеристику 
различным химико-технологическим 
процессам;использовать законы 
химической кинетики при выборе 
технологического режима. 
Иметь навыкипроизводства расчетов, 
связанных с производительностью 
химико-технологических процессов, 
расходными  коэффициентами, 

ая и 
техническая 
экспертиза 
документов 
(ТЭД) 
Transological 
and technical 
examination of 
documents 

СК4 
СК5 

6 GZZhN
Y - 3202                                                                                      
OONIR - 
3202                                                                                     
PORW - 
3202 

Ғылыми-
зерттеу 
жұмысының 
негізі мен 
ұйымдастырыл
уы  
Основы и 
организация 
научно-
исследовательс
кой работы 
Principles and 
organization of 
research work 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

5 ZhK - 
3304                                                                               
OK - 
3304                                                                                               
GCS - 
3304  

Жалпы 
криминалистик
а  
Общая 
криминалистик
а 
General criminal 
science 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

6 TMKS - 
4303                                                            
KEPM - 
4303                                                                            
CHMC - 
4303 

Топырақтың 
микроболшекте
р 
криминалистік 
сараптамасы  
Криминалисти
ческая 
экспертиза 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



выходом продукта и степенью 
превращения;составления отчета по 
лабораторной работе, включающие 
расчеты по приготовлению 
растворов, взятию навесок исходных 
веществ и т.д., работы со справочной 
и научной литературой. 
To know the classification processes, 
the basic technological concepts; basic 
chemical processes and reactors of 
different systems; major chemical 
production, physico-chemical basis for 
their implementation in the industry; 
technology of organic and inorganic 
substances. 
Be able to make the equation material 
and thermal balances; Characterize the 
various chemical processes; use the 
laws of chemical kinetics in the 
selection process of the regime. 
Have the skills of production 
calculations related to performance 
chemical-engineering processes, 
consumption ratios, product yield and 
conversion rate; drawing up a report on 
the laboratory work, including 
calculations for the preparation of 
solutions, taking batches of starting 
materials, etc., working with reference 
and scientific literature. 

почв и 
микрочастиц 
Criminalistic 
examination of 
soil 

Химиялық 
және 
экологиялы
қ 
сараптама                                                                                                   
Химическо
й и 
экологичес
кой 

Білуі және түсінү бейорганикалық 
химияның негіздерін теориялық және 
практикалық мақсаттарда осы білімді 
пайдалану әдістерін меңгеру; 
білімдерін қолдану және түсінубасқа 
пәндермен алған білімдерін 
байланыстыра алуға; 
коммуникативтік қабілеті: 
әр түрлі химиялық проблемаларды 

9 15 7 

PSZhTS 
- 3306                                                                                           
EPSIV - 
3306                                                                            
EPSAF - 
3306 

Полимерлер, 
синтетикалық 
және жасанды 
талшықтар 
сараптамасы  
Экспертиза 
полимеров, 
синтетических 
и 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 



экспертизы                                             
Chemical 
and 
environmen
tal review 

шешуге, әдебиеттермен өзіндік 
жұмыстарды өз бетімен шеше білу; 
Знание и понимание: 
теоретических основ неорганической 
химии; экологической экспертизы; 
Владетьнавыками и приемами 
использования этих знаний в 
теоретических и практических целях; 
умение использовать полученные 
знания при изучении других учебных 
дисциплин 
использования этих знаний в 
теоретических и практических целях 
для решения типовых задач,   
навыками самостоятельной работы с 
литературой. 
To know: 
-the basics of inorganic chemistry; 
master the skills and methods of using 
these knowledge in theoretical and 
practical purposes; 
-learn basic concepts and definitions; 
know the formula of chemicals, the 
rules of drawing up the reactions; 
Be able to: 
-use the knowledge gained in the study 
of other disciplines; 
Own skills and techniques: 
- to apply that knowledge in theoretical 
and practical purposes to solve the 
typical problems, skills of independent 
work with literature. 

искусственных 
волокон 
Examination of 
polymers, 
synthetic and 
artificial fibers 

7 

TKHOB
MatS - 
4307                                                                                                 
HPSEO
BMaya - 
4307                                                                                                         
CNCEO
BMel - 
4307 

Табиғи 
құралымның 
химиясы және 
органикалық 
және 
биоорганикалы
қ молекул 
(ағылшын 
тілде) 
сараптамасы 
Химия 
природных 
соединений и 
экспертиза 
органических и 
биоорганичеки
х молекул (на 
английском 
языке) 
Chemistry of 
Natural 
Compounds and 
Examination of 
organic and 
biological 
molecules(in 
English 
language) 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

7 GMKSE
B - 3308                                                                                                                                     
EKGNO 
- 3308                                                                                                                          
ECGOI - 

Газ және мұнай 
қазбалары 
салаларына 
экологиялық 
бақылау  

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



3308                                                          Экологический 
контроль в 
газо- и 
нефтедобываю
щих отраслях 
Environmental 
control in the 
gas and oil 
industry 

Химиялық 
талдау                                                                                
Химическо
го анализа                                                                                            
Chemical 
analysis 

Білуі тиіс: Жердің геосферасының 
жалпы теориялық негіздері, 
абиогенді және абиогенді химиялық 
элементтердің биогеохимиялық 
айланым циклдері, антропогенді іс-
әрекеттердің қоршаған ортаға әсері, 
химиялық ластауыш заттардың 
табиғаттағы тарауы. 
Істей алуы тиіс: сан түрлі ластауыш 
заттарды анықтау әдістемелерін 
қолдана білу, және олардың тазарту 
әдістерін іске асыру 
Дағдылана алуы тиіс: үлгі алу және 
оны талдауға дайындау 
знать:общетеоретические положения 
и сведения о геосферах Земли; 
глобальные биогеохимические циклы 
биогенных и абиогенных химических 
элементов; физико-химические 
процессы, протекающие в 
окружающей среде под влиянием 
антропогенной деятельности; 
закономерности и факторы, 
влияющие на процессы 
распространения химических 
веществ-загрязнителей в 
окружающей среде. 
уметь: определять концентрации 
различных типов химических 
загрязнителей в пробах, взятых из 

12 20 5 ETE - 
2309                                                                           
MOE - 
2309                                                                            
MDE - 
2309 

Элементтерді 
табу әдістері 
Методы 
обнаружения 
элементов 
Methods for 
detection of 
elements 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 
 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 
6 THE - 

3310                                                                                          
HGMA - 
3310                                                                                  
CAHM - 
3310 

Талдаудың 
хроматография
лық және 
гибридтік 
әдістері 
Хроматографи
ческие и 
гибридные 
методы анализа 
Chromatographi
c analysis and 
hybrid methods 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

6 ZhMKX 
- 3205                                                                             
HVMS - 
3205                                                                     
CHMC - 
3205 

Жоғары 
молекулалы 
қосылыстар 
химиясы 
(ЖМҚХ) 
Химия 
высокомолекул
ярных 
соединений 
(ВМС) 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



компонентов окружающей среды: 
атмосферы, гидросферы, литосферы, 
флоры и фауны; выбирать 
эффективные методы очистки 
компонентов окружающей среды от 
различного типа загрязнителей. 
иметь навыки: прогнозировать 
поведение различного типа 
загрязнителей и уметь оценить ареал 
их распространения в природной 
среде. 
Know: the general theoretical position 
and information about the Earth's 
geosphere; global biogeochemical 
cycles of nutrients and abiogenous 
chemical elements; physical and 
chemical processes occurring in the 
environment under the influence of 
human activities; patterns and factors 
influencing the processes of distribution 
of chemicals, pollutants in the 
environment. 
Be able to: determine the concentration 
of various types of chemical pollutants 
in samples of environmental 
components: atmosphere, hydrosphere, 
lithosphere, flora and fauna; choose 
effective methods of cleaning the 
components of the environment from 
different types of pollutants. 
Have the skills to: predict the behavior 
of different types of pollutants, and to 
be able to assess the range of their 
distribution in the environment. 

Chemistry 
Higher 
molecular 
compounds 

6 SSTTE - 
3311                                                                                    
MASPV 
- 3311                                                                                      
MAWS
W - 3311 

Сарқын 
суларды талдау 
және тазалау 
әдістері  
Методы 
анализа 
сточных и 
поверхностных 
вод  
Methods of 
analysis of 
wastewater and 
surface water  

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

3.2 название образовательной программы 2 
Білім беру бағдарламасы: Аналитикалық химия 

Образовательная программа: Аналитическая химия 
Education program:  Аnalytical chemistry 

Химиялық Білуі тиіс:жоғары молекулалық 12 20 5 MShT - Минералды ПД А KB 3 емти KK4, 



- 
талдамалы
қ                                                                                                                                              
Химико - 
аналитичес
кий                                                                                          
Chemical 
analytical 

қосылыстардың негізгі 
ерекшеліктері, полимерлі денелердің 
құрылысы және негізгі физикалық 
қасиеттері, полимерлерді алудың 
негізгі әдістері, полимерді зерттеудің 
соңғы жетістіктері; полимерлі 
денелерді өндірісте алу және өңдеу 
технологияларының негіздері. 
Істей алуы тиіс: зертхана аумағында 
өндірістік үрдістерді қайталау 
Дағдылана алуы тиіс:ЖМҚ-ның 
ерекшеліктерін, қасиеттерн сипаттай 
білу. 
знать: основные особенности ВМС, 
основные физические свойства и 
строение тел, основные способы 
получения полимеров, современные 
достижения в области изучения, 
получения и применения полимеров, 
основы промышленного 
производства и получения ВМС. 
уметь: повторить промышленные 
процессы получения полимеров в 
условиях лаборатории. 
иметь навыки: описать свойства и 
особенности полимеров. 
Know: the main features of the Navy, 
the basic physical properties and 
structure of the body, basic methods for 
producing polymers, advancements in 
the study, formulation and use of 
polymers, based on industrial 
production and producing Navy. 
Be able to: repeated industrial 
processes for the production of 
polymers in the laboratory. 
Have the skills: to describe the 
properties and characteristics of 
polymers. 

3301                                                                             
AMS - 
3301                                                                          
AMM - 
3301 

шикізатты 
талдау 
Анализ 
минерального 
сырья 
Analysis of 
mineral raw 
material 

BC M
C 

хан 
экз 
exa
m 

KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 

6 GZY - 
3205                                                                                                            
ONI - 
3205                                                                            
OSR - 
3205 

Ғылыми 
зертте- ұйымы 
Организация 
научных 
исследований 
Organization of 
scientific 
researches 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

5 AtOSB - 
4307                                                                                         
KKPP - 
4307                                                                                
AF - 
4307 

Азық-түлік 
өнімдерінің 
сапасын 
бақылау 
Контроль 
качества 
продуктов 
питания 
Analysis of food 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

6 

MOZhK
AB - 
3302                                                                                                            
AKOSM
P - 3302                                                                                                                 
ACISMP 
- 3302 

Металлургиял
ық өндірістің 
жеке қадамдар 
Аналитикалық 
бақылау                                                                                                                                                                                                     
Аналитический 
контроль на 
отдельных 
стадиях 
металлургичес
кого 
производства                                                                                                                                                                           
Analytical 
control at 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



Білуі тиіс:тамақ өнімдерінің анализін 
өткізу әдістері және негіздері. 
Істей алуы тиіс: физика-химиялық 
экспериментті жоспарлау, тәжірибе 
нәтижелерін өңдеу, зерттеу жұмысын 
қорытындылау. 
Дағдылана алуы тиіс: зерттеу 
жұмысын ұйымдастыру, жүйелік 
және салыстырмалы талдау өткізу, 
тәжірибе жұмысы барысында 
алынған нәтижелерді өңдеудегі 
математикалық статистика әдістерін 
қолдану, оқу үдерісінде ақпараттық-
компьютерлік технологияларды 
қолдану. 
Знать основные положения и методы 
проведения анализа пищевых 
продуктов; 
Уметь планировать физико-
химический эксперимент, 
обрабатывать экспериментальные 
данные, делать выводы по 
результатам исследования; 
Иметь навыкиорганизации 
проведения исследования, 
информационного обеспечения, а 
также системного и сравнительного 
анализа;применять методы 
математической статистики при 
обработке данных 
эксперимента;способность 
использовать ИКТ в учебном 
процессе. 
Know the basic terms and methods of 
food analysis; 
Be able to plan a physicochemical 
experiment, process experimental data 
and draw conclusions on the results of 
the study; 

individual stages 
of metallurgical 
production 



Have the skills the organization of 
research, information provision, as well 
as systematic and comparative analysis; 
to apply statistical methods in 
processing experimental data; the ability 
to use ICT in the learning process. 

Физика-
химиялық 
талдау 
әдістері                                                                                                                                            
Физико-
химически
е методы 
анализа                                                                                                                          
Physico-
chemical 
methods of 
analysis 

Білуі тиіс: 
-өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістерін, 
түрлі физика-химиялық 
параметрлерді анықтаудың 
графикалық және есептік әдістерін 
Істей алуы тиіс: 
- аналитикалық аппаратурамен 
жұмыс істеу керек. 
Дағдылана алуы тиіс: 
-химико-аналитикалық 
операцияларды орындай білуге, 
анықтамалық және арнайы 
әдебиеттерді шет тілінде де қолдана 
білуге. 
Знать и понимать: 
- химико-аналитикалық 
операцияларды орындай білуге, 
анықтамалық және арнайы 
әдебиеттерді шет тілінде де қолдана 
білуге. 
Владетьнавыками и приемами: 
- пользоваться аналитической 
аппаратурой 
-владеть навыками четкого 
выполнения химико-аналитических 
приемов и операций 
To know: 
- the basic methods of quantitative 
analysis, weighing the rules and work 
on an analytical balance, the main types 
of weight definitions (methods of 
removal, separation and deposition), all 
calculations in the gravimetric analysis, 

9 15 7 ASE - 
3306                                                                                                      
SMA - 
3306                                                                                     
SMA - 
3306 

Анализдеудің 
спектральді 
әдістері 
Спектральные 
методы анализа 
Spectral 
methods of 
analysis 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 7 

TOKBE
M - 4308                                                                                   
KSPSE
M - 4308                                                                                      
CNEEM 
- 4308 

Табиғи орта 
күйін бақылау 
және 
экологиялық 
мониторинг  
Контроль 
состояния 
природной 
среды и 
экологический 
мониторинг 
Control of the 
natural 
environment and 
environmental 
monitoring 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

7 
GMOOO
SS - 
3309                                                                                              
AKPGN
PP - 
3309                                                                          
EPGOI - 
3309 

Газ – мұнай 
өңдеу өндірісі 
өнімдерінің 
сапалық 
сараптамасы 
Анализ 
качества 
продуктов газо- 
и 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



Be able to: 
- make calculations on how to express 
the concentration of solutions; 
- direct, indirect and titration deputy. 
Own skills and techniques: 
- to carry out statistical analysis of the 
experimental data. 
The discipline aimed at creating 
competencies: professional, research, 
mathematical. 
 

нефтеперерабат
ывающей 
промышленнос
ти  
Examination of 
products of the 
gas and oil 
industry 

Аспаптық 
талдау 
әдістері                                                                                                                                                                     
Инструмен
тальные 
методы 
анализа                                                               
Instrumenta
l methods of 
analysis 

Білу және  тусінү: 
- аудару тәжірибесінің негіздерін, 
теориясының қалыптасу тарихын, 
аудару процессінде қолданатын 
әдістер мен аудармашылық 
шешімдерді; 
- зерттеудің физико-химиялық 
әдістері, тазалау, бөлу және 
идентификациялау әдістері. 
Істей алуы тиіс: 
-химиялық эксперимент жүргізу, 
органикалық заттарды синтездеп алу; 
- Химиялық эксперемент өткізуді, 
химиялық экспериментті жүргізу 
үшін қарапайым аспаптарды 
құрастыруды, эксперимент 
нәтижелерін сауатты түрде түсіндіріп 
көркемдеуді, берілген қосылысты 
синтездеуді, экспериментін 
жоспарлауды. 
Дағдылана алуы тиіс: 
- химиялық әрекеттесу реакцияларын 
жетік меңгеру, элеменнтерді 
қасиеттеріне сәйкес анықтай білу. 
Пән дүниетанымдық, 
коммуникативтік, кәсіби, 
зерттеушілік құзыреттіліктерді 
қалыптастыруға бағытталған; 

12 20 5 OHRE - 
4310                                                                                            
RMOH - 
4310                                                                            
RMOC - 
4310 

Органикалық 
химиядағы 
резонанс 
әдістері 
Резонансные 
методы в 
органической 
химии 
Resonance 
methods in 
organic 
chemistry 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 

СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 

6 

KOOSSh
H - 4312                                                                              
HOOSR
S - 4312                                                                                         
CERMR
M - 4312 

Қоршаған орта 
объектілерінің 
және 
сирекметалды 
шикізаттың 
химиясы  
Химия 
объектов 
окружающей 
среды и 
редкометально
го сырья 
Chemistry of the 
environment and 
rare metal raw 
materials 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



-Қатты, сұйық және газды заттарды 
тазалау және бөлу кезінде құрал-
жабдықтарды құрастыру, қолдана 
білу.  
Знать и понимать: 
-основные виды перевода, основные 
законы переводческой этики, 
историю возникновения и развития 
теории перевода; 
- преодолевать трудности при 
переводе различных переводов, 
распознавать и исправлять 
допущенные в процессе перевода 
ошибки. 
Владение навыками и приемами: 
-самоятоятельного получения 
вещества при условии соблюдения 
правил техники безопасности. 
Дисциплина направлена на 
формирование компетенций: 
профессиональной, 
исследовательской; характеризовать 
атомные свойства элемента  и группы 
элементов по положению в 
Периодической систем, проведения 
химического эксперимента. 
To know: 
-fundamentals of organic substances in 
the laboratory, their properties, the 
conditions under which it is possible to 
obtain specific organic substances;  
-theoretical bases of inorganic 
chemistry; -prevalence, essential 
minerals, methods of preparation, 
physical and chemical properties of 
simple substances and compounds of 
the basic elements; 
Be able to: 
- creatively analyze the theoretical 

6 PH - 
3203                                                                     
HP - 
3203                                                                       
CP - 
3203 

Полимерлер 
химиясы 
Химия 
полимеров 
Chemistry of 
Polymers 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 

6 TEE - 
4311                                                                                            
EMA - 
4311                                                                                    
EMA - 
4311 

Талдаудың 
электрохимиял
ық әдістері 
Электрохимиче
ские методы 
анализа 
Electrochemical 
methods of 
analysis 

ПД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емти
хан 
экз 
exa
m 



concepts and the actual material of 
inorganic chemistry;  
-collect a variety of installation for 
chemical experiment;  
-carry out a chemical experiment in 
compliance with safety regulations;  
-and execute competently explain the 
experimental results. 
Own skills and techniques: 
- self produce substances subject to 
safety regulations. 
The discipline aimed at creating 
competencies: professional research;  
-design an experiment on the synthesis 
of the desired compo 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации   
Аксиологи
ялық 
Аксиологи
ческий 
Axiological 

Білү түсіну: химияны 
оқытуда инновациялық бағыттарды 
зерттеу, негізгі инновациялық-
коммуникационды әдістермен 
танысу және оны тәжірибеде қолдана 
білу. 
Мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: 
жоғары және орта білім беруде 
негізгі инновациалық процестер, оқу 
процесінде қолданылатын 
педагогикалық технология,   оқудың 
ақпараттық технологиялары 

Знание и понимание основ 
активных методов повышения 
познавательного интереса, 
инновационно-коммуникационных 
подходов в преподавании, 
современные педагогические 
технологии; 
 уметь использовать полученные 
знания при изучении других учебных 
дисциплин;  
владеть  навыками и приемами 

3 5 5 

TOL - 
22101                                                               
UOZ - 
2201                                                            
POP - 
2201 

Тұрақты 
органикалық 
ластағыштар 
Устойчивые  
органические 
загрязнители 
Persistent 
organic 
pollutants 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 

5 Din-
2201                                                            
Rel-2201                                                     
RS-2201 

Дінтану                                                                                                                                         
Религиоведени
е                                                                                                               
Religion studies            

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

3 

CZhKM-
2202                                                                      
OAK-
2202                                                                                                     
BAC-
2202 

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
мәдениет 
негіздері 
Основы 
антикоррупцио
нной культуры 
Bases of 
anticorruption 

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 



использования полученных знаний в 
теоретических и практических целях, 
навыками самостоятельной работы с 
литературой. 
Know the basics of active methods of 
enhancing cognitive interest, innovation 
and communication approaches to 
teaching, modern educational 
technology; 
- Be able to use the knowledge gained 
in the study of other disciplines; 
-vladet skills and methods of using the 
knowledge gained in the theoretical and 
practical purposes, the skills of 
independent work with literature. 

culture 

3 

Olk-
2202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Kra-
2202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
RS-2202 

Өлкетану  
Краеведение 
Regional studies  

БД 
BC 

А KB 
M
C 

3 емтих
ан 
экз 
exam 

 

 Практики Практиканың мақсаты: қазіргі 
заманғы химия ғылымының 
дамуының негізгі бағыттарын жан-
жақты зерделеу үшін студенттердің 
білімін жаңарту; химиялық және 
физика-химиялық зерттеулер 
түрлерін қолдану арқылы заттардың 
химиялық құрамын анықтаудың әр 
түрлі жолдарын қолдануды үйрету; 
студенттерге алған білімдерімен 
еркін жұмыс істей алуды, оларды 
тәжірибеге енгізуді үйрету; өз 
ойларын дәйекті түрде білдіру; 
дербес іздеу, деректерді хаттамамен 
және этикетпен талдау. 
Іс-тәжірибеден өту барысында 

студенттерде: 

- Білу: мамандық бойынша 

жұмыстың мазмұны жөнінде саналы 

түсінік қалыптасу; 

- Істей алу: химия және химияны 

10 15 1,8 

 

Оқу іс-

тәжірибе  

Учебная 

практика  

Educational 

practice 

Өндірістік 

практика  

Производсвенн

ая  практика  
Psychological 
and pedagogical 
practices  
Диплом 

алдындағы іс-

тәжірибе  

Преддипломна

я практика 
Pre-diploma 
practice  
 

БД А  ОК отчет KK4, 
KK6, 
KK7, 
KK9 
СК1 
СК2 
СК3 
СК4 

СК5 



оқыту әдістемесі саласында  алған 

теориялық білімдерін маманның 

тәжірибе жүзінде ұтымды пайдалану 

қабілетін дамуы; кәсіби ойлаудың 

дамуы; 

-  Дағдылану: студенттердің оқу 

орындарында, химиялық 

зертханаларда жұмыс істеу 

біліктіліктерін арттыру; 
Целью практики является 
актуализировать у студентов знания 
для углубленного изучения основных 
направлений развития современной 
химической науки; учить их 
применять знания для углубленного 
изучения химических дисциплин и 
современных методов анализа, для 
проведения по определению 
химического состава веществ в 
различных химических и физико-
химических исследованиях; чтобы 
студенты умелисвободно 
оперировать полученными знаниями, 
применять их на практике; логично, 
последовательно излагать свои 
мысли; самостоятельно искать, 
анализировать данные по протоколу 
и этикету. 
Во время прохождения практики у 

студента должно: 

– Знать: формирование осознанного 

понимания содержания работы по 

специальности; 

– Уметь: способности рационального 



применения полученных 

теоретических знаний в 

практической деятельности 

специалиста в области химии и 

методики преподавания химии; 

– Иметь навыки:  профессионального 

мышления; выработка у студентов 

навыков работы в учреждениях 

образования,  химических 

лабораториях; 
The purpose of the practice is to update 
students' knowledge for an in-depth 
study of the main directions of 
development of modern chemical 
science; teach them to apply knowledge 
for the in-depth study of chemical 
disciplines and modern methods of 
analysis, for carrying out, by definition, 
the chemical composition of substances 
in various chemical and 
physicochemical studies; so that 
students are able to operate freely with 
the knowledge gained, to put them into 
practice; logically, consistently express 
their thoughts; independently search, 
analyze data by protocol and etiquette. 
During the internship, the student must: 

- Toknow: form a conscious 

understanding of the content of the 

work in the speciality; 

- To be able: development of the ability 

of rational use of theoretical knowledge 

gained in the practice of a specialist in 

the field of chemistry and chemistry 

teaching methods; development of 

professional thinking; 



- Developing students' skills in 
educational institutions, chemical 
laboratories; 
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В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В 060600 ХИМИЯ 
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АҚПАРАТТЫҚ  ПАКЕТ/ECTS бойынша 

КУРСТАР КАТАЛОГЫ  

5В060600 – «Химия» мамандығы 

 

1. ЖОО – ның жалпы сипаттамасы 

 

ЖОО мекен 

жайы мен атауы  

 Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті,   

30-шы Гв. Дивизиясы 34,  № 1 оқу ғимараты, химии кафедрасы, № 408 

аудитория. 

Студенттерге 2018-2019 оқу жылына арналған акедемиялық күнтізбе 

10 тамыз-25 тамыз Студенттерді  университетке қабылдау 

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні  

25тамыз - 29 тамыз  1 курс студенттеріне бейімделу апталығы және элективті пәндерді тіркеу 

Күздік семестр  

1 қыркүйек «Білім күні»-  салтанатты түрде ашылуы,  жаңа оқу жылының және күзгі 

семестрдің басталуы  

12-17 қазан Рубеждік бақылау 1 

1 желтоқсан Қазахстан Республикасының бірінші Президент күні 

7-12 желтоқсан Рубежді бақылау  

14 желтоқсан  

2  қаңтар 

Қысқы емтихан сессиясы 

16 -17желтоқсан  Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 

1-2 қаңтар  Жаңа жыл 

7 қаңтар Рождество 

4-16  қаңтар Қысқы демалыс (каникул) 

15 апта Теориялық оқыту 

3 недели Қысқы сессия 

2 недели қысқы каникул 

Көктемдік семестр  

18 қаңтар Көктемдік семестрдің басталуы 

18 қаңтар – 4 

маусым 

Барлық іс-тәжірибе түрлері (оқу, өндірістік, өндірістік-педагогикалық 

кәсіптік, диплом алдындағы)  

22 ақпан – 5 наурыз 2018-2019 оқу жылына 

элективті курстардың презентациясы 

29 ақпан-5 наурыз Рубежный контроль 1 

7 - 26 марта 2018-2019 оқу жылына элективті (таңдау) курстарды тіркеу  

8 - наурыз Халықаралық әйелдер мейрамы 

21-23наурыз Наурыз мейрамы 

25-30 сәуір Рубежді бақылау 2 

25 сәуір – 18 сәуір Мемлекеттік емтихан 

1мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі 

2 мамыр-4маусым  Көктемгі  емтихан сессиясы 

7 мамыр Қазақстан  Отан Қорғаушылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні 

23 мамыр-30 

маусым 

Жазғы  семестр 

6 маусым – 16 шілде Диплом жұмысын қорғау 

4 шілде – 31тамыз Жазғы демалыс (каникул) 

15 апта Теориялық оқыту 

3 апта Көктемдік сессия 



8 апта Жазғы демалыс (каникул) 

ЖОО-ның 

басшылығы 

Ректор – Төлеген М.Ә. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жөніндегі проректор– 

Сералин Ғ.Ә. 

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор– Мырзагалиева А.Б. 

Тәрбие жұмыс жөніндегі проректор - Ровнякова И.В. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламалары басқармасы 

департаментінің директоры  – Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімінің бастығы – 

Сәдірбекова Н.А. 

Әдістемелік жұмыс, практика және жұмысқа орналастырубөлімінің 

бастығы–  Рустемова Н.К. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бөлімінің бастығы – 

Алимбекова Н.Б. 

Жаратылыстану ғылымдары және технология факультетінің деканы– 

Д.Ерболатұлы.. 

Химия кафедрасының меңгерушісі – Шаихова Б.К. 

 

 

Жоғары оқу 

орнының жалпы 

сипаттамасы 

Қазіргі уақытта университет мамандарды көп деңгейлі құрылымының 

аясында жоғары білім берудің мемлекеттік лицензиясына сәйкес білім 

беру қызметін жүргізу құқығына кәсіптік орта, кәсіптік жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берусалаларында қолданылу 

мерзімі шектеусіз: 

 - 45 мамандықтар бойынша жоғары кәсіптік білім. Бұл ретте, 

бакалавриатта оқу мерзімі - 4 жыл; жоғары білім алу үшін қысқартылған 

нысанда: жоғары білім базасында – 2 жыл, орта кәсіптік білім негізінде – 3 

жыл.  

- 30 магистратура мамандықтары. 

- 3 докторантура мамандықтары.  

Университетте оқытудың кредиттік оқу жүйесі енгізілген: 2003-2004 

оқу жылы - экономикалық мамандықтардың студенттеріне арналған; 2004-

2005 оқу жылы - жоғары кәсіптік білім беретін барлық мамандықтар 

бойынша 1 курс студенттеріне. 

Қазіргі уақытта– арнайы, – жалпы білім беретін оқу үрдісі 4 факультет, 

19 кафедралармен жүргізіледі. 

Ұсынылатын 

бағдарламалар 

тізімі (оның 

ішінде оқу құны) 

Бакалавриат: «5В060600-Химия» 

Дайындау бағыты: жаратылыстану 

 Мамандандыру: «Химиялық, экологиялық және сот сараптамасы, шет 

тілін тереңдете зерделеген химиялық экология» 

Тіркеу рәсімі 

(ережелері) 

қабылдау   

бағдарламаcы 

Қабылдау емтиханы: Бірыңғай Ұлттық тестілеу нәтижелері бойынша 

жүргізіледі,таңдау бойынша пән: химия өтініштерді қабылдау мерзімі: 

10 маусым мен 25 тамыз 2018ж. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысмен  конкурсқа қатысу: 

Конкурсқа қатысу үшін өтініште талапкер білім беру грантын алуға 

таңдаған мамандығы мен жоғары оқу орнын көрсетеді , онда осы 

мамандық бойынша білім гранттары көрсетіледі.  

– Пән сәйкестігіне байланысты  талапкер төрт мамандықты көрсетуге 

құқығы бар. 

Ұсынылатын құжаттар шет тілінде болса нотариалды куәландырылған 

аудармасы болуы тиіс қазақ немесе орыс тілдерінде. Білімі туралы 

құжаттарды шетелдік білім беру ұйымдарынан берілген 



жағдайда,белгіленген тәртіппен нострифицирленген болуы тиіс. 

таңдаған мамандығы бойынша оқу үшін. 

Тұлғалар, таңдаған мамандығы бойынша оқу үшінбірінші және екінші 

топтағы мүгедектік, мүгедек балалар, сондай-ақ бала кезінен мүгедектер 

медициналық-әлеуметтік сараптамасы (МӘС) бар, қарсы айғақтар жоқ 

екені туралы қорытынды ұсынады  

Тұлғалар, білім беру грантын алуға құқығы бар: белгіленген 

мерзімдеконкурсқа қатысу үшінуниверситеттің қабылдау комиссиясына 

аталған құқықты растайтын құжатты және өтініш тапсырады. 

 

Білім беру гранттарын беруге арналған конкурсқа қатысу үшінөтініштерді 

қабылдау мерзімі  23 шілдеден бастап 31 шілдеге 2018ж. 

кешенді тестілеу нәтижелері бойынша және ҰБТ-да аз ұпай саны есепке 

алу үшін  50 балл құрайды, оның ішінде кемінде 7 балл бейіндік пәннен. 

 

Білім беру грантын алу конкурсына қатысатын азаматтар  қабылданған 

квотабойынша (жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, 

мүгедек Іи ІІгрупп, теңестірілген тұлғаларға жеңілдіктер мен кепілдіктер 

бойынша соғысқа қатысушыларға және соғыс мүгедектеріне, бала кезінен 

мүгедектер, мүгедек балалар, ұлты қазақ, Қазақстан Республикасының 

азаматы болып табылмайтын), мамандығы негізінде  барлық мәлімделген 

университеттерге қолданылады. 

 Қажетті құжаттар:  

- орта жалпы (жалпы орта) білім құжаты (түпнұсқа); 

- 6 дана-3х4 фотосурет; 

- медициналық анықтама 086-У және картаға егулер туралы; 

- ҰБТ сертификаты; 

- білім грантын тағайындау туралы куәлік (бар болған жағдайда); 

- ақы төлеу туралы түбіртек және туралы шарт ақылы білім беру қызметін 

көрсету (ақылы негізде түсушілер үшін); 

- абитурент анкетасы 

 

10-25 тамыз 2018ж.студенттерді қабылдау жүргізіледі,  

 

2. Оқыту бағдарламалары туралы ақпарат  

 

Оқу 

бағдарламасының 

жалпы 

сипаттамасы 

Берілетін дәреже/біліктілік:  жаратылыстану бакалавры 

Деңгейлері (сатылары): Бакалавриат; 

Білім беру және кәсіби мақсаттары: білім бакалавры барлық сұрақтар 

бойынша білім беру, тәрбиелеу және дамыту балаларға, жасөспірімдер 

мен жастарға заманауи даму тенденциялары химиялық ғылым, сондай-ақ 

ғылыми-жаратылыстану ғылым салаларында, оларды қолдану ғылыми - 

зерттеу және өндірістік қызметтерд құзыретті болуы керек. Білімдерін, 

білім беру бағдарламаларын меңгерген түлектер, оқыту мамандығы 

бойынша магистратура түсуге дайын болады. 

Бағдарлама құрылымы:А-қосымша  

Қорытынды емтихан:  

Итоговые экзамены: Химиядан мемлекеттік емтихан- (жалпы және 

бейорганикалық химия, органикалық химия, химия функционалды 

туынды органикалық молекулалар, аналитикалық химия, физикалық 

химия),  Химияны оқыту әдістемесі   пәнін мемлекеттік емтихан 

(химияны оқыту әдістемесі,химияны оқу әдістемесі).Дипломдық 



жұмысты дайындау және  қорғау. 

Дәріскерлер:  Б-қосымша 

Жеке пәндерді 

сипаттау 

В-қосымша  

 



3  Студенттерге қосымша ақпарат 

 

Орналастыру, тұру, 

тамақтану 

1789 орынды жайлы  студенттер үйі  уақытылы және сапалы 

тамақтану қамтамасыз етіледі,   оқу корпустарында 8 - асхана, , жалпы 

алаңы 1240 шаршы м. және 390 орынды.. 

Медициналық жағдай Университеттің  медициналық пунктінде студенттерге медициналық 

қызмет көрсету  жүзеге асырылады (талаптарына сай СЭС және 

МӨҚК), алдын-алу шаралары, бірінші медициналық көмек 

көрсетіледі, медициналық тексеруден өткізіледі. Медициналық қызмет 

көрсету туралы студенттер мен ПОҚ-ның қалалық аурухана №1 

Өскемен қаласы (нотариалды куәландырылған көшірмесі қосымша 

келісім қоса беріледі) келісім-шарты бар. Жүйелі түрде денсаулық 

орталығының ұйымдастыруымен"Дөңгелек үстелдер" өткізіледі. Оқу 

корпустары және жатақханалардың санитарлық жағдайын бақылау 

жүзеге асырады.  

Студенттік кеңсе  Жастар саясаты орталығы болып табылатын университеттің 

құрылымдық бөлімшесі Жастар Ісі жөніндегі Комитет және Мәдениет 

Орталығы, сондай-ақ студенттік жастар ұйымдары: жастар қанаты 

"Нұр Отан" ХДП "Жас Отан" филиалы, республикалық жастар ұйымы 

"Қазақстан студенттер Альянсы", студенттік отряды "Қыран" 

студенттік жастар еңбек жасақтарыбіріктіріліп құрылған. 

Сабақтар  өту үшін 

материалдық-

техникалық база  

Химия кафедрасына 9 дәрісханалық дәрісхана, 10 химиялық зертхана 

(лаборатория биоорганикалық химия, жоғары молекулалық 

қосылыстар химиясы, коллоидтық химия, химияны оқыту әдістемесі, 

органикалық химия, физикалық химия зертханасы, зерттеудің физика-

химиялық әдістері, биохимия және молекулярлық биология, 

химиялық технология, аналитикалық химия, жалпы және 

бейорганикалық химия кафедрасы, 2 ғылыми-зерттеу зертханалары 

(ғылыми-зерттеу зертханасы магистранттардың ғылыми-зерттеу 

зертханасы, табиғи сорбенттерді ШҚО)бекітілген. 2010-11 оқу 

жылында аналитикалық химия зертханасына жаңа заманауи 

зертханалық жиһазсатып алынды және орнатылды, монтаждау 

жұмыстары мен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 

Университеттің химия кафедрасынабекітілген барлық оқу 

аудиториялары мен зертханаларына "Заманауи периодтық жүйесі 

Д.И.Менделеев" кестесі орнатылды, 12 ақпараттық стендтер 

химиялық зертхана сатып алынды жәнеұлы ғалым-химик портреттері 

орналастырылды. Сондай-ақ, тұңғыш ректордың ӨПИ (ШҚМУ), 

ШҚМУ-дың Құрметті ректоры, профессор Увалиев Юмаш Кәрімұлы 

стенді жасалды. № 430 дәрістік аудиторияға Юмаш Кәрімұлы Увалиев 

аты берілді. 

2008 ж. 11 тамыз №472  ҚР білім және ғылым Министрінің Бұйрығы 

негізінде, ҚР білім және ғылым Министрінің университет жанынан 

құрылған Ұлттық ғылыми зертхана бағыты бойынша "Ядролық 

технологиялар және жаңарған энергетика технологиялары" ұжымдық 

пайдаланудаға берілді. Астында негізгі құрал-жабдықтар Зертхана 

бөлінген және жабдықталған талаптарына сәйкес жеке корпус 

мамандандырылған бөлмелері бар. Проведена аттестация рабочих 

мест зертханаларда.№472 11 август 2008г. университет жанынан 

құрылған ұжымдық пайдаланудағы Ұлттық ғылыми зертхана бағыты 

бойынша "Ядролық технологиялар және жаңарған энергетика 

технологиялары". Зертхана негізгі құрал-жабдықтармен жабдықталған 



және талаптарына сәйкес жеке  мамандандырылған бөлмелері бар. 

Зертхана мен жұмыс орындары аттестациядан өтілген. 

Оқу-ғылыми және кафедраның көмекші қолданыстағы аумақтары 

санитарлық (техникалық) нормативтерге, өртке қарсы қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес (бар өрт сөндіргіштер, құм, киіз). 

Сонымен қатар, студенттер сабақ оқу үшін  ұсынылатын студенттік 

кітапхана қызметі ұсынылған: Кітапхана, оқу әдебиеттерін, оқу залы, 

ғылыми ақпарат, мерзімді басылымдар, электронды оқу залы, 

техникалық әдебиеттер оқу залы (оқу корпусы № 7), оқу залы, 

экономикалық әдебиеттер (оқу корпусы № 9). Кітапхананың 

жергілікті-есептеуіш желісі 130 компьютерді біріктіреді. Барлық 

компьютерлер университеттің бірлескен желісіне қосылған 

пайдаланушылар желі мүмкіндігі бар on-line кітапхананың деректер 

базасы бойынша ізденіс Интернет және Интранет қорларынан, 

электронды библиографиялық ресурстар, электронды каталог, 

библиографиялық база 250000 жазбаны құрайды. Интернет-кафе бар.  

Тағылымдамадан өту, 

оқу іс-тәжірибелері, 

халықаралық алмасу 

бағдарламалары 

Іс-тәжірибе жүргізу оқу процесінің кестесіне және мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарына 

сәйкесұйымдастырылады. Барлық түрлері бойынша практика жеке 

және ұзақ мерзімді шарттар кәсіпорындармен, ұйымдармен, 

мектептермен және мекемелермен, шығыңқы практикадан өткізу 

базалары ретіндежасалады. 

Мамандық бойынша 4 курс студенттерінің педагогикалық іс-

тәжірибесі шарт негізінде мектептер (мектеп № 15, 17, 37, № 11 

мектеп-гимназиясы, №34 Мектеп-лицей)жүзеге асырылады. 

Тәжірибеге өзара өнеркәсіптік кәсіпорындармен, бизнес өкілдерімен 

дөңгелек үстелдер, кездесулер мен мамандар даярлау, мәжілістер, 

конференциялар, тұсаукесерлер ірі компаниялармен байланыста 

болады.Студенттер өндірісте (А.Бектұров атындағы химия 

ғылымдары Институты., "Қазмырыш" ЖШС, АҚ КазҰТЗУ им. 

Қ.Сәтбаев атындағы Технопарк ЖШС, "Экологиялық-Сервис" АҚ, " 

ҮМЗ " АҚ) тәжірибеден өту мүмкіндігіне ие болады. 

Халықаралық білім беру бағдарламалары: DAAD, Болашақ, ICCR 

(Indian Council for Cultural Relations), USAID(United States Agency for 

International Development), AMICIF (Amicale Centres de Internationaux 

Francophones), CrossCulture Internship program (IFA) (Германия), ITEC 

(Indian Technical and Economic Cooperation) шетелдік және отандық 

университеттермен алмасу бағдарламасы бойынша келісім-шарттар 

жасалды. 

Спортпен айналысу 

базасы 

Спорт залдар (№1, №7 оқу ғимараттары) (волейбол, футбол, баскетбол 

секциялары және т.б.), бассейн 

Студенттік 

қауымдастықтар 

Полицияның көмекші студенттік отряды "Қыран" клубы, ШҚМУ 

хореографиялық студиясы, "Әлем" студенттер театры, КТК 

командасы жас ақындардың "Жас Қалам" факультеттер 

шығармашылық бірлестігі. 

 

4 Әр пән бойынша дәріскерлердің тегі, аты, әкесінің аты 

 

Пәннің атауы Тегі, аты, әкесінің аты дәріскер 

Казақ тілі (орыс тілі)  Садыкова Сауле Турсыновна- п.ғ.к. доцент 

Философия Шуршитбай Бейбиткуль-ф.ғ.к. доцент 

 Рякова Елена Геннадьевна-  философия магистрі, аға 



оқытушы 

Саясаттану – әлеуметтану  
Рякова Елена Геннадьевна- философия магистрі, аға 

оқытушы 

Экономикалық теорияның негіздері  Галяпина Галина Валентинована ст.препод 

 Құқық негіздері Дячук Марьянна Ивановнф-к.ю.н. доцент 

Қазақстан тарихы Жанбосинова Альбина Советовна- т.ғ.д., профессор  

Информатика Кульмина Елена Викторовна- аға оқытушы 

Экология және тұрақты даму Бакин Серик  Аскарович- экология магистрі, аға 

оқытушы 

Тіршілік қауіпсіздік негіздері Байдельдинова Жанна Ахметовна-б.ғ.к.доцент 

Шет тілі Шорохова Юлия Викторовна-аға оқытушы 

Математика   Апышев Оразбек Демисинович. –т.ғ.к., доцент 

Физика    Павлов александр Максимович -профессор 

Педагогика 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Садыкова Сауле Турсыновна –к.п.н, доцент. 

Кәсіптік бағытталған шет тілі 
Абрахмановна Маншира Кабдрахмановна – аға 

оқытушы 

Бейорганикалық  химия Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к.,-доцент 

Химия элементов    Шаихова Бакыт Калиаскаровна- п.ғ.к.,-доцент 

Аналитикалық  химия Аубакирова Роза Аблакимовна – х.ғ.к.,-доцент 

Үлгі алу және заттарды талдауға 

дайындау 

Оразова Сан Саветбековна –жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Физическая химия Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистрі 

Химиялық  кинетика және  

электрохимия 

Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистрі 

Зерттеудің физикалық әдістері Афанасенкова Ирина Владимировна- п.ғ.к.,-доцент 

Жалпы химиялық технология Аубакирова Роза Аблакимовна х.ғ.к., доцент 

Строение вещества   Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к., 

Кванттық механика және 

компьютерлік химия 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к., 

биохимия негіздері және биологиялық 

активті заттарды синтездеу 

Ескалиев Айбар Султанович- аға оқытушы 

Жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясы (ЖМҚ химиясы) 

Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистрі 

Коллоидты  химия   Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистрі 

Химиядағы сандық талдау Аубакирова Роза Аблакимовна х.ғ.к.,-доцент 

Химиядағы статистикалық талдау 

әдістері 

Аубакирова Роза Аблакимовна х.ғ.к.,-доцент 

Органикалық химия Абылкасова Гульжан Екпергеновна х.ғ.к.,-доцент 

Органикалық химияның таңдамалы 

тараулары  

Даутова Зухра Сатбековна п.ғ.к.,-доцент 

Химиялық  физика Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистрі 

Экологиялық  химия    Абылкасова Гульжан Екпергеновна, х.ғ.к.,доцент 

Спектроскопия микротолқынды және 

радиожиілік диапазонының (ядролық 

магнитті-резонанстық (ЯМР), 

электрондық парамагнитно 

резонанстық (ЭПР) және басқа да 

әдістері 

Афанасенкова Ирина Владимировна, х.ғ.к.,-доцент 

Трассологиялық және техникалық  Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистірі 



экспертиза құжаттары  

Жалпы криминалистика      Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистірі 

Криминалистикалық топырақ  

сараптамасы 

Медеубаева Балжан Заруетовна  химия магистірі 

Микробөлшек сараптамасы    Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к.,-доцент 

Эксперттік зерттеулердегі физика-

химиялық талдау әдістері 

Афанасенкова Ирина Владимировна п.ғ.к.,-доцент 

Газ және мұнай өңдеу өнеркәсібінің 

сараптамасы 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к.,-доцент 

Бақылау табиғи ортаның жай-күйіне 

экологиялық мониторинг 

Абилев Мади Балтабаевич –Phdдокторы 

Химияны оқыту әдістемесі Даутова Зухра Сатбековна п.ғ.к., доцент 

Органикалық химияны оқытуда 

инновациялық және компьютерлік 

технологиялар 

Абилев Мади Балтабаевич –Phdдокторы 

Органикалық катализ және мұнай 

химиясы 

Абылкасова Гульжан Екпергеновна х.ғ.к.,-доцент 

Органикалық химияның қазіргі 

жағдайы 

Абылкасова Гульжан Екпергеновна х.ғ.к.,-доцент 

Табиғи қосылыстар химиясы және 

органикалық және биоорганических 

молекулалардың сараптама 

Попова Марина Васильевна  п.ғ.к.,-доцент 

Полимерлер, синтетикалық және 

жасанды талшықтарСараптамасы 

Троеглазова Анна ВладимировнаPhdдокторы 

Абылкасова Гульжан Екпергеновна х.ғ.к.,-доцент 

 Органикалық заттардың синтезі Абылкасова Гульжан Екпергеновна х.ғ.к.,-доцент 

Бейорганикалық заттардың синтезі  

Органикалық химияның резонанстық 

әдістері 

Афанасенкова Ирина Владимировна п.ғ.к.,-доцент 

Экологиялық сараптама негіздері және 

мониторинг (ағыл.тілінде) 

Афанасенкова Ирина Владимировна п.ғ.к.,-доцент 

Ағынды және жер үсті суларының 

талдау әдістері 

Абылкасова Гульжан Екпергеновна х.ғ.к.,-доцент 

Талдаудың электрохимиялық әдістері  Афанасенкова Ирина Владимировна п.ғ.к.,-доцент 

Талдаудың хроматографиялық әдістері  Афанасенкова Ирина Владимировна п.ғ.к.,-доцент 

Органикалық химияның резонанстық 

әдістері 

Афанасенкова Ирина Владимировна п.ғ.к.,-доцент 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2018: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2018 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2018: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво 

кред. по 

ECTS 

ECTS 

бойынша 

кредит 

саны  

Number of 

credits. at 

ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 



OOД ОК IYa -1101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1.2 

OOД ОК K(R)Ya -1102 Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOД КВ 

 
SIK -1114 

  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 ГЭ 

OOД КВ OEP -1115 Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері 

Основы экономики и 

предпринимательства 

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 1 

OOД ОК IKT -1113 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 2 

 

 

NeoH -1209 Бейорганикалық химия  

Неорганическая химия  

Inorganic Chemistr 

5 1 

БД О К OH -1210 Органикалық химия 

Органическая химия 

Organic chemistry 

 

5 2 

БД ОК Fiz -1211 Физика  

Физика 

Physics 

5 2 

БД КВ HE -1212 Элементтерхимиясы 

Химияэлементов 

Chemistry of elements 

7 2 

БД ОК Mat -1208 Математика  

Математика  

Mathematics 

7 1 

 U Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

3 2 

Итого   65  

БД ОК Mat -1208 Математика  

Математика  

Mathematics 

7 1 

 

Жеке пәндер сипаттамасы 

оқуға түскен жыл 2018 

Атауы Шетел тілі 

Коды IYa -1103 Sht -1103      FL-1103 

Түрі 1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 



 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 1,2 семестрлер 

Кредиттерсаны РК-6 ЕСТS-10 

Ғылымидәрежежәнеатағы Хан Г.О.,м Абдрахманова М.К. 

Курстың мақсаты Ең жиі кездесетін сөз тіркестерін, қарапайым сөйлемдерді, 

әлеуметтік, мәдени және мәдени сипаттағы шағын мәтіндерді 

тыңдау саласында.  

Жазу саласында осы тақырыптағы кішкене мәтінді, сәлемдесу 

мәтінін, досына (досына) хат жазу, емле жазуларын жаза және 

жаза білу. 

 

Курстарпререквезиті 1 семестр - Шет тілі (мектеп курсы) 

2 семестр - Шет тілі (А1 деңгей) 

Курстыңқысқашамазмұны Шет тілі 

Қорытынды бақылау формасы Емтихан 

Құзіреттіліктері 1) Ең жиі кездесетін сөз тіркестерін, қарапайым сөйлемдерді, 

әлеуметтік, мәдени және мәдени сипаттағы шағын мәтіндерді 

тыңдау саласында. 

2) Оқу саласында шағын қарапайым мәтіндерді түсіну, 

күнделікті қарым-қатынас мәтіндерінде нақты ақпаратты таба 

білу. 

3) монологтың сөйлеу саласында қарапайым сөз тіркестерін 

және сөйлемдерді пайдалана білу, мәтінді қайта жазу, танымал 

адамдар туралы айту, өмір сүру жағдайлары, оқу. 

4) Диалогтық сөйлеу саласында, тікелей ақпарат алмасуды 

талап ететін қарапайым сөйлеу жағдайында сөйлесуге, қысқа 

диалогты қамтамасыз етуге тырысыңыз. 

5) Жазу саласында осы тақырыптағы кішкене мәтінді, сәлемдесу 

мәтінін, досына (досына) хат жазу, емле жазуларын жаза және 

жаза білу. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст] : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. With 

answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge 

University Press.- 319 p. 2015 

2. Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. 

А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 

2015 

3. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und 

Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - 

Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : 

Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ 

CD-ROM. 2014 

4. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute 

Landeskunde Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur 

Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur 

Deutsch. - 176 р. 2014 

5 .Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : 

[оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. 



6. Фромкин, Виктория. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. – Алматы, 2018 

 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

 

Атауы Қазақ (орыс) тілі 

Коды K(R)Ya -1104  K(O)T -1104         K(R)L-1104 

Түрі 1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 1,2 

Кредиттерсаны 6РК – 6, ЕСTS – 10 

Ғылыми дәреже және атауы Садыкова С.Т.к.п.н. ,доцент 

Қазақ тілі практикумы бөлімі (ғимарат 9). 25-44-35 

Курстың мақсаты Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым 

для дальнейшего обучения и общения. 

Курстар пререквезиті Кәсіби қазақ тілі, А1, А2 деңгейлері 

Курстыңқысқашамазмұны Кәсіби қазақ тілі, А1, А2 деңгейлері 

Қорытындыбақылауформасы Емтихан 

Құзіреттіліктері 1) Кәсіптік тақырып бойынша егжей-тегжейлі есептер мен 

хабарламаларды тыңдауға, оларда қамтылған дәлелдермен; 

кәсіби тақырып бойынша білім беру, танымал ғылыми фильмдер. 

2) Оқу саласында кәсіптік бағдарланған мәтіндерді және бизнес-

іскерлік құжаттарды, коммуникативтік тапсырмаларды және 

спикердің авторлық ниетін түсініп, нақты мазмұнды және 

тұжырымдамалық ақпаратты түсіну. 

3) монологтың сөйлеу саласында кең ауқымды кәсіби мәселелер 

бойынша қол жетімді және мұқият сөйлесе аласың, өзіңіздің 

кәсіби ұстанымыңызға ризашылықпен, ескертулермен және 

ұсыныстармен дәлел келтіре аласыз. 

4) диалогтық сөйлеу саласында кәсіби тілдегі ана тілдерінде 

сөйлейтін тілдесуге қатыса алады. 

5) Жазу саласында әдеби тіл нормаларына сәйкес ресми бизнестің 

мәтіндерін және кәсіби мазмұнды жаза білу. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі : 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бөлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013.-104 бет. 

1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі : 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бөлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

3. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013.-104 бет. 



4.Фромкин, Виктория.Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері Емтихан 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

 

Атауы Қазақстанның қазіргі заман тарихы – 

Коды SIK -1101   KКZT -1101 MHK-1101 

Түрі 1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 1 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылымидәрежежәнеатауы Өскембай А.А.- к.и.н.,Қазақстан тарихы кафедрасының доценті 

Курстыңмақсаты формирование  представлений:о научных, исторических, 

философских и религизных взглядах на мир, многообразие форм 

человеческой деятельности и знания рационального и 

иирационального, о духовных ценностях и их значение; о 

политической жизни, субъектах политики и политических процессах 

в мире и Республике Казахстан, пониманиеь значения и роли 

политических систем и режимов в жизни общества. 

 

Курстар пререквезиті Тарих, адам және қоғам негіздері 

Курстыңқысқашамазмұны Қазақстан тарихы 

Қорытынды бақылау 

формасы 

МЕ 

Құзыреттер Құзыреттер: 

дүниенің ғылыми, тарихи, философиялық және діни көзқарастары 

туралы, адам қызметінің әр түрлілігі мен рационалды және 

иирационалды білім туралы, рухани құндылықтар мен олардың 

маңызы туралы; саяси өмір туралы, әлемдегі және Қазақстан 

Республикасындағы саясат субъектілері мен саяси үдерістер туралы 

түсінікке ие болу, қоғам өміріндегі саяси жүйелер мен режимдердің 

маңызы мен рөлін түсіну. 

білуі керек:Қазақстан Республикасының құқықтық және заңнамалық 

жүйесінің негіздерін; сот және өзге де құқық қорғау органдарын 

ұйымдастыруды, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және 

адамгершілік-этикалық нормаларды; социологиялық білімнің 

типологиясын, әлеуметтік даму және әсер ету факторларын, 

әлеуметтену процесін, әлеуметтанулық талдау негіздерін; 

мәдениеттің мәнін, оның адам қызметіндегі рөлін, мәдени 

құндылықтар мен адамзаттың мәдени мұрасы, әлемдік өркениеттегі 

Қазақстанның мәдениет орны туралы түсінікке ие болу. 

Қазақстан Республикасындағы және жалпы әлемдегі негізгі 

экономикалық үрдістер мен бағдарламаларды талдау; кәсіби 

қызметте білімді, іскерлікті және дағдыларды, дұрыс қолдану 

әдістерін тәжірибеде қолдану. 

дүниетанымдық сипаттағы жүйелі білім дағдысы болу; ізгілік, 



әділдік, Ар-намыс, борыш, төзімділік, өз мамандығына деген 

махаббат идеалдарына негізделген құндылықтар мен нормаларды 

бағалау. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : учеб. 

для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

[б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов / 

Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана [Текст]  : учеб. 

пособие / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни антропология : оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

5. Харари, Ювал Ноаһ. Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы 

[Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 

9786017943264 : 3850.70 Тг 

Парал.загл.:на англ.яз. 

6. Шваб, Клаус.Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. 

Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Оқыту әдістері Емтихан 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

 

Атауы Экономика және кәсіпкерліктің негізі 

Коды ENP-.-1115.OEP --1115- BEE –1115 

Түрі 1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 1 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

к.э.н. Ситникова Е.С. 

Курстың мақсаты Экономикалық теория пәні мен әдісімен танысу, қоғамның 

экономикалық дамуының негізгі заңдылықтарын, микро-

макроэкономика негіздерін оқыту  

Курстар пререквезиті Орта мектеп бағдарламасы аясында математика, тарих, география 

және т.б., сонымен қатар Қазақстан тарихы, мәдениеттану. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық 

шаруашылық нысандары, экономикалық жүйелердің негізгі түрлері, 

нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы,  сұраныс пен 

ұсыныстың теориясының негіздері, жеке ұдайы өндірістің негізгі 

теориялары,  кәсіпорынның шығындары мен табысы, өндіріс 

факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы, 

ұлттық экономика жүйе ретінде, негізгі макроэкономикалық 

көрсеткіштер, жұмыссыздық және инфляция - экономикалық 



тұрақсыздықтың көрінісі, макроэкономикалық тепе-теңдік, 

экономикалық өсу, мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, 

құралдары; кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері және 

нысандары, кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мен объектілері, 

кәсіпкерлік орта, кәсіпкерлік қызметтің мәні, кәсіпкерлік капитал 

және оны қалыптастыру тәсілдері, кәсіпкерлік идеяларды іріктеу 

және іске асыру, бизнес-жоспар және оның қазіргі кәсіпкерліктегі 

рөлі, әріптестік қарым-қатынастардың түрлері, кәсіпкерлік келісім-

шарт, кәсіпорын  шаруашылықты жүргізуші субъект ретінде, жеке 

кәсіпкерлік, жаңа кәсіпорын 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: 

- экономиканың дамуының теориялық және қолданбалы негіздерін; 

-  кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын; 

- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын; 

- бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін; 

Менгеруі керек: 

- экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз 

бетінше талдауды; 

- әр түрлі әдістерді  пайдалана отырып  экономикалық мәселелерді 

түсіндіре алуды; 

- кәсіпкердің қызметін жоспарлауды. 

Дағдылануы керек: 

- экономикалық ақпаратты жинау және түсінуге; 

- Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметтің  

жағдайларына қарай алған білімдерін пайдалануға; 

- тәжірибелік қызметті  ұйымдастыру және өзіндік жұмыс жүргізуге. 

Құзыретті болу: пәнді оқыту үрдісі экономикалық шындықты ұғыну  

және тәжірибелік игеру, кәсіпкерлік ойлау мәдениетін, 

экономикалық ақпаратты қабылдау және талдау, кәсіпкерлік 

мақсатты қоя білу және оған жету жолдарын таңдай алу 

құзіреттіліктерін қалыптастыруға және дамытуға  бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, тесты : 

учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика.- 300 с.32. 

2015.  

2. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : 

оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-

360 бет. 2014.  

3. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері : [оқу құралы] / З. П. 

Айдынов. - Алматы : Бастау. - 264 бет. 2014.  

4. Әлинов М.Ш. Жасыл экономика негіздері: оқу құралы / М. Ш. 

Әлинов. - Алматы : Бастау. - 352 бет. 2016.,, 

5.Мэнкью, Н.Грегори.  Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет 

6. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. 

7. Куратко, Дональд.Ф.  

Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-

шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 



480 бет. 

 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде) 

Коды IKT -1113 IKT -1113 IKT -1113 

Түрі OOД ОК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 2 

Кредиттерсаны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылымидәрежежәнеатауы к.п.н. Кубентаева С.Н 

Курстыңмақсаты Химияны оқытуда инновациялық бағыттарды зерттеу, негізгі 

инновациялық-коммуникационды әдістермен танысу және оны 

тәжірибеде қолдана білу 

Курстар пререквезиті Мектеп деңгейіндегі информатика, шетел тілі 

Курстыңқысқаша 

мазмұны 

Жоғары және орта білім беруде негізгі инновациалық процестер, оқу 

процесінде қолданылатын педагогикалық технология, оқудың 

ақпараттық технологиялары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

Құзіреттіліктері Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: таным қызығушылығын арттырудың белсенді 

әдістерінің негізін, оқытудағы инновациялық-коммуникационды 

бағыттар, заманауи педагогикалық технологияларды. 

- Істей алуы тиіс: басқа пәндерден алған білімді қолдана білу. 

- Дағдылана алуы тиіс: алған білімді теориялық және тәжірибелік 

мақсатта қолдана алу, әдебиеттермен жұмыс жасай алу. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, 

И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 318 с. 15. 2011.  

2. Baimukhamedov M. F. Information systems:/ M.F.Baimukhamedov ; 

Ministry of Education and Science of RK. - Almaty : Bastau. - 288 p. 

2013.  

3. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and searchind : 

Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 

2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 2012.  

4. Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные технологии: 

[учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017.  

5. Shynybekov D. Information and communication technologies: 

textbook: in 2 part = Информационно-коммуникационныетехнологии: 

учебник / D. Shynybekov [идр.] ; International Information Technology 

University . - Almaty. - 586 с. 2017 

Оқытуәдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредит  алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 



 

Атауы Бейорганикалық химия 

Коды BH-1209-NeoH -1209 AH 1209 

Түрі БД ОК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 1 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., доцент Шаихова Б.К. 

Курстың мақсаты Бейорганикалық химия, теориялар, заңдар оқуға пән типтік 

проблемаларды шешу негізгі әдістерін үйрену және оларды 

практикада қолдана білу. 

 

Курстар пререквезиті Мектеп курсындағы химия 

 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Пәннің мазмұны мынадай бөлімдерді қарастырады: бейорганикалық 

қосылыстардың кластарын, химиялық теңдеулер, атом құрылысы, 

кванттық теориясы, химиялық байланыс, химиялық байланыс негізі, 

химиялық тепе-теңдік,  ылғалдану теориясы, ұғымдардың 

эволюциясы, тұндыру шарттарын. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

Құзіреттіліктері -Білуі тиіс: бейорганикалық химияның негіздерін теориялық және 

практикалық мақсаттарда осы білімді пайдалану әдістерін меңгеру; 

Негізгі түсініктер мен анықтамалар үйрену,реакциялар жасау 

ережелерін химиялық заттардың формуласын. 

- Істей алуы тиіс: басқа пәндер аясында алған білімдерін пайдалана 

алуға; 

- Дағдылана алуы тиіс: әр түрлі химиялық проблемаларды шешуге, 

әдебиеттермен өзіндік жұмыстардыөз бетімен шеше білуге. 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу 

құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. — 4 изд., испр. 

— Москва: Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2018. — 

700с. 

2. Шрайвер Э. Неорганическая химия. Т. 1,2. / Э. Шрайвер, П. 

Эткинс — М.: Мир, 2014. — 679 с., — 486 с 

 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Органикалық химия 

Коды OH -1210 

Түрі БД О К 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 2 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 



Ғылыми дәреже және 

атауы 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Курстыңмақсаты Мақсаты:студенттерге органикалық химиядан іргелі білім беру. 

Органикалық химияның негізін құрайтын бөлімдерге: органикалық 

молекулалардың құрылыс теориясы, электрондық және кеңістік 

эффекттері, оптикалық қасиеттері, органикалық молекулалардың 

стереоизомерленуі, қосылыстардың класстары мен топтары 

арасындағы биогенетикалық байланыс, реакциялардың негізгі 

механизмдері, органикалық молекулалардың нәзік құрылымын 

анықтау әдістері. 

Курстар пререквезиті Аналитикалық химия, Органикалық химия, зерттеудің 

физика-химиялық әдістері; коллоидтық химия. 
Курстың қысқаша 

мазмұны 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Стереохимиялык 

теория (конформация, конформациялык анализ). Реакциялар мен 

реагенттердің классификациясы. Органикалық косылыстардың 

молекулаларындағы электрондык эффектілер. Индукциялық 

эффектілер, таутомерлік эффектілер. Гиперконьюгация. Көміртектің 

қаныққан атомындағы алмасу реакцияларының механизмі. Ауыспалы 

күй теориясы, тұрактану факторлары. Нуклеофильді алмасу (SNi, SN2 

механизмдері, реакция факторлары, стереохимиялык эффект), 

көпмолекулалы механизм. Электрофильді алмасу (екі механизм, екі 

механизм арасындағы шекті жағдайлар, реакция факторлары, 

стереохимия және кинетика). Гомолитикалык алмасу (ерекшеліктері, 

механизмі, бос радикалдардыћ селективтілігі, "клеткалық эффект". 

Қанықпаған жүйелерге қосылу реакциялары (механизмі, процесс 

сатылары, стереохимия), қосарланған диендерге қосылу. 

Электрофильді–және радикалды қосылу. Ароматты қатардағы алмасу. 

Ароматтылық, бензолды емес ароматты қосылыстар. Бензол 

сақинасындағы алмасу теориясы. Бағдарлау ережесі, молекуланың 

компланарлылығы. Молекулалық қайтадан топтасулар. 

Қорытынды 

бақылауформасы 

Емтихан 

Құзіреттіліктері Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: органикалық химияның функционалды туындылардың 

монофункционалды, бифункционалды және  полифункционалды 

туындыларының ерекше қасиеттерін, алу әдістері, физикалық және 

химиялық қасиеттерін, электрондық құрылыстарының  

ерекшеліктерін, изомериясын. 

- Істей алуы тиіс: зертхана тәжірибелік жұмыстарын өткізу. 

- Дағдылана алуы тиіс: Студент органикалық қосылыстардың негізгі 

класстары мен типтерін, таутомериясын,  функционалдық 

туындылардың әрбір кластарының жіктелуі мен қасиеттерін және 

химиялық реакцияларының механизмдерін. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Organic Chemistry. 

— Oxford University Press, 2012. 

2. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.-5. 

3. Абылкасова, Г. Е. Теоретические основы органической химии : 

учеб. пособие для вузов / Г. Е. Абылкасова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 114 с. – 26 



4. Резников, В.А. Сборник задач и упражнений по органической 

химии [Текст]  : учебно - метод.  пособие для вузов / В. А. Резников. - 

2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014.  

5. Бажықова К.Б. Алифаты қосылыстардың органикалық химиясы : 

оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2016.-364 бет.-3 экз 

 6. Мамутова, А. А. Методы идентификации органических 

соединений [Текст]  : учеб. пособие / А. А. Мамутова, Ю. А. 

Литвиненко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 

2014. - 158 с. - 3 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредит алу шарттары 

 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Физика 

Коды Fiz -1211 

Түрі БД ОК 

Курс деңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 2 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Павлов А.М- професор кафедры физики и технологий 

Курстыңмақсаты Пәнің мақсаты маңызды заңдар механика негіздері, молекулалық-

кинетикалық теория, газдардың, термодинамиканың бірінші заңы 

және оны қолдану қасиеттерін зерделеу кезінде газдар, 

термодинамиканың екінші заңы және оның статистикалық шешім, 

нақты газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі заңдары 

электромагнетизма, құбылыс поляризация света, физикалық 

негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, атомдық физика, 

радиоактивтілік және оның қолданылуы химия. 

Курстарпререквезиті Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , валеология, 

тарихы . 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: маңызды заңдар 

механика негіздері, молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, 

термодинамиканың бірінші заңы және оны қолдану қасиеттерін 

зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның 

статистикалық шешім, нақты газдар, сұйықтар, қатты денелер, 

негізгі заңдары электромагнетизма, құбылыс поляризация света, 

физикалық негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, атомдық 

физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы химия. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

Құзіреттіліктері Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс:  негізгі ұғымдар мен 

анықтамалар, заңдар физика, математикалық талдау негіздері; 

меңгеру дағдылары мен тәсілдерін пайдалану үшін осы білімді 

теориялық және практикалық мақсаттарда; меңгеру негізгі ұғымдар 

мен анықтамалар; анық білу қажет және дәлелдемелер негізгі 

теоремаларды қолдану, олардың нақты міндеттерін білуге. 

- алған білімдерін зерделеу кезінде басқа оқу пәндерінің талдау 

дағдылары мен тәсілдерін пайдалану үшін осы білімді теориялық 

және практикалық мақсаттарда шешу дағдыларына ие есептік және 



эксперименттік тапсырмаларды шешу дағдыларына ие 

дифференциалдық теңдеулерді , өздік жұмыс, әдебиетпен жұмыс 

жасауды қолдана білу. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Браже, Р. А. Лекции по физике [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

Р. А. Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 10 

2. Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст]  : учеб. пособие для вузов / 

Р. И. Грабовский. - 12-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2012. - 608 с 

3. Митюшов, Е. А. Теоретическая механика [Текст]  : учеб. для 

вузов / Е. А. Митюшов, С. А. Берестова. - М. : Академия, 2011. - 318 

с. 3 

4. Смолина, Г. С. Лекции по термодинамике [Текст]  : [учеб. 

пособие] / Г. С. Смолина, У. С. Калижанова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 127 с. – 24 

5. Physics : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 

304 p.- 15 экз. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Элементтер химиясы 

Коды HE -1212 EH1212 СЕ1212 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 2 

Кредиттерсаны РК-4 ЕСТS-7 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., доцент Шаихова Б.К. 

Курстыңмақсаты Мақсаты: бейорганикалық химияның дамуының қазіргі күйі туралы 

мәлімет беру; химиялық элементтердің және олардың 

қосылыстарының периодтық заңға негізделген химиялық қасиеті 

жайлы түсінік беру, химиялық элементтер қасиетіне сипаттама беру 

білігі, химиялық реакциялардың жүру жағдайын теориялық тұрғыдан 

периодтық заңда қолданып түсіндіру, аты мөлшері мен құрылысын, 

химиялық кинетика, термодинамика элементтерін, ертінділер 

теориясын, тотығу-тотықсыздану процесін және т.б. меңгеру 

Курстарпререквезиті Жалпы химия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Элементтердің 

химиялық жіктелуі. Химиялық қосылыстар мен жай заттардың жалпы 

алу принциптері және табиғатта таралуы. ИЮПАК бойынша 

бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың 

генетикалық байланысы, жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық 

жүйе элементтерінің қышқылды негіздік өзгеру заңдылықтары, 

тотығу-тотықсыздану және олардың период пен топ бойынша негізгі 

қосылыстары мен басқа қасиеттері. Сутегін, оттегін алу, физикалық 

және химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары, қолданылуы. s –

элементтердің жылпы сипаттамасы, р – элементтердің жалпы 

сипаттамасы, d- элементтердің жалпы сипаттамасы, f- элементтердің 



маңызы және олардың радиоактивтілігі. 

Қорытынды 

бақылауформасы 

Емтихан 

Құзіреттіліктері Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: элементтер химиясының жалпы түсініктері, 

заңдылықтары, қасиеттері, олардың өзгеріске ұшырауы, қолданылуы, 

теориялық бейорганикалық химия  негізіндерін; 

- Істей алуы тиіс: Химиялық эксперемент өткізуді, химиялық 

экспериментті жүргізу үшін қарапайым аспаптарды құрастыруды, 

эксперимент нәтижелерін сауатты түрде түсіндіріп көркемдеуді, 

берілген қосылысты синтездеуді, экспериментін жоспарлауды; 

- Дағдылана алуы тиіс: химиялық әрекеттесу реакцияларын жетік 

меңгеру, элеменнтерді қасиеттеріне сәйкес анықтай білу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеушілік 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. 

Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с.- 20  Химия: 

Жалпы білім беретін мектептің сыныбына арналған оқулық. Усманова 

М.Б., Сақариянова Қ.Н. –Алматы: Атамұра, 2009. - 216 бет. 

ISBN9965-34-887 

2. Нұрахметов Н.Н. Бейорганикалық химияның теориялары мен  

заңдылықтары : оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2016.-344 бет.-

3 экз с 

3. .  Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

химия: учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 214 с. - 25) 

4. Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии: учебно-метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 

187 с. – 16 

Тантыбаева Б. С. Бейорганикалық химия практикумы : оқу құралы / Б. 

С. Тантыбаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы. 2-ші бөлім. - 2017. - 250 бет. – 16 экз 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

 

Атауы Математика 

Коды Mat -1208 

Түрі БД ОК 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 1 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-7 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Мадияров М: А.- к.т.,н профессор. 

Курстыңмақсаты  

Курстар пререквезиті Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , 

валеология, тарихы. 

Курстыңқысқашамазмұн Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: маңызды заңдар 



ы механика негіздері, молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, 

термодинамиканың бірінші заңы және оны қолдану қасиеттерін 

зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның 

статистикалық шешім, нақты газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі 

заңдары электромагнетизма, құбылыс поляризация света, физикалық 

негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, атомдық физика, 

радиоактивтілік және оның қолданылуы химия. Аналитикалық 

геометрия жазықтықта және кеңістікте. Векторлық алгебра. 

Сызықтық алгебра элементтері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу: 

Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Функция бір айнымалы. Функциялар 

үзіліссіздігі. Туынды және дифференциал. Бірнеше айнымалы 

функцияларды. Дербес туындылар және толық дифференциал. 

Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар 

және олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық теңдеулер 

бірінші ретті, олардың негізгі типтері. Математикалық статистика 

элементтері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

-білуге, негізгі ұғымдар мен анықтамалар, заңдар физика, 

математикалық талдау негіздері; меңгеру дағдылары мен тәсілдерін 

пайдалану үшін осы білімді теориялық және практикалық 

мақсаттарда; меңгеру негізгі ұғымдар мен анықтамалар; анық білу 

қажет және дәлелдемелер негізгі теоремаларды қолдану, олардың 

нақты міндеттері; 

- қолдана білу, алған білімдерін зерделеу кезінде басқа оқу 

пәндерінің; 

-талдау дағдылары мен тәсілдерін пайдалану үшін осы білімді 

теориялық және практикалық мақсаттарда шешу дағдыларына ие 

есептік және эксперименттік тапсырмаларды шешу дағдыларына ие 

дифференциалдық теңдеулер, өздік жұмыс, әдебиетпен жұмыс жасай 

білу. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по курсу высшей 

математики для экономических специальностей, Алматы. Научно-

издательский центр «Гылым», 2012г. 

2.Тунгатаров А.Б. Экономикалық мамандықтарға арналған жоғары 

математика курсы 1-2 – бөлім “Экономика баспасы”, Алматы, 2011ж. 

3.Қазешев А.К., Нурпеисов С.А. Экономикалық мамандықтарға 

арналған жоғары математика есептер жинағы, Алматы, «Ғылым 

баспа орталығы», 2013ж. 

7. Теория. Методика решений задач «Математика для 

экономистов». Алматы,«Экономика», 2012г. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Математика 

Коды Mat -1208 

Түрі БД ОК 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 1 



Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-7 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Мадияров М: А.- к.т.,н профессор. 

Курстыңмақсаты  

Курстар пререквезиті Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика , 

валеология, тарихы . 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: маңызды заңдар 

механика негіздері, молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, 

термодинамиканың бірінші заңы және оны қолдану қасиеттерін 

зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның 

статистикалық шешім, нақты газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі 

заңдары электромагнетизма, құбылыс поляризация света, физикалық 

негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, атомдық физика, 

радиоактивтілік және оның қолданылуы химия. Аналитикалық 

геометрия жазықтықта және кеңістікте. Векторлық алгебра. 

Сызықтық алгебра элементтері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу: 

Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Функция бір айнымалы. Функциялар 

үзіліссіздігі. Туынды және дифференциал. Бірнеше айнымалы 

функцияларды. Дербес туындылар және толық дифференциал. 

Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар 

және олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық теңдеулер 

бірінші ретті, олардың негізгі типтері. Математикалық статистика 

элементтері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

-білуге, негізгі ұғымдар мен анықтамалар, заңдар физика, 

математикалық талдау негіздері; меңгеру дағдылары мен тәсілдерін 

пайдалану үшін осы білімді теориялық және практикалық 

мақсаттарда; меңгеру негізгі ұғымдар мен анықтамалар; анық білу 

қажет және дәлелдемелер негізгі теоремаларды қолдану, олардың 

нақты міндеттері; 

- қолдана білу, алған білімдерін зерделеу кезінде басқа оқу 

пәндерінің; 

-талдау дағдылары мен тәсілдерін пайдалану үшін осы білімді 

теориялық және практикалық мақсаттарда шешу дағдыларына ие 

есептік және эксперименттік тапсырмаларды шешу дағдыларына ие 

дифференциалдық теңдеулер, өздік жұмыс, әдебиетпен жұмыс жасай 

білу. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по курсу высшей 

математики для экономических специальностей, Алматы. Научно-

издательский центр «Гылым», 2012г. 

2.Тунгатаров А.Б. Экономикалық мамандықтарға арналған жоғары 

математика курсы 1-2 – бөлім “Экономика баспасы”, Алматы, 2011ж. 

3.Қазешев А.К., Нурпеисов С.А. Экономикалық мамандықтарға 

арналған жоғары математика есептер жинағы, Алматы, «Ғылым 

баспа орталығы», 2013ж. 

4. Теория. Методика решений задач «Математика для 

экономистов». Алматы,«Экономика», 2012г. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 



қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2017: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2017 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2017: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. 

по ECTS 

ECTS 

бойынша 

кредит саны  

Number of 

credits. at 

ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД КВ OP -2116 Құқық негіздері 

Основы права 

Bases of law 

5 3 

БД КВ SV -2208 Заттардың құрылысы 

Строение вещества 

Substance structure 

5 3 

БД КВ SMAH -2211 Химиядағы статистикалық талдау 

әдісі 

Статистические методы анализа в 

химии 

Statistical methods of analysis in 

chemistry 

5 3 

ПД ОК AH -2307 Аналитикалық химия 

Аналитическая химия 

Analyticalchemistry 

5 3 

ООДКВ 

 
PS -2118 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociolo 

5 3 

БД КВ UOZ -2202 Тұрақты органикалық ластағыштар 

Устойчивые органические 

загрязнители 

Persistent organic pollutants 

5 3 

БД ОК FH -2203 Физикалық химия 

Физическая химия 

Physical chemistry 

5 4 

ПД ОК FMI -2306 Зерттеудің физикалық әдістері 

Физические методы исследования 

Physical methods of research 

5 4 

ООД ОК Fil -2117 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД КВ HKolA -2209 Химиялық сандық талдау 

Химический количественный анализ 

Chemical quantitative analysis 

5 4 

БД КВ OPPVA -

2210 

Сынама алу және заттарды талдауға 

дайындау 

Отбор проб и подготовка веществ к 

5 4 



анализу 

Sampling and preparation of materials 

to analysis 

БД ОК POIYa -2205 Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-

ориентированныйиностранныйязык 

Professionally-oriented foreign 

language 

5 4 

БД КВ OAK -2201 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 4 

ДП EM Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного 

сознания 

Modernization of the public 

consciousness 

5 4 

МП P производственная практика 3 4 
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Жеке пәндерге сипаттама 

 

Атауы Құқық негіздері 

Коды OP -2116 

Түрі OOД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

 

Курстыңмақсаты  

Курстар пререквезиті Қазақстан тарихы, Саясаттану, Экономикалық теория, Дүние жүзі 

тарихы. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны:Қазақстан Республикасыныңмемлекет және құқық 

теориясы негіздері, Қазақстан Республикасының конституциялық 

құқық негіздері, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық 

негіздері, Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының отбасы және неке құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері, Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқық негіздері, Қазақстан 

Республикасының қылмыстық және азаматтық істер жүргізу құқығы 

негіздері, Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері,  Қазақстан 

Республикасының экологиялық және жер құқығы негіздері, 

халықаралық құқық негіздері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері 

қажет: 



Білу қажет:адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, 

міндеттерін; Қазақстан Республикасында әрекет етуші негізгі 

нормативтік құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын дұрыс 

түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір құқық саласы бойынша 

негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу; әр түрлі құқық салаларындағы 

жауаптылық мәселелерін білу. 

Игеру қажет: нормативтік құқықтық актілерді талдауды, қоғамның 

мемлекеттік-құқықтық құрылымын,  мемлекеттік биліктің 

субъектілерін және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 

Меңгеру қажет: күнделікті өмірде мемлекет және құқық 

мәселелеріне байланысты сұрақтар туындаған жағдайларда 

нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік 

менеджмент құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

АрзамасовЮ. Г., доктор юридических наук, профессор — темы 5—7; 

Белькович Р. Ю., кандидат юридических наук, доцент — тема 1; 

Голощапов А. М., кандидат юридических наук, доцент — тема 20; 

Ерохина Ю. В., кандидат юридических наук, доцент — темы 4, 21 

(совместно с В. И. Ерохиным); 

Ефремова Н. Н., кандидат юридических наук, профессор — тема 15; 

Исаков В. Б., доктор юридических наук, профессор — введение, 

темы 9—11, разд. II—IV; 

Карпец В. И., кандидат юридических наук, доцент — тема 1 

Куратко, Дональд.Ф. 
Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-

шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Гриффин Р. У. 

Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

 

Атауы Зат құрылысы   

Коды SV -2208 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Медеубаева Б.З., аға оқытушы 

Курстың мақсаты кванттық теорияның негіздері,  кванттық механиканың формализмі, 

кейбір жәй жүйелерге Шредингер теңдеуінің шешуі, математикалық 

химия элементтері, графтар теориясының негіздері, топтар 

теориясын және көпқырлылықты химияда пайдалану ұғымдарын 

тереңдете оқыту 



Курстар пререквезиті Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: : кванттық 

теорияның негіздері,  кванттық механиканың формализмі, кейбір 

жәй жүйелерге Шредингер теңдеуінің шешуі, математикалық химия 

элементтері, графтар теориясының негіздері, топтар теориясын және 

көпқырлылықты химияда пайдалану ұғымдарын тереңдете оқыту. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Білуі тиіс:химия ғылымдары жүйесіндегі компьютерлік химия мен 

кванттық механиканың ролімен орнын; қарапайым есептер мен 

жүйелер үшін Шредингер теңдеуін; толқындық функция 

квадратының ықтималдығын; сутек және көпэлектронды 

атомдардағы кванттық санардың физикалық мағынасын; 

Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің кванттық-химиялық 

маңызын; кванттық химияның бірэлектрондық жуықтауын және 

атомдық, молекулалық орбитальдардың мәнін; кванттық химияда 

компьютерді қолдануды.  

 Істей алуы тиіс: молекуланың табиғатын МО әдісі негізінде 

түсіндіру; МО қарапайым кванттық-химиялық есепеулері үшін 

комьютерді қолдана білу; молекулалық механика және кванттық 

химия әдістерімен есептеулер жүргізуді; есептеу арқылы алынған 

мәліметтерді интерпреттеуді және тәжірибелермен салыстыруды. 

 Дағдылана алуы тиіс: сабаққа дайындалуда әдебиетпен жұмыс істей 

алуы; жалпы білім беретін мектептерде оқушыларға химиядан білім 

бере алуы; персоналды компьютерде химиялық бағдарламаларда 

жұмыс істей алуы; молекулалық модельдеудің негізгі әдістерін 

(молекулалық механика, молекулалық динамика) меңгеруі; берілген 

химиялық тапсырмаларды шешуде дұрыс әдісті таңдай алуы.  

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Акимбаева, А. М. Основы физической химии [Текст]  : 

учебно-метод. пособие / А. М. Акимбаева ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 67 с. – 13 

2. Аргимбаева А.М. Талдаудың физика-химиялық әдістері : оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-204 бет 

3.Варнатц Юрген. Жану. Физикалық және химиялық аспектілер, 

тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда болуы: оқулық / Ю. 

Варнатц, У. Маас, Р. Диббл; қазақ тіліне ауд. З. А. Мансұров, Б. А. 

Урмашев; ҚР білім ж-е ғылым мин-гі. - Алматы: Полиграфкомбинат, 

2012. - 540 б.:  

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Химиядағы статистикалық талдау әдісі 

Коды SMAH -2211 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 



Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Курстыңмақсаты негізгі ұғымдар зерттеу,статистикалық заңдар теориясы, түрлі 

сипаттағы қателерді есептеу критерийлері. Нақты проблемаларды 

шешу үшін теориялық білімді қолдану. 

 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық, аналитикалық, физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: химиялық 

зерттеулерді математикалық өңдеудің әдістері, метрологиялық 

аспектілері, жүйелі және кездейсоқ қателіктер. Химиялық 

зерттеулердің орташа қорытындылары, әр түрлі критериилері, әр 

түрлі әдістермен қорытындыларды өңдеу (мысалы, ұсақ квадраттар 

әдісі ). 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: химиялық метрологиясының негізгі түсініктері, 

терминдары, қателіктің классификациясы, Гаусс заңын, анализ 

нәтижелерінің сапасын бағалау критерийлерінің жағдайы 

- Істей алуы тиіс: статистикалық критерийлерді қолдану, химиялық 

анализ нәтижелерән статистикалық өңдеу жүргізу, регрессивті және 

корреляциялы талдауды жүргізу. 

- Дағдылана алуы тиіс: статистикалық өңдеудің градуирленген 

сипаттамасы, сенімділік интервалын бағалау, жүйелік қателікті 

бағалау. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Авторская программа по дисциплине «Методы 

математическойобработки результатовхимическогоанализа»[Текст] : 

[для студентов 3-го курса по специальности «Химия»] / А. 

Троеглазова, Е. Троеглазова // ШҚО педагогика жаршысы. - 2016. - . 

75-76  

2. Методы математического моделирования в решении прикладных 

задач: учеб. пособие / А. С. Кадыров, Т. С. Картбаев ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: 

Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

[Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. Ищенко. - М. : 

Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 с. – 5 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Аналитикалық химия 

Коды AH -2307 

Түрі ПД ОК 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 



Ғылыми дәреже және 

атауы 

Ассоц. проф. Аубакирова Р.А., аға оқытушы Мукажанова Ж.Б 

Курстыңмақсаты : химиялық сандық талдау курсын оқыту барысы негізінде 

студенттердің білімін, қабілетін, дағдысын қалыптастыру. 

Студенттерді талдаудың негізгі классикалық әдістерімен таныстыру 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химияның теорилық негіздері,Элементтер химиясы 

Курстыңқысқашамазмұны Аналитикалық химия пәні. Аналитикалық процестің кезеңдері. Үлгі 

алу. Агрегаттық күйге байланысты үлгі алу. Аниондар мен 

катиондардың классификациясы. Гомогенді жүйенің химиялық тепе-

теңдігі. Термодинамиканың негізгі ұғымдары. Реакция жылдамдығы. 

Химиялық реакцияның жылдамдығына әр түрлі факторлардың әсері. 

Реал ерітінділер. Қышқылдар мен негіздер теориясы. Тұндыру 

реакциясы. Ерігіштік константасы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Білуі тиіс: ерітінділер теориясы, әлсіз және күшті электролиттердің 

қасиеттерін, қызметін, тепе-теңдік тұрақтысын, буферлік 

теориясының негізгі ережелерін, аниондар мен катиондар жіктелуін; 

 -Істей алуы тиіс: жүйелі және егжей-тегжейлі талдау, сапалы 

талдау жүргізуге, қорытындылар, есептер, талдау нәтижелерін 

математикалық өңдеу жасауды; 

-Дағдылана алуы тиіс: сезімталдығы, анықтау шегі, шекті 

сұйылту,катиондар мен аниондарды талдай білуге; 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу 

құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под ред. Ю.А.Золотова-М.: 

Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по 

аналитической химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : оқулық.- 

Алматы : Экономика, 2011.-474 бет. -50 экз 

5. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа: учеб. пособие для вузов / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, 

И. Е. Талуть. - 2-е изд. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 

2012. - 541 с.- 3 

6. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : ҚР Білім және ғылым 

министрлігі ЖОО студенттеріне оқулық ретінде ұсынады. – Астана : 

Фолиант, 2015. -208 бет. --10 экз 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Саясаттану-әлеуметтану 

Коды PS -2118 

Түрі ООДКВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 



Ғылыми дәреже және 

атауы 

Рякова Е.Г-магистр философии 

Кабрахманова Ф.К.-к.ф.н ,доцент 

Курстыңмақсаты « Саясаттану- әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың бойында 

қазіргі әлеуметтік өмірдің күрделі құбылыстар мен үрдістерін еңсеру 

және әр түрлі әлеуметтік, саяси құбылыстарды дұрыс бағалауға, 

оларға ғылыми көзқарас беруді дамытуға көмектесу, ғылыми ойлау, 

әлеуметтік және саяси оқиғалардың кәсіби мәселелерін шешу үшін 

қажетті білімді жабдықтап, демократиялық саяси мәдениет 

қалыптастыру 

 

Курстар пререквезиті Тарих, адам және қоғам негіздері 

Курстыңқысқашамазмұны Курс мазмұны: «Саясаттану- әлеуметтану» пәнінің объектісі; 

социологиялық перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси 

білімдердің дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер 

әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және 

әлеуметтік өзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; 

әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер 

мен қазіргі заманның режимдері; Мемлекеттік және азаматтық 

қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және 

идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және 

тәжірибелік негіздерін, мектептер мен ғылыми-зерттеу 

орталықтарын және әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы 

зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және оның 

институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер 

мен құбылыстарды талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша 

өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық пайдалану, кәсіби 

проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық 

көзқарастар бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, 

болжау және жоспарлау; төзімділік пен құрметке негізделген 

тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас 

көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың 

сыйымдылығын ( «сын тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен 

құрылымдардың білім мен белсенді және демократиялық қатысу 

ниетіне негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру және 

дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара 

түсіністікті дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, 

топта бірге өмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа 

азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік 

береді. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : 

учеб. для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для 

вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана [Текст]  : учеб. 



пособие / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни антропология : оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Тұрақты органикалық ластағыштар 

Коды UOZ -2202 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Курстың мақсаты химиялық пәндерді түсінудің және де тұрақты ластаушы саналатын 

органикалық қосылыстардың негізгі заңдылықтарын тереңдете 

түсінудің негізі болып табылуы керек. 

Курстар пререквезиті Жалпы, бейорганикалық және аналитикалық химия; Органикалық 

химия және органикалық синтез; Физикалық және коллоидтық 

химия; Биохимия; Кванттық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Курстың мазмұны химиялық пәндерді түсінудің және де тұрақты 

ластаушы саналатын органикалық қосылыстардың негізгі 

заңдылықтарын тереңдете түсінудің негізі болып табылуы керек. 

Студенттерде практикалық есептерді сәтті шешу үшін қажет білім 

мен дағдыны, осы пән бойынша өзіндік оқытуға бағытталған оқу 

және әдістемелік әдебиетпен өнімді жұмыс істеуді қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер «Тұрақты органикалық ластаушылар» пәнін оқу барысында 

студент келесіні білуі тиіс: 

- органикалық ластаушы-молекулалар химиясының теориялық 

негіздері мен олардың физика-химиялық зерттеу жолдарын; 

- тұрақты ластануды тудыратын органикалық сипаттағы химиялық 

қосылыстардың таралуын, алу жолдарын, физикалық және химиялық 

қасиеттерін, және оларды зерттеу әдістерін; 

- жасай білуі керек: 

- тұрақты ластаушылардың органикалық молекулалары 

химиясының теориялық тұжырымдамалары мен нақтылы 

материалдарын сұрыптауды; 

- берілген қосылыстың қасиеттерін зерттеу бойынша эксперимент 

жоспарлау, қолданбалы сипаттағы есептерді шеше білу; 

- заманауи зерттеулер әдістерін қолданумен қауіпсіздік техникасы 

ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу;  

- зертханалық жұмыстарды дайындауда, реферат, баяндама, 

мәлімдеме жазуда анықтамалық, ғылыми-техникалық әдебиетті 

қолдану; 

- эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіріп, рәсімдеу; 

«Тұрақты органикалық ластаушылар» пәнін оқыту студенттерде 



келесі құзырлықтарды дамытады: дүниетанымдық, коммуникативтік, 

кәсібилік, зерттеушілік. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.-5 

2. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

3. Мамутова, А. А. Методы идентификации органических 

соединений [Текст]  : учеб. пособие / А. А. Мамутова, Ю. А. 

Литвиненко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 

2014. - 158 с. – 3 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Физикалық химия 

Коды FH -2203 

Түрі БД ОК 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 4 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., химия кафедрасының доценті  Тантыбаева Б.С. 

Курстыңмақсаты Мақсаты:жалпы және физикалық  химия есептерді есептеу үшін 

жалпы әдістемелік талап, химиялық есептерге анализ. Химиялық 

есептерді шешу жолдары. Химия сабағында есептерді қолдану 

әдістемесі. Есептерді шешу кезінде пән аралық ақпараттарды 

қолдану. Химиялық олимпиадалардағы және күрделілігі жоғары 

есептерді шығарудың оқыту әдістемесі. 

Курстар пререквезиті Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

органикалық, физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пән қамтиды: жіктелуі мен орны мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 

міндеттерді курсында химия қарайды және шешім негізгі типтерін 

бағдарламада көзделген міндеттерді мектептік курс; әдістемесі 

келтірілген шешім күрделендірілген есептер және эксперименттік 

есептер шығару.. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:химиялық есептерді шешу мен ресімдеуге арналған 

ортақ әдiстемелiк талаптарды білу 

- Істей алуы тиіс:есептерді талдау, есептерді шығарған кезіңде 

аралық пәндiк өнер-бiлiмдер пайдалану.  

- Дағдылана алуы тиіс:есептердің талдау түрлерің иелену,   өзiндiк 

жұмыстың дағдысын меңгеру. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая химия» 

2008 

2. Физическая и коллоидная химия ( в общественном питании) 

[Текст]  : учеб. пособие / С. В. Горбунцова, Э. А. Муллоярова (и др.). 

- М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 270 с. : ил. 1 



3. Физикалық  химия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. / Х. 

Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, Г.Х.Шәбiкова.-Алматы : 

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-544 бет.-10 экзс. 

4. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. 

Химиялық физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-256 бет.-1 экз 

5. Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / қазақ 

тіліне ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 3-ші Бөлім  

жылдамдықтар өзгеруінің механизмдері, 512 бет.-10 экз 

6. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары : оқу 

құралы.-Алматы : қазақ университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Философия 

Коды Fil -2117 

Түрі ООД ОК 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 4 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Жантасова Ж.З.-,к.т.н.,доцент 

Курстыңмақсаты Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; 

Саяси мәдениет және идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі 

даму стратегиясы оқыту 

Курстар пререквезиті Философия, Мәдениеттану. 

Курстыңқысқашамазмұны Курс мазмұны: «Саясаттану- әлеуметтану» пәнінің объектісі; 

социологиялық перспектива және қиял; әлеуметтік және саяси 

білімдердің дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер 

әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және 

әлеуметтік өзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; 

әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер 

мен қазіргі заманның режимдері; Мемлекеттік және азаматтық 

қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және 

идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және 

тәжірибелік негіздерін, мектептер мен ғылыми-зерттеу 

орталықтарын және әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы 

зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және оның 

институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер 

мен құбылыстарды талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша 

өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық пайдалану, кәсіби 

проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық 

көзқарастар бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, 



болжау және жоспарлау; төзімділік пен құрметке негізделген 

тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас 

көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың 

сыйымдылығын ( «сын тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен 

құрылымдардың білім мен белсенді және демократиялық қатысу 

ниетіне негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру және 

дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара 

түсіністікті дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, 

топта бірге өмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа 

азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік 

береді. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.  Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан 

Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2.Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық)Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет 

3. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта 

ғасыр философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық)Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

4.Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / 

Р.Хесс. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

 

Атауы Химиялық сандық талдау 

Коды HKolA -2209 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 4 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б 

Курстың мақсаты химиялық сандық талдау курсын оқыту барысы негізінде 

студенттердің білімін, қабілетін, дағдысын қалыптастыру. 

Студенттерді талдаудың негізгі классикалық әдістерімен таныстыру. 

 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химия,Сапалы талдау 

Курстыңқысқашамазмұны Мазмұны мынадай тақырыптарды қамтиды: химиялық 

проблемаларды дамытуға сандық талдау маңызы мен рөлі және 

практикалық мәселелерді, сандық анализдің негізгі бөлімдерін, 



гравиметрия-тиімділігін (салмағы) және титрлеу (көлемді) сынау 

шешуге, қышқыл-негіз титрлеу әдісі, рН маңызы, тұндыру әдістері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Пәнді оқу нәтижесінде студент  

- Білуі тиіс: аналитикалық химия қолданылатын химиялық 

реакциялардың негізгі түрлерін, гравиметриялық және титрлеу талдау 

теориясын, жауын-шашын, тең жауын-шашын, адсорбция және 

изоморфизмді; 

- Істей алуы тиіс: бар және нақты процестерге білімдерін қолдануға, 

стандартты ерітінділер дайындауға, химиялық әдістері - химиялық 

және физикалық қасиеттерін анықтай алуға. 

- Дағдылана алуы тиіс: метрологиялық талдау жасай алуға. 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу 

құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под ред. Ю.А.Золотова-М.: 

Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической 

химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. : ил. 5 

5. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика [Текст] : в 2 кн. 

: учеб. для вузов / Ю. Я. Харитонов. - Изд. 4-е, стереотип. - М. : Высш. 

шк.-Кн. 2 : Количественный анализ. Физико-химические 

(инструментальные) методы анализа. -  2008. - 559 с. 5 

6. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың теориялық 

негіздері : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2017.-198 бет.-3 

экз. 

7. Матакова, Р. Н. Тестовые задания по аналитической химии [Текст]  

: учеб. пособие / Р. Н. Матакова, Г. Л. Бадавамова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 192 с. 2. 

8. Амерханова Ш. К. Аналитикалық химия : оқулық. - Астана : 

Фолиант, 2015. - 208 бет. -10 экз 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Сынама алу және заттарды талдауға дайындау 

Коды OPPVA -2210 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 4 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Курстың мақсаты Мақсаты: студенттерге металлургия өндірісіндегі аналитикалық 



бақылаудың теориялық, тәжірибелі және метрологиялық негіздерін 

оқыту. 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: металлургия өндірісінің 

жекелеген кезеңдеріндегі агломерациядан дайын өнімге дейінгі 

химиялық, физикалық, физика-химиялық зертеу әдістері. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: металлургиялық өндірістегі аналитикалық бақылаудың 

қызметтерін, объектін; аналитикалық бақылаудың өндірістік 

классификациясын, металлургиялық өндірістің метрологиялық 

қамтамасыз ету мәселесін; 

- Істей алуы тиіс: сынама алу, сынаманы белгілеу, даярлау және 

нақты зат мөлшерін анықтауға дағдыланған инструменталды әдістерді 

қолдану; 

- Дағдылана алуы тиіс: талдаудың метрологиялық қамтамасыз етуін 

іске асыру, қолданыстағы нормативті документтерге сәйкес 

металлургиялық үлгілердің сапа бақылауын өткізу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, зерттеушілік 

құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1 Авторская программа по дисциплине «Методы математической 

обработки результатовхимическогоанализа» [Текст] : [для студентов 

3-го курса по специальности «Химия»] / А. Троеглазова, Е. 

Троеглазова // ШҚО педагогика жаршысы. - 2016. - . 75-76  

2. Методы математического моделирования в решении прикладных 

задач [] : учеб. пособие / А. С. Кадыров, Т. С. Картбаев ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: 

Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

[Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. Ищенко. - М. : 

Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 с. – 5 

5.Аубакирова, Р. А. Анализ минерального сырья [Текст]  : учеб. 

пособие  = Минералды шикізаттар талдауы : оқулық / Р. А. 

Аубакирова, С. С. Оразова ; М. во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 165 с. – 16 

6. Оразова, С. С. Үлгі алу және заттарды талдауға дайындау  : 

монография / С. С. Оразова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 134 бет. – 2 экз 

7. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки [Текст]  / 

Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - М. : БИНОМ, 2015. - 243 с. 1 

 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Коды POIYa -2205 

Түрі БД ОК 



Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 4 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Чирцова С. А., Васильченко Л. В. 

Курстың мақсаты  

Курстар пререквезиті 1 сем –шет тілі  (мектептік деңгей) 

2 сем –шет тілі   (А1 деңгей) 

Курстыңқысқашамазмұны Оқудың қорытындысы бойынша бакалавриат: 

1. қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы түсінік бар; 

2. Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу; 

3. мемлекеттік тілде кәсіби деңгейде еркін сөйлеу 

4. кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация 

дағдылары болуы керек; 

ауызша және жазбаша түрде өз ойларының дұрыс және логикалық 

дизайны; 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер  келесі құзыреттерге ие: 

жалпы білім берудің құзыреті: 

 - білімді үздіксіз жаңартуды қамтамасыз ету, кәсіби дағдылар мен 

қабілеттерін кеңейту жолдары. 

әлеуметтік және этикалық құзыреттілік: 

- әлемнің басқа ұлттарының дәстүрлері мен мәдениетіне объективті 

және төзімді болу; 

- командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

шешімдерді ұсыну; 

экономикалық және басқарушылық құзыреттілік: 

- пән бойынша алған білімдерін пайдалана отырып, әртүрлі 

жағдайларда дұрыс шарлауға қабілетті болу. 

1) Тыңдаулар, егжей-тегжейлі есептер мен лекцияларды түсіну, егер 

олардың сөйлейтін сөздері әдеби тілде сөйлесе, сөйлеу тақырыптары 

жеткілікті таныс болса. 

2) Авторлар өздерінің арнайы лауазымына ие немесе ерекше 

көзқарас білдіретін, заманауи көркемдік прозадағы мәселелер 

бойынша мақалаларды және хабарларды түсіну үшін оқу саласында. 

3) Монологтың сөйлеу саласында оқуға қабілетсіз, оқып үйренуге 

болатын тілдің тілдесу орталықтарымен диалогқа қатысуға, белгілі бір 

мәселе бойынша пікірталастарға белсенді қатысуға, өз көзқарастарын 

негіздеуге және қорғауға мүмкіндік береді. 

4) Диалогтық сөйлеу саласында студентке қызығушылық тудыратын 

кең ауқымды сұрақтарға нақты және мұқият қатыса білу, өзекті мәселе 

бойынша өз көзқарасын түсіндіріп, барлық артықшылықтарын 

білдіру. 

5) Жазу саласында студенттерге қызығушылық тудыратын көптеген 

сұрақтар бойынша толық есептерді жаза білу, сұрақтарға жауап беру, 

сұрақтар қою немесе «көзқарас» немесе «қарсы» деген пікірді айту, 

хаттар жазу, осы оқиғалар мен әсерлерді ерекше атап өткен жөн 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1 Юрьев А. Н. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 



2.Ермакова В. И. Русский язык  : учебное пособие  / В. И. Ермакова ; 

М-во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с 

1 Юрьев А. Н. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

2.Ермакова В. И. Русский язык  : учебное пособие  / В. И. Ермакова; 

М-во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с  

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Коды OAK -2201 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-3 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Өскембай А.А.- к.и.н.,Қазақстан тарихы кафедрасының доценті 

Курстыңмақсаты Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы негізде 

аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы 

қалыптастыру 

Курстар пререквезиті Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Курстыңқысқашамазмұны Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік 

негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың 

тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары 

ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін 

қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық 

табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы 

ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа 

төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр 

түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін моральдық-

этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және 

әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі 

мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен 

күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және 

ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі 

мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер  Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін 



қоса  алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған 

саласындағы мәселелерді шешуге дағдылану. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции 

[Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова 

; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с. 

18 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата 

/ под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 

с. 2 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Өндірістік практика 

Коды P 

Түрі МП 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-3 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

химия кафедрасы Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С. 

Курстыңмақсаты химия ғылымының теориялық негіздерін 

Қолдану және түсіну: заттарға мүмкін болатын анализдер мен 

идентификацияларды жүргізуге алған білімдерін қолдану; химиялық 

өндірісте алған білімін орынды қолдана білу; әдебиетпен жұмыс 

жасай алу; үрдістердің жүру ретін құру және модельдеу; талдау 

нәтижелерін өндеу; талдаулардың сызба-нұсқасын құрастыра 

Курстар пререквезиті Физика және математика, жалпы және бейорганикалық, аналитикалық 

химия, химиялық зерттеудің физикалық әдістері. 

Курстыңқысқашамазмұны Білу және түсіну: химия ғылымының теориялық негіздерін 

Қолдану және түсіну: заттарға мүмкін болатын анализдер мен 

идентификацияларды жүргізуге алған білімдерін қолдану; химиялық 

өндірісте алған білімін орынды қолдана білу; әдебиетпен жұмыс 

жасай алу; үрдістердің жүру ретін құру және модельдеу; талдау 

нәтижелерін өндеу; талдаулардың сызба-нұсқасын құрастыра алу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Іс-тәжірибеден өту барысында студенттерде: 

- Білу: мамандық бойынша жұмыстың мазмұны жөнінде саналы 

түсінік қалыптасу; 

- Істей алу: химия және химияны оқыту әдістемесі саласында алған 

теориялық білімдерін маманның тәжірибе жүзінде ұтымды пайдалану 

қабілетін дамуы; кәсіби ойлаудың дамуы; 

- Дағдылану: студенттердің оқу орындарында, химиялық 

зертханаларда жұмыс істеу біліктіліктерін арттыру; 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической 

химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. 

Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2008.- 464 с. 



2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: 

учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 

113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : 

Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего 

образования; (Утвержден постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080). 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2016: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2016 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2016: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. 

по ECTS 

ECTS 

бойынша 

кредит саны  

Number of 

credits. at 

ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД КВ OP -2116 Бейорганикалық синтез 

Неорганический синтез 

5 5 

БД КВ EH -3207 Экологиялық химия 

Экологическая химияSubstance structure 

5 6 

БД КВ MOE -3208 Элементтерді табу әдістері 

Методы обнаружения элементов 

5 5 

БД КВ IGOH -3212 Органикалық химияның таңдамалы 

тараулары 

Избранные главы органической химии 

5 5 

БД КВ TTED -3201 Кұжаттардың трассологиялық және 

техникалық сараптамасы (ҚТС)  

Трассологическая и техническая 

экспертиза документов (ТЭД) 

5 5 

БД ОК SMHD -3309 икротолқынды және радиожиіліктегі 

диапазон спектроскопиясы (ядролық 

магниттік резонанс (ЯМР), электронды 

парамагниттік резонанс (ЭПР) және тағы 

басқа 

5 5 



Спектроскопия микроволнового и 

радиочастотного диапазонов (ядерный 

магнитно резонансный (ЯМР), 

электронный парамагнитно резонансный 

(ЭПР) и другие методы) 

ПД ОК OBS -3310 Биохимия негіздері және биологиялық 

активті заттарды синтездеу  

Основы биохимии и синтез биологически 

активных веществ 

5 6 

ПД КВ HKE -3305 Химиялық кинетка және электрохимия 

Химическая кинетика и электрохимия 

5 6 

БД КВ HF -3206 Химическая физика 5 6 

БД КВ HVMS -3311 оғары молекулалы қосылыстар химиясы 

(ЖМҚХ) 

Химия высокомолекулярных соединений 

(ВМС) 

5 6 

БД КВ OK -3202 Жалпы криминалистика 

Общая криминалистика 

5 6 

ПД КВ KEP -3303 Жердің және микрошылаудың 

криминалистика сараптамасы 

Криминалистическая экспертиза почв и 

микрочастиц 

5 6 

   60  

 

Жеке пәндерге сипаттама 

Атауы Экологиялық химия 

Коды EH -3207 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 6 

Кредиттер саны РК-6 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

химия кафедрасы доценті, х.ғ.к. Абылкасова Г.Е., п.ғ.к. Даутова З.С 

Курстыңмақсаты  

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химияның теорилық негіздері,Элементтер химиясы 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: табиғи және 

техногендік типтегі экологиялық өрістер мен техногендік (жер 

қыртысының әркелкілігі) аномалиялардың биологиялық ортаға әсері. 

Литогеохимия, гидрогеохимия, сноугеохимия, биогеохимия және 

атмогеохимия. Экологиялық геохимия, геологиялық ортаның 

химиялық құрамының антропогендік іс-әрекет салдарынан өзгеруін 

бағалау. Элементтердің тірі және өлі дүниенің әрекеттесу жағдайын, 

көшіп-қону мен жинақталудағы жай-жапсарды және бұлардың 

табиғатқа әсері. Элементтердің биосферадағы тарихы, таралуы, қалпы, 

т.б. химия тұрғысынан зерттеу. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: Жердің геосферасының жалпы теориялық негіздері, 



абиогенді және абиогенді химиялық элементтердің биогеохимиялық 

айланым циклдері, антропогенді іс-әрекеттердің қоршаған ортаға 

әсері, химиялық ластауыш заттардың табиғаттағы тарауы. 

- Істей алуы тиіс: сан түрлі ластауыш заттарды анықтау 

әдістемелерін қолдана білу, және олардың тазарту әдістерін іске асыру 

- Дағдылана алуы тиіс: үлгі алу және оны талдауға дайындау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / М.Р.Танашева, Л К. 

Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева.-Алматы : Қазақ университеті, 2015.- 

233 бет.-3 экз. 

2. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы / жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет.-25 экз 

3. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. Т. И. 

Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129с 2 

4 Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология : оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет.-25 экз 

5. Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 160 с. : ил 5 

6. Каримов, А. Н. Химические основы экологии [Текст]  : учеб. 

пособие  / А. Н. Каримов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 238 с. 5 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Элементтерді табу әдістері 

Коды MOE -3208 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Курстың мақсаты химиялық сандық талдау курсын оқыту барысы негізінде 

студенттердің білімін, қабілетін, дағдысын қалыптастыру. 

Студенттерді талдаудың негізгі классикалық әдістерімен таныстыру 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, 

экологиялық химия, құқық негіздері. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны:  

Сапалық талдау пәні. Аналитикалық процестің кезеңдері. Үлгі алу. 

Агрегаттық күйге байланысты үлгі алу. Аниондар мен катиондардың 

классификациясы. Гомогенді жүйенің химиялық тепе-теңдігі. 

Термодинамиканың негізгі ұғымдары. Реакция жылдамдығы. 

Химиялық реакцияның жылдамдығына әр түрлі факторлардың әсері. 

Реал ерітінділер. Қышқылдар мен негіздер теориясы. Тұндыру 

реакциясы. Ерігіштік константасы.  

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, 



кәсіби, зерттеу құзыреті. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мынаны білулері керек:  

- аналитикалық химияның негізгі әдістерін; 

- катиондар мен аниондардың классификациясын, химиялық 

реакциялардың негізгі типтерін; 

 -  гомогенді және гетерогенді жүйелердегі химиялық тепе – 

теңдікті;  

- химиялық реакциялардың сезгіштігі; қышқылдар мен негіздердің 

және амфолиттер мен буферлі ерітінділердің рН – ын ерігіштігі 

бойынша, бөлшектеп тұндыру бойынша  есептеулер жүргізе білулері 

керек.  

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, 

кәсіби, зерттеу құзыреті. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1 Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. : ил. 5 

2. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия : оқу құралы. – Алматы : 

«Эверо», 2014. – 316 бет. – 25 экз. 

3. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика[Текст] : в 2 

кн.: учеб. для вузов / Ю. Я. Харитонов.- Изд. 4-е, стереотип.- М.: 

Высш. шк. Кн. 2: Количественный анализ. Физико-хи Золотов, Ю. А. 

История и методология аналитической химии[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Академия мические(инструментальные) методы анализа.- 2008.- 559 

с.-5 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Органикалық химияның таңдамалы тараулары   

Коды IGOH -3212 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Абылкасова Г.Е.., к.х.н., доцент 

П.ғ.к., доцент  Даутова З.С.. 

Курстыңмақсаты студенттерге органикалық химиядан іргелі білім беру. Органикалық 

химияның негізін құрайтын бөлімдерге: органикалық молекулалардың 

құрылыс теориясы, электрондық және кеңістік эффекттері, оптикалық 

қасиеттері, органикалық молекулалардың стереоизомерленуі, 

қосылыстардың класстары мен топтары арасындағы биогенетикалық 

байланыс, реакциялардың негізгі механизмдері, органикалық 

молекулалардың нәзік құрылымын анықтау әдістері. 

Курстар пререквезиті Жалпы химия, аналитикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 



Стереохимиялык теория (конформация, конформациялык анализ). 

Реакциялар мен реагенттердің классификациясы. Органикалық 

косылыстардың молекулаларындағы электрондык эффектілер. 

Индукциялық эффектілер, таутомерлік эффектілер. Гиперконьюгация. 

Көміртектің қаныққан атомындағы алмасу реакцияларының 

механизмі. Ауыспалы күй теориясы, тұрактану факторлары. 

Нуклеофильді алмасу (SNi, SN2 механизмдері, реакция факторлары, 

стереохимиялык эффект), көпмолекулалы механизм. Электрофильді 

алмасу (екі механизм, екі механизм арасындағы шекті жағдайлар, 

реакция факторлары, стереохимия және кинетика). Гомолитикалык 

алмасу (ерекшеліктері, механизмі, бос радикалдардыћ селективтілігі, 

"клеткалық эффект". Қанықпаған жүйелерге қосылу реакциялары 

(механизмі, процесс сатылары, стереохимия), қосарланған диендерге 

қосылу. Электрофильді–және радикалды қосылу. Ароматты қатардағы 

алмасу. Ароматтылық, бензолды емес ароматты қосылыстар. Бензол 

сақинасындағы алмасу теориясы. Бағдарлау ережесі, молекуланың 

компланарлылығы. Молекулалық қайтадан топтасулар. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: химиялық физика заңдары, қатты заттар қасиеттері, 

соқтығысулар теориясы,  жану процестері, криохимия және т.б. 

- Істей алуы тиіс: әр түрлі физика-химиялық процестер жүрісіне әсер 

ететін факторларды анықтау және олардың маңыздылығын белгілеу;  

- Дағдылана алуы тиіс: аталған тақырыптар бойынша есеп шығару, 

химиялық физика экспериментті жоспарлап, алынған мәліметтерді 

өңдеу, зерттеу нәтижесі бойынша тұжырым жасай білу.   

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая химия» 2008. 

2.Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. Хаханина, 

Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.- 5 

3.Шабаров, Ю. С. Органическая химия [Текст]  : учебник  / Ю. С. 

Шабаров. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 848 с. : 

ил. – 5 

4. Абылкасова, Г. Е. Теоретические основы органической химии : 

учеб. пособие для вузов / Г. Е. Абылкасова ; М-во образования и науки 

РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 114 с. - 26  

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Кұжаттардың трассологиялы қ және техникалық сараптамасы (ҚТС)   

Коды TTED -3201 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 



Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-5 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Курстыңмақсаты Курстың мақсатының құжаттың трассологиялық және техникалық 

сараптамасын оқу. 

Курстар пререквезиті Аналитикалық химия, биология 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны: трассология ғылым ретінде, іздері, құжаттардың 

техникалық сараптамасы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент 

- Білуі тиіс: микробөлшектердің сараптамасы туралы түсінікті 

білу. 

- Істей алуы тиіс: сараптамаларды орындау. 

- Дағдылана алуы тиіс: сараптамалар жүргізуге. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, 

кәсіби, зерттеу құзыреті. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Теория и практика экспертизы материалов и веществ [] : 

учебное пособие / Э. П. Ким, С. С. Гапонова ; М-во образования и 

науки РК ; ЮКГУ им. М. Ауезова. - Шымкент : [б. и.], 2013.  

2. . Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. Лрапкин, В. Н. 

Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - CD-ROM.- Загл. с контейнера. 

3. Основы трасологии [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2013. - 306 с 

4. Научные основы криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. 

Шопабаев ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 

2015. - 235 с 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Биохимия негіздері және биологиялық активті заттарды синтездеу   

Коды OBS -3310 

Түрі ПД ОК 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-6 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П биологиялық химия теориялық негіздерін оқып,үйрену, 

табиғаттағы маңызды қосылыстардың классификациясы және 

биоорганикалық химия жайлы ұғым қалыптастыру; 

.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Курстың мақсаты  

Курстар пререквезиті Бейорганикалық аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  медицинада, тамақ 

өнеркәсібінің, ауыл шаруашылығының аса маңызды мәселелерін 

шешудегі биохимияның ролі. Клетка тірі организмнің құрылымдық 

бірлігі. Белок молекулаларының мономерлері бірлігі табиғи амин 

қышқылдарының құрылысы, классификациясы. Олардың 



бифункционалдығы, биполярлылығы. Амин қышқылдарының 

химилық қасиеттері. Пептидтік байланыстың түзілуі. Жай және 

күрделі белоктар. Белоктардың біріншілік, екіншілік, үшіншілік және 

төртіншілік құрылымы.  

Көмірсулар. Олардың классификациясы, биологиялық ролі. Моно-, 

олиго-, полисахаридтер. Бейтарап липидтер. Құрылысы. Организмдегі 

ролі. Белок биосинтезі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

реестріне енгізілген және тіршілікте қажетті дәрілік препараттар 

синтезі. Синтездеудің әдістемесі мен оларды алу реакцияларының 

механизмдері. Синтезделген биологиялық активті заттардың 

фармакологиялық сипаттары, оларды қолдану көрсеткіштері, сонымен 

қатар фармпрепараттардың әр түрлі дәрілік формаларының белгілі 

синонидері және саудалық атаулары 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент:  

- Білуі тиіс: биоорганикалық химия жайлы негізгі ұғымдар, 

фармацияда қолданылатын табиғаттағы қосылыстарды мақсатты 

зерттеу; 

- Істей алуы тиіс: табиғи және синтетикалық функционалдық 

қосылыстардың түзілуін тәжәрибелі-зерттеу жұмыстар арқылы өткізу; 

- Дағдылана алуы тиіс: алынған нәтижелерді нақты статистикалық 

өңдеп, қорытындылау. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, 

кәсіби, зерттеу құзыреті. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. - 

Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 1. -  

2018. - 260 с. 15 

2. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. - 

Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 2. -  

2018. - 287 с. – 15 

3. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. - 

Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 3. -  

2018. - 252 с. 15 

4. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж., Ануарова Л.Е. Биогеохимия 

негіздері : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 205 бет.-25 

экз 

5. Абдраков Б.К. Биохимия : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-98 

бет.-25 экз 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Химиялық кинетка және электрохимия   

Коды HKE -3305 

Түрі ПД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-6 



Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., доцент  Тантыбаева Б.С. 

Курстың мақсаты электр–өткізгіштік», «электролиттер» ұғымдарын тереңдете оқыту, 

«кондуктометрия» электрохимиялық талдау тәсілі ретінде ұғым 

қалыптастыру, химиялық реакцияның жылдамдығын және ретін 

анықтау, әртүрлі факторлардың реакцияның әрекеттесу 

жылдамдығына әсер етуін, беттік құбылыстардың мағынасын, сору 

процесстерін, электрохимия және электролиз бөлшектерін оқыту 

Курстар пререквезиті Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

органикалық, физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәнің мазмұныкелесі ұғымдарды камтиды Химиялық кинетиканың 

негңзгі уғымдарын мен қағидаларын  химиялық реакциялардың 

механизмдарын .гомогендык және герерогендык жүелердың 

жылдамдығын  ТЭД. Электролит ерітінділерінің электрөткізгіштігі. 

Иондар қозғалғыштығы және ауысым сандары. Кольрауш заңы. 

Кондуктометрия. Реакция жылдамдағына факторлар әсері. 

Адсорбциялық үрдістер. Электрохимия элементтері. Электролиз. 

Электролиз заңдары. Гальваникалық элемент. Электродтық тепе–

теңдік. Электродтық потенциалдар. ЭДС. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Білуі тиіс: электрохимиялық талдау әдістерінің теориялық негіздері, 

қолдану аймақтарын, сору және электрохимиялық процесстерінің 

жылдамдығына, бағытына әсер ететін факторлар, электрохимия 

заңдары. 

- Істей алуы тиіс: электрохимиялық талдау әдістерін қолдана 

отырып, сәйкес келетін ережелерді сақтап отырып, әртүрлі үлгілердің 

талдауын өткізу сатылары. 

- Дағдылана алуы тиіс: талдау нәтижелерінің негізінде қорытынды 

жасау, мәлімдерге статистикалық талдау өткізу 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая химия» 2008c. 

2. Физикалық  химия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. / Х. 

Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, Г.Х.Шәбiкова.-Алматы : 

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-544 бет.-10 экз с. 

3. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. Химиялық 

физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-256 бет.-1 экз 

4 Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / қазақ тіліне 

ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 3-ші Бөлім  жылдамдықтар 

өзгеруінің механизмдері, 512 бет.-10 экз 

5. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары : оқу 

құралы.-Алматы : қазақ университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Химиялық физика   

Коды HF -3206 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 



 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-6 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Курстыңмақсаты cтуденттерде химиялық физика заңдарының логикалық дамуы 

негізінде математикалық жолмен шығарылған заңдылықтар жиыны 

арқылы химиялық физика туралы ғылыми негізделген тәжірибе 

түрінде түсінік қалыптастыру 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Химиялык 

термодинамиканын негізгі түсініктері мен заңдары, 

термодинамикалык функциялар, гомогенді және гетерогенді 

жүйелердегі химиялык тепе-теңдік. Ерітінділер. Фазалық тепе-

теңдіктер. Біркомпонентті, екі және үшкомпонентті жүйелердің күй 

сүйыктықтарды бір-бірінде өзара еру зандылықтары, оларды 

сүйыктықтарды араластыру, бөлу үшін және еріген заттарды бөліп алу 

үшін колдану. Беттік құбылыстар. Статистикалык термодинамика 

элементтері. Қайтымсыз процестер. Химиялык және адсорбциялық 

тепе-тевдіктер. Химиялык кинетика және катализ. Формальды 

кинетика заңдары. Химиялық реакциялардың кинетикалық 

классификациясы. Химиялык реакциялардың жылдамдығына әртүрлі 

факторлардың әсері. Химиялық кинетиканың қазіргі заманғы 

теориясы. Электрохимиялықпроцестердің негізгі зандары және 

заңдылықтары. Электр қозғағыш күштер және электродты 

потенциалдар. Электрохимиялық реакциялардың термодинамикасы 

жәнекинетикасы. Электродты процестердің кинетикасы. Физикалық 

химияныңтерминологияларын, белгілерін және өлшем бірліктерін» 

қолдану туралы JUPAC ұсыныстары. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: химиялық физика заңдары, қатты заттар 

қасиеттері, соқтығысулар теориясы,  жану процестері, криохимия 

және т.б. 

- Істей алуы тиіс: әр түрлі физика-химиялық процестер 

жүрісіне әсер ететін факторларды анықтау және олардың 

маңыздылығын белгілеу;  

- Дағдылана алуы тиіс: аталған тақырыптар бойынша есеп 

шығару, химиялық физика экспериментті жоспарлап, алынған 

мәліметтерді өңдеу, зерттеу нәтижесі бойынша тұжырым жасай білу.   

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. Химиялық 

физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-256 бет.-1 экз . 

2. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-өңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 

296 бет.-20 экз  

3. Мансуров, З. А. Химическая физика [Текст]  : учеб. пособие / З. 



А. Мансуров, Е. К. Онгарбаев, К. К. Кудайбергенов ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 418 с. 

4. Патрушев Л. И. Экспрессия генов. — М.: Наука, 2000. — 000 с 

Волькенштейн, М. В. Биофизика [Текст]  : учеб. пособие / М. В.  

Волькенштейн. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 608 с. : ил. 10.,

  

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы (ЖМҚХ) 

Коды HVMS -3311 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-6 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Курстыңмақсаты полимерлер туралы ғылымның негізімен таныстырып, полимерлер 

химиясы, физико-химиясы және физикасы жөнінде негізгі 

мағлұматтар беру және полимерлердің қолданылу аймағымен 

таныстыру. Полимерлі заттың физикалық, химиялық ерекшеліктері 

жөнінде теориялық мағлұматтар беру, түрлі полимерлерді алу, 

химиялық түрлендіру, олардың құрылымы мен физико-химиялық 

қасиеттерін зерттеуді жүзеге асыра алатындай практикалық 

тәжірибеге үйрету. 

 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Химиялык 

термодинамиканын негізгі түсініктері мен заңдары, 

термодинамикалык функциялар, гомогенді және гетерогенді 

жүйелердегі химиялык тепе-теңдік. Ерітінділер. Фазалық тепе-

теңдіктер. Біркомпонентті, екі және үшкомпонентті жүйелердің күй 

сүйыктықтарды бір-бірінде өзара еру зандылықтары, оларды 

сүйыктықтарды араластыру, бөлу үшін және еріген заттарды бөліп алу 

үшін колдану. Беттік құбылыстар. Статистикалык термодинамика 

элементтері. Қайтымсыз процестер. Химиялык және адсорбциялық 

тепе-тевдіктер. Химиялык кинетика және катализ. Формальды 

кинетика заңдары. Химиялық реакциялардың кинетикалық 

классификациясы. Химиялык реакциялардың жылдамдығына әртүрлі 

факторлардың әсері. Химиялық кинетиканың қазіргі заманғы 

теориясы. Электрохимиялықпроцестердің негізгі зандары және 

заңдылықтары. Электр қозғағыш күштер және электродты 

потенциалдар. Электрохимиялық реакциялардың термодинамикасы 

жәнекинетикасы. Электродты процестердің кинетикасы. Физикалық 

химияныңтерминологияларын, белгілерін және өлшем бірліктерін» 

қолдану туралы JUPAC ұсыныстары. 

Қорытынды бақылау Емтихан 



формасы  

Құзіреттіліктер Білуі тиіс: Жердің геосферасының жалпы теориялық негіздері, 

абиогенді және абиогенді химиялық элементтердің биогеохимиялық 

айланым циклдері, антропогенді іс-әрекеттердің қоршаған ортаға 

әсері, химиялық ластауыш заттардың табиғаттағы тарауы. 

Істей алуы тиіс: сан түрлі ластауыш заттарды анықтау әдістемелерін 

қолдана білу, және олардың тазарту әдістерін іске асыру 

Дағдылана алуы тиіс: үлгі алу және оны талдауға дайындау. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Кленин, В. И. Высокомолекулярные соединения [Текст]  : учебник / 

В. И. Кленин, И. В. Федусенко. - 2-е изд., испр. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 512 с. : ил. - 5 

2.Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2014.-160 бет.-2 э 

3. Ерғожин Е.Е. Жоғары молекулалық қосылыстар : оқулық /Е. Е. 

Ерғожин, М. Қ. Құрманәлиев.-Алматы : [б. и.], 2008.-407 бет.-50 экз  

4.Семчиков, Ю. Д. Введение в химию полимеров [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - 2-

е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 224 с. : ил. – 5  

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Жалпы криминалистика 

Коды OK -3202 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-6 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Курстыңмақсаты : қылмыстық және экологиялық сараптама негіздерін қарастыру; 

жалпы қылмыстық, соттық сараптама негіздерін, қолданылатын 

әдістері жайлы білімді қалыптастыру.  

 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия, құқық негіздері. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: қылмыстық және 

экологиялық сараптама негіздерін қарастыру; жалпы қылмыстық, 

соттық сараптама негіздерін, қолданылатын әдістері жайлы білімді 

қалыптастыру. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:  криминалистика ғылымының негіздерін, сараптама 

өткізу ережелерін, криминалистиканың сан-түрлі салаларының 

ерекшеліктерін. 

- Істей алуы тиіс: жоғары деңгейде, нақты сараптама өткізу. 

- Дағдылана алуы тиіс: сараптама нәтижелерін өңдеу. 

 Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, академиялық 



құзыреттіліктерін қалыптастыруға. бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. Лрапкин, В. Н. 

Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - CD-ROM.- Загл. с контейнера 

2 Научные основы криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; КазНУ 

им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 235 с 

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для вузов / Н. 

П. Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е из 

Становление и развитие криминалистики в Казахстане [] : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - уголовный 

процесс ; криминалистика и судебная экспертиза ; оперативно-

розыскная деятельность / С. Ж. Кусаинов. - Караганда : [б. и.], 20д., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 

4. Сарсембаев Б.Ш. Криминалистикалық техника : оқулық.- Алматы, 

2012.- 282 бет. 

5.. Криминалистика(техника және тактика бөлімі) [Текст] : учебное 

пособие / Х. Бажай. - Петропавл : М.Қозыбаев ат. СҚМУ, 2014. - 209 б 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Топырақтың микроболшектер криминалистік сараптамасы   

Коды KEP -3303 

Түрі ПД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 5 

Кредиттер саны РК-5 ЕСТS-6 

Ғылыми дәреже және 

атауы 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Курстыңмақсаты Топырақтың соттық сараптамасының сатылары: соттық сараптамаға 

топырақты дайындау және тағайындау. Топырақ сараптамасы 

өндірісінің  методологиясы. Сараптама түрлері: топырақтың соттық – 

техникалық сараптамасы, топырақ түрлері. 

Курстар пререквезиті Азаматтық және қылмыстық процестер, Криминалистика  

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: криминалистикалық 

сараптаманың теориялық классификациясы және жағдайы, негізгі 

түсініктері. Сот сараптамасы органының функционалды сипаттамасы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: топырақ сараптама объектісі ретінде топырақ жайлы 

мағлұматарды, талдаудың топырақ сараптамасы өткізу үшін 

қолданылатын физико-химиялық әдістерін 

- Істей алуы тиіс: топырақ сараптамасын өткізе білу. 

- Дағдылана алуы тиіс: нәтижелерді өңдеу және қорытындылау. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, қалыптастыруға 

бағытталған. 



Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1.Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для вузов / Н. 

П. Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 2 

2. Научные основы криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; КазНУ 

им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 235 с.  

3. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Н. П. Яблоков ; 

МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с 

4. Криминалистическая тактика [Текст] : курс лекций / М. А. 

Арыстанбеков [и др.]. - Караганды : Изд-во Кар. Акад. МВД РК, 2011. 

- 186 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Оқыту тілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттер алу шарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2015: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2015 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2015: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. по 

ECTS 

ECTS бойынша 

кредит саны  

Number of credits. 

at ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

БД КВ KH -4205 Коллоидтық химия  

Коллоидная химия  

Colloid chemistry 

5 7 

БД КВ OHT -4206 Жалпы химиялық технология  

Общая химическая технология  

General chemical technology 

5 7 

БД КВ IGNH -4216 Бейорганикалық химияның 

таңдамалы тараулары 

Избранные главы неорганической 

химии 

5 7 

БД КВ  

FHMAEI -

4314 

Эксперттік зерттеулердегі физико – 

химиялық талдау әдістері 

Физико-химические методы анализа 

в экспертных исследованиях 

5 7 

ПД КВ EPGNP -

4315 

Газ – мұнай өңдеу өндірісі 

өнімдерінің сараптамасы 

Экспертиза продуктов газо- и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

5 7 

ПД КВ KSPSEM -

431 

Табиғи орта күйін бақылау және 

экологиялық мониторинг 

Контроль состояния природной 

среды и экологический мониторинг 

5 7 

   Производственная практика 16  

Итого   46  



Жеке пәндерге сипаттама:  

 

Атауы Коллоидтық химия 

Коды KH -4205 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 7 

Кредиттер саны РК-7 ЕСТS-6 

Ғылымидәрежежәнеатауы Медеубаева Б.З., аға оқытушы 

Курстыңмақсаты  

Курстарпререквезиті Бейорганикалық химия 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

криминалистикалық сараптаманың теориялық 

классификациясы және жағдайы, негізгі түсініктері. Сот 

сараптамасы органының функционалды сипаттамасы. 

Қорытындыбақылауформасы Емтихан 

 

Құзіреттіліктер - Білуі тиіс: қазіргі коллоидтық жуйелердің  негізгі 

мәселелерін дисперстік жүйелердің пайда болуы, олардың 

тұрақтылығы мен қасиеттерін 

- Істей алуы тиіс: коллоидтық процесстердің молекулалық 

механизмін, сол процесстерді реттейтін теорияларды меңгеру 

- Дағдылана алуы тиіс: физико-химиялық эксперименнті 

жоспарлау, эксперимент мәліметтерін өңдеу, зерттеу нәтижесі 

бойынша қорытынды жасау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік  құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Сумм Б. Д. Основы коллоидной химии : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Б. Д. Сумм. — 2-е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2009. — 240 с. 

2. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия. 

Практикум: Учебное пособие / П.М. Кругляков. - СПб.: Лань, 

2013. - 208 c. 

3. Кудряшева, Н.С. Физическая и коллоидная химия: 

Учебник и практикум для СПО / Н.С. Кудряшева, Л.Г. 

Бондарева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 473 c. 

Оқытуәдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттералушарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Атауы Жалпыхимиялық технология 

Коды OHT -4206 

Түрі БД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 7 

Кредиттер саны РК-7 ЕСТS-6 



Ғылымидәрежежәнеатауы Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Курстыңмақсаты қазіргі кезеңдегі өнеркәсіп орындарының ұйымдасу 

жағдайларымен, экономикасымен, онда қолданатын 

технологиялық есептерді шығаруға бейімдейтін химиялық, 

физикалық және технологиялық процесстермен, әдіс-

тәсілдермен танысу 

Курстарпререквезиті Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, физикалық 

химия 

Курстыңқысқашамазмұны «Жалпы химиялық технология» курсында студенттердің 

білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру. 

Студенттерді Бейорганикалық және органикалық заттардың 

химиялық өндірісінің негізгі ұғымдарымен, негіздерімен 

таныстыру ,маңызды химиялық өндірістердің іргелі 

теориялық және технологиялық негіздері туралы нақты 

түсінік беру. 

Қорытындыбақылауформасы Емтихан 

 

Құзіреттіліктер Білуі тиіс: негізгі технологиялық ұғымдарды, технологиялық 

процесс түрлерін, оның жылдамдығын, каталитикалық 

процесстерді, реакторларды, оның түрлерін, модельдерін, 

кейбір бейорганикалық және органикалық заттардың алу 

технологияларын; 

- Істей алуы тиіс: химиялық технологияның негізін анықтау, 

теориялық негіздерін зертханалық жұмыс барысында қолдану, 

технологиялық процесстертерге материалды және жылу 

экономикалық баланстарды құрастыра білу; 

- Дағдылана алуы тиіс: бейорганикалық және органикалық 

заттардың алу технологиясының теориясын, физико-химиялық 

қасиеттерін, технологиялық қасиетін, қолдану саласын, ерекше 

қасиеттерін білу 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Ю.К.Увалиев, Д.Х.Камысбаев, Р.А.Аубакирова, 

С.К.Кабдрахманова. Учебное пособие «Химия и технология 

производства продуктов химической промышленности РК».- 

Усть-Каменогорск. Изд-во ВКГУ, 2013. 

2. И.П.Мухленов, А.Я.Авербух, Е.С.Тумаркина, И.Э.Фурмер. 

Общая химическая техно-логия.-М.: Высшая школа, 2012. –1, 2 

том. 

3. И.П. Мухленов, В.Д. Тамбовцева, А.Е. Горштейн. Основы 

химической технологии.-М.: Высшая школа, 2015. 

4. С.И. Вольфкович, А.П. Егоров, Д.А. Эпштеин. Общая 

химическая технология». -М.-Л.: Химия, 2013, т.1,2 

5. Р.С.Соколов. Химическая технология. В 1-2 т. - М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

6. О.С.Аранская. Сборник задач и упражнений по химической 

технологии и биотехнологии. – Минск.: Вышэйшая школа, 

2013. 

7. Н.Г.Ключников. Практические занятия по химической 

технологии. -М., Просвещение, 2012. 

8. А.Ф.Николаев. Синтетические полимеры и пластмассы на 

их основе. -М.: Химия, 2013. 



9. А.Г.Амелин. Технология серной кислоты. - М.: Химия, 2011. 

10.  М.Ю. Тихвинская, В.Е.Волынский.Практикум по 

химической технологии.-М.:Просвещение, 2010. 

11. Ю.Ю. Лурье Анализ промышленных сточных вод.- М.: 

Химия, 2013.  

Оқытуәдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттералушарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Табиғи орта күйін бақылау және экологиялық мониторинг 

Коды KSPSEM -431 

Түрі ПД КВ 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 7 

Кредиттер саны РК-7 ЕСТS-6 

Ғылымидәрежежәнеатауы П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Курстыңмақсаты  

Курстарпререквезиті Бейорганикалық, аналитикалық, физикалық химия, 

экологиялық химия. 

Курстыңқысқашамазмұны Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: қоршаған орта 

мониторингі, экологиялық аудит негіздері, оның принциптері 

жайында түсінік; аймақтың экологиялық жағдайына дұрыс баға 

беру. Экологиялық аудиттің классификациясы, жүргізу тәртібі, 

әдістері. 

Қорытындыбақылауформасы Емтихан 

Құзіреттіліктер Нәтижесінде студент:  

- Білуі тиіс: антропогенді іс-әрекеттердің қоршаған ортаға әсері, 

химиялық ластауыш заттардың табиғаттағы тарауы. 

- Істей алуы тиіс: сан түрлі ластауыш заттарды анықтау 

әдістемелерін қолдана білу, және олардың тазарту әдістерін іске 

асыру 

- Дағдылана алуы тиіс: үлгі алу және оны талдауға дайындау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342с 4 

2. Пономаренко, О. И. Экологический мониторинг и 

регулирование воздействия на окружающую среду [Текст]  : 

учебно-метод. пособие / О. И. Пономаренко, Л. К. Бейсембаева, 

М. Р. Танашева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак 

университетi, 2015. - 170 с. 10 

3. Экологический мониторинги экологическая экспертиза 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 с.  5 

4. Биомониторинг  состояния окружающей среды : учеб. для 

вузов / Р. Р. Бейсенова [и др.].- Алматы : Эверо, 2015.- 184 с. 25 

Оқытуәдістері Дәстүрлі 



Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттералушарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

 

Атауы Өндірістік практика 

Коды P 

Түрі МП 

Курсдеңгейі/ пәндер Бакалавриат 

 

Оқужылы 2018-2019 

Семестр 3 

Кредиттер саны РК-4 ЕСТS-3 

Ғылымидәрежежәнеатауы химия кафедрасы Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С. 

Курстың мақсаты химия ғылымының теориялық негіздерін 

 

Курстарпререквезиті Физика және математика, жалпы және бейорганикалық, 

аналитикалық химия, химиялық зерттеудің физикалық әдістері. 

Курстыңқысқашамазмұны Білу және түсіну: химия ғылымының теориялық негіздерін 

Қолдану және түсіну: заттарға мүмкін болатын анализдер мен 

идентификацияларды жүргізуге алған білімдерін қолдану; 

химиялық өндірісте алған білімін орынды қолдана білу; 

әдебиетпен жұмыс жасай алу; үрдістердің жүру ретін құру және 

модельдеу; талдау нәтижелерін өндеу; талдаулардың сызба-

нұсқасын құрастыра алу. 

Қорытындыбақылауформасы Емтихан 

Құзіреттіліктер Іс-тәжірибеден өту барысында студенттерде: 

- Білу: мамандық бойынша жұмыстың мазмұны жөнінде саналы 

түсінік қалыптасу; 

- Істей алу: химия және химияны оқыту әдістемесі саласында 

алған теориялық білімдерін маманның тәжірибе жүзінде 

ұтымды пайдалану қабілетін дамуы; кәсіби ойлаудың дамуы; 

- Дағдылану: студенттердің оқу орындарында, химиялық 

зертханаларда жұмыс істеу біліктіліктерін арттыру; 

Ұсынылатынәдебиеттер 

 

1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической 

химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. 

Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2008.- 464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. 

Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической 

химии: учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: 

ВКГУ, 2012.- 113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 

163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. 

Гребенькова. - М. : Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего 



образования; (Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080). 

Оқытуәдістері Дәстүрлі 

Оқытутілі Орыс тілі, қазақ тілі 

Кредиттералушарттары Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және модульмен 

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 5В011200 – «Химия» 

 

1. Общая информация о ВУЗе 

 

Название и адрес 

ВУЗа 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени 

Сарсена Аманжолова; ул. 30-ой Гв. Дивизии, 34, учебный корпус 

№ 1, кафедра химии, аудитория № 408. 

Академический календарь для студентов на 2018-2019учебный год 

10 августа-25 

августа 

Зачисление студентов в университет 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

25августа - 29 

августа 

Адаптационная неделя для студентов 1 курса и реистрация на 

элективные дисциплины 

Осенний семестр  

1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного года, 

начало осеннего семестра 

  

12-17 октября Рубежный контроль 1 

1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан 

7-12 декабря Рубежный контроль 2 

14 декабря - 2 

января 

Зимняя экзаменационная сессия  

16 -17 декабря День независимости Республики Казахстан 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

4-16  января Зимние каникулы  

15 недеь Теоретическое обучение 

3 недели Зимняя сессия 

2 недели Зимние каникулы 

Весений семестр  

18 января Начало весенного семестра 

18 января – 4 

июня 

Все виды (учебная, производственная, производственная-

педагогическая, профессиональная, преддипломная) практики  

22 февраля – 5 

марта 

Презентация элективных курсов на 2016-2017 учебный год 

29 февраля-5 

марта  

Рубежный контроль 1 

7 - 26 марта Регистрация на элективные курсы 2016-2017 учебный год 

8 марта Международный женский день 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

25-30 апреля Рубежный контроль 2 

25 апреля – 18 

июня  

Государственный экзамен 

1 мая Праздник единства народов Казахстана 

2 мая-4 июня Весеняя экзаменационная сессия 

7 мая День Защитника Отечества в Казахстане 

9 мая День Победы 

23 мая -30 июля Летний семестр 

6 июня – 16 июля  Защита дипломной работы 

4 июля – 31 Летние каникулы  



августа 

15 недель Теоретическое обучение 

3 недель Весенняя сессия 

8 недель Летние  каникулы 

Руководство 

ВУЗа 

Ректор –Төлеген М.Ә. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе –

Сералин Ғ.Ә. 

Проректор  по учебно-методической работе – Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе -  Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления 

образовательными программами – Стеблецова И.С. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – 

Садірбекова Н.А. 

Начальник отдела методической работы, практики и 

трудоустройства –  

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и 

прогнозирования – Алимбекова Н.Б. 

Декан факультета естественных наук и технологий– 

Д.Ерболатулы. 

Зав.кафедрой химии – к.п.н. Шаихова Б.К. 

 

Общая 

характеристика 

вуза 

 

В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего 

образования в соответствии с государственной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского 

профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального 

образования. При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года; 

получение высшего образования по сокращенной форме: на базе 

высшего образования – 2 года,  на базе среднего 

профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-

04 учебного года - для студентов экономических специальностей; с 

2004-05 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей 

высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 

факультетах 19 кафедрами. 

Перечень 

предлагаемых 

программ (в том 

числе стоимость 

обучения) 

Бакалавриат: «5В060600-Химия» 

Направление подготовки: естествознания  

Специализации: «Химическая, экологическая и 

криминалистическая экспертиза, химическая экология с 

углубленным изучением иностранного» 

 

Процедура 

(правила) 

приема и 

зачисления на 

программу 

Вступтельный экзамен: Зачисление проводится по результатам 

Единого Национального тестирования 

Предмет по выбору: химия   

Срок приема заявлений: с 10 июня по 25 августа 2018г. 

Участие в конкурсе по государственному образовательному 

заказу 



 В заявлении абитуриент для участия в конкурсе на получение 

образовательного гранта указывает выбранные им специальности и 

вуз, в котором размещаются образовательные гранты по этой 

специальности. При совпадении предмета по выбору абитуриент 

может указать четыре специальности. 

Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны 

иметь нотариально засвидетельствованный перевод на казахский 

или русский языки. Документы об образовании, выданные 

зарубежными организациями образования, должны быть 

нострифицированы в установленном порядке. 

Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-

инвалиды, а также инвалиды с детства представляют заключение 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии 

противопоказаний для обучения по выбранной специальности. 

Лица, имеющие преимущественное право на получение 

образовательного гранта, подают в приемную комиссию 

университета документ, подтверждающий данное право и 

заявление для участия в конкурсе на присуждение образовательных 

грантов в установленные сроки. 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение 

образовательных грантов с 23 по 31 июля 2018г. 

По результатам комплексного тестирования и ЕНТ минимальное 

количество баллов, необходимое для зачисления в число студентов, 

составляет 50, в том числе не менее 7 баллов по профильному 

предмету. 

Установленные квоты приема для граждан, участвующих в 

конкурсе на получение образовательного гранта (для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов Iи IIгрупп, 

лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны и 

инвалидам войны, инвалидов с детства, детей инвалидов, для лиц 

казахской национальности, не являющихся гражданами Республики 

Казахстан), распространяются на все заявленные  университетом 

специальности. 

 Документы, необходимые для зачисления:  
- документ    о   среднем    общем    (общем   среднем)      

образовании (подлинник); 

- 6  фотографий размером 3x4; 

- медицинскую справку формы 086-У  и карту о прививках; 

- сертификат   ЕНТ; 

- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его 

наличии); 

- квитанцию       об   оплате   и   договор   о   возмездном   оказании 

образовательных услуг (для поступающих на платной основе); 

- анкету абитуриента. 

 

Зачисление студентов проводится с 10 по 25 августа 2018г. 

 

 

2. Информация о программах обучения 

 

Общая 

характеристика 

Присуждаемые степени/квалификации: Бакалавр образования 

Уровней (ступеней) обучения:      Бакалавриат; 



программ 

обучения 

 

Требования по приему на программу: Общее среднее образование. 

Владение знаниями школьного курса химии 

Образовательные и профессиональные цели программы: бакалавр 

образования должен быть компетентным по всем  вопросам  

образования,  воспитания  и развития детей,  подростков  и 

молодежи, в современных тенденциях  развития  химической  

науки, а также  естественно-научных отраслях науки,  их 

применения  в научно- исследовательской  и производственной  

деятельности. Выпускники, успешно освоившие образовательные 

программы, подготовлены к обучению в магистратуре по 

специальности; 

Структура программы: Приложение А 

Итоговые экзамены: Государственный экзамен по химии (Общая 

и неорганическая химия, органическая химия, химия 

функциональных производных органических молекул, 

аналитическая химия, физическая химия), Государственный 

экзамен по методике преподавания химии (методика 

преподавания химии, методика обучения химии). Подготовка и 

защита дипломной работы. 

Лекторы: Приложение Б 

Описание 

отдельных 

дисциплин 

Приложение В 

 



Дополнительная информация для студентов 

 

Размещени

е, 

проживани

е, питание 

Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест, своевременное и 

качественное питание обеспечивается работой 8 столовых в учебных 

корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 посадочными местами. 

Медицинск

ие услуги 

Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в 

медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 

профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском 

обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения 

прилагается). Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи 

работников городского «Центра здоровья» со студентами 

Университета. Контроль санитарного состояния учебных корпусов и 

общежитий осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность 

за поддержание этих условий несут коменданты соответствующих 

объектов. 

Студенческ

ий офис 

Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные 

Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие 

молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас 

Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 

студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции 

«Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Материаль

но-

техническа

я база для 

занятий 

За кафедрой химии закреплены  9 лекционных аудиторий, 10 

химических лабораторий (лаборатория биоорганической химии, 

высокомолекулярных соединений, коллоидной химии, методики 

преподавания химии, органической химии, физической химии, 

лаборатория физико-химических методов исследования, биохимии и 

молекулярной биологии, химической технологии, аналитической 

химии, общей и неорганической химии, 2 научно-исследовательские 

лаборатории (научно-исследовательская лаборатория магистрантов, 

научно-исследовательская лаборатория природных сорбентов ВКО). В 

2010-11 учебном году была приобретена  и установлена новая 

современная лабораторная мебель для  аналитической химии , 

произведен монтаж, установка нового оборудования, произведен 

капитальный ремонт. Во всех закрепленных за кафедрой химии 

учебных аудиторий и лабораторий  были приобретены и установлены 

таблицы «Современная  периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева», установлены 12   информационных стендов 

химических лабораторий, приобретены и размещены  портреты 

великих ученых-химиков. Также оформлен стенд, посвященный памяти 

первого ректора УКПИ (ВКГУ), Почетного ректора ВКГУ, профессора 

Ювалиева Юмаш Каримовича. Лекционной аудитории № 430 было 

присвоено имя Юмаша Каримовича Увалиева. 

. 

На основании приказа  Министра образования и науки РК №472 от 11 

августа 2008г. при университете создана Национальная научная 

лаборатория коллективного пользования по направлению «Ядерные 

технологии и технологии возобновляемой энергетики».  Под основное 

оборудование Лаборатории выделен и оснащен в соответствии с 



требованиями отдельный корпус со специализированными 

помещениями. Проведена аттестация рабочих мест в лабораториях. 

Учебно-научная  и вспомогательная площадь  кафедры   соответствует  

действующим  санитарным (техническим) нормативам,  требованиям  

противопожарной  безопасности (имеются огнетушители, песок, 

кошма).  

Кроме того, для занятий студентам предлагаются услуги студенческой 

библиотеки: Библиотека учебной литературы, читальный зал научной 

информации, периодических изданий, электронный читальный зал, 

читальный зал технической литературы (учебный корпус № 7), 

читальный зал экономической литературы (учебный корпус № 9). 

Локально вычислительная сеть библиотеки объединяет 130 

компьютеров. Все компьютеры подключены к корпоративной сети 

университета, пользователи сети имеют возможность on-line поиска по 

базам данных библиотеки, ресурсам Интранет и Интернет. 

Электронные библиографические ресурсы, в т.ч. Электронный каталог, 

библиографические базы данных объединяют около 250 тыс. записей.  

Имеется интернет-кафе.  

Стажировк

а, учебная 

практика, 

междунаро

дные 

программы 

обмена  

Проведение практик организуется в соответствии с графиком учебного 

процесса и государственными общеобязательными стандартами 

образования.  По всем видам практики заключены индивидуальные и 

долгосрочные договоры с предприятиями, организациями, школами и 

учреждениями, выступающими в качестве баз практики. 

Педагогическая практика студентов 4 курса специальности 

осуществляется на основании договора со школами города (школа № 

15, 17, 37, школа-гимназия № 11, Школа-лицей № 34). Практикуется 

взаимодействие с промышленными предприятиями, представителями 

бизнеса в форме: круглых столов, встреч с руководителями и 

специалистами по направлениям подготовки, совещаний и 

конференций, презентаций крупных компаний. Студенты имеют 

возможность проходить практику на производстве (Институт 

химических наук им. А.Бектурова, ТОО «Казцинк», АО «Технопарк» 

КазНТУ им. К.Сатпаева, ТОО «Экология Сервис», АО УМЗ). 

Международныеобразовательныепрограммы:DAAD, Болашак, ICCR 

(Indian Council for Cultural Relations), USAID(United States Agency for 

International Development), AMICIF (Amicale de Centres Internationaux 

Francophones), CrossCulture Internship program (IFA) (Германия), ITEC 

(Indian Technical and Economic Cooperation) 

 Global UGRAD (Global Undergraduate Exchange Program in Eurasia and 

central Asia), IREX ЭрасмусМундус (Erasmus Mundus 

TOSCAII).Заключеноболеедоговоровсзарубежнымииотечественнымиву

замипопрограммеобмена 

База для 

занятий 

спортом 

Спортивный зал (учебный корпус № 1, № 7) (секция волейбола, 

футбола, баскетбола и др.), бассейн 

Студенческ

ие 

ассоциации 

Студенческий отряд содействия полиции «Қыран», дебатный клуб 

ВКГУ, хореографическая студия «Әлем», студенческий театр, команды 

КВН факультетов, творческое объединение молодых поэтов «Жас 

Қалам» 

 

 

  



Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине 

 

Наименование дисциплины Фамилия, имя, отчество лектора 

Казахский (русский) язык  Садыкова Сауле Турсыновна- к.п.н. доцент 

Философия Шуршитбай Бейбиткуль-к.ф.н. доцент 

Социология 
Рякова Елена Геннадьевна-  магистр философии,ст. 

Препод 

Политология 
Рякова Елена Геннадьевна- магистр философии,ст. 

Препод 

Основы экономической теории Галяпина Галина Валентинована ст.препод 

Основы права Дячук Марьянна Ивановнф-к.ю.н. доцент 

История Казахстана 
Жанбосинова Альбина Советовна- д.и.н. 

профессор  

Информатика Кульмина Елена Викторовна- ст.преп 

Экология и устойчивое развитие 
Бакин Серик  Аскарович- магистр экологии ст. 

препод 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Байдельдинова Жанна Ахметовнак.-к.б.н.доцент 

Иностранный язык Шорохова Юлия Викторовна ст.препод 

Математика   Апышев Оразбек Демисинович. –к.т.н. доцент 

Физика    Павлов александр Максимович –профессор 

Профессиональный 

казахский(русский) язык 

Шейкина Татьяна Федоровна –ст препод. 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык    

Абрахмановна Маншира Кабдрахмановна – 

ст.преп 

Неорганическая химия Шаихова Бакыт Калиаскаровна к.п.н.-доцент 

Химия элементов    Шаихова Бакыт Калиаскаровна-к.п.н.-доцент 

Аналитическая химия Аубакирова Роза Аблакимовна –к.х.н.доцент 

Отбор проб и подготовка веществ к 

анализу 

Оразова Сан Советбековна -магистр естественных 

наук, ст.преподаватель 

Физическая химия     Абилев Мади Балтабаевич, -PhD 

Химическая кинетика и 

электрохимия 

Абилев Мади Балтабаевич, -PhD 

Физические методы исследования    Афанасенкова Ирина Владимировна-к.п.н.-доцент 

Общая химическая технология Аубакирова Роза Аблакимовна к.х.н.доцент 

Строение вещества   Абилев Мади Балтабаевич,  

Квантовая механика и компьютерная 

химия 

Абилев Мади Балтабаевич,  

Основы биохимии и синтез 

биологически активных веществ 

Ескалиев Айбар Султанович- ст. Препод 

Химия высокомолекулярных 

соединений (ВМС)     

Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.-доцен 

Коллоидная химия   Ныкмуканова Маншук Муратовна- доктор Phd 

Химический количественный анализ         Аубакирова Роза Аблакимовна к.х.н.доцент 

Статистические методы анализа в 

химии 

Аубакирова Роза Аблакимовна к.х.н.доцент 

Органическая химия Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.доцент 

Избранные главы органической 

химии    

Даутова Зухра Сатбековна к.п.н.-доцент 

Химическая физика Ныкмуканова Маншук Муратовна- доктор Phd 

Экологическая химия    Абылкасова Гульжан Екпергеновна, к.х.н.-доцент  



Спектроскопия микроволнового и 

радиочастотного диапазонов 

(ядерный магнитно резонансный 

(ЯМР), электронный парамагнитно 

резонансный (ЭПР) и другие методы)    

Афанасенкова Ирина Владимировна к.п.н.-доцент 

Трассологическая и техническая 

экспертиза документов (ТЭД) 

Абилев Мади Балтабаевич  

Общая криминалистика      Абилев Мади Балтабаевич  

Криминалистическая экспертиза 

почв 

Абилев Мади Балтабаевич  

Экспертиза микрочастиц   Шаихова Бакыт Калиаскаровна к.п.н.-доцент 

Физико-химические методы анализа 

в экспертных исследованиях     

Афанасенкова Ирина Владимировна к.п.н.-доцент 

Экспертиза продуктов газо- и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности       

Шаихова Бакыт Калиаскаровна к.п.н.-доцент  

Контроль состояния природной 

среды и экологический мониторинг     

Ныкмуканова Маншук Муратовна- доктор Phd 

Методика обучения химии Даутова Зухра Сатбековна к.п.н.-доцент 

Инновационные и компьютерные 

технологии в преподавании 

органической химии     

Абилев Мади Балтабаевич - доктор Phd 

Органический катализ и нефтехимия Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.-доцент 

Современное состояние 

органической химии      

Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.-доцент 

Химия природных соединений и 

экспертиза органических и 

биоорганических молекул     

Попова Марина Васильевна к.х.н.-доцен тк.х.н.-

доцен Абилев Мади Балтабаевич - доктор Phd 

Экспертиза полимеров, 

синтетических и искусственных 

волокон    

Троеглазова Анна Владимировна доктор Phd 

Абилев Мади Балтабаевич - доктор Phd 

Синтез органических веществ      Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.-доцен 

Синтез неорганических веществ  

Резонансные методы в органической 

химии          

Афанасенкова Ирина Владимировна к.х.н.-доцент 

Основы экологической экспертизы и 

мониторинг (на англ.языке)     

Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.-доцен 

Методы анализа сточных и 

поверхностных вод       

Троглазова Анна Владимировна доктор Phdк.п.н.-

доцен Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.-

доцен 

Электрохимические методы анализа Абылкасова Гульжан Екпергеновна к.х.н.-доцен 

Хроматографические методы анализа Афанасенкова Ирина Владимировна к.п.н.-доцент 

Резонансные методы в органической 

химии              

Афанасенкова Ирина Владимировна к.п.н.-доцент 

 

 

Приложение 1  

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2018: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2018 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2018: 



 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. 

по ECTS 

ECTS 

бойынша 

кредит саны  

Number of 

credits. at 

ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД ОК IYa -1101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1.2 

OOД ОК K(R)Ya -

1102 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOД КВ 

 

SIK -1114 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 ГЭ 

OOД КВ OEP -1115 Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері 

Основы экономики и 

предпринимательства 

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 1 

OOД ОК IKT -1113 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

5 2 

 

 
NeoH -1209 Бейорганикалық химия  

Неорганическая химия  

Inorganic Chemistr 

5 1 

БД О К OH -1210 Органикалық химия 

Органическая химия 

Organic chemistry 

 

5 2 

БД ОК Fiz -1211 Физика  

Физика 

Physics 

5 2 

БД КВ HE -1212 Элементтерхимиясы 

Химияэлементов 

Chemistry of elements 

7 2 

БД ОК Mat -1208 Математика  

Математика  

Mathematics 

7 1 

 U Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

3 2 

итого   65  

БД ОК Mat -1208 Математика  

Математика  

7 1 



Mathematics 

 

 

Описание отдельных дисциплин 

Набор 2018 г:   

Название Иностранный язык 

Код IYa -1103 Sht -1103      FL-1103 

Тип Обязательные модули по специальности 1 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 

 

1,2 семестры 

Количество кредитов РК-6 ЕСТS-10 

ФИО ученая степень и 

звание 

Хан Г.О., 

Абдрахманова М.К. 

Целькурса Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым 

для дальнейшего обучения и общения 

Пререквизиты 1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

Краткоесодержаниекурса Иностранный язык 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции 1) В области аудирования понимать самые распространенные 

фразы, простые предложения, небольшие тексты социально-

бытового и культурологического характера. 

2) В области чтения понимать небольшие простые тексты, уметь 

найти конкретную информацию в текстах повседневного общения. 

3) В области монологической речи уметь использовать простые 

фразы и предложения, пересказать текст, рассказать об известных 

людях, условиях жизни, учебе. 

4) В области диалогической речи уметь общаться в простых 

речевых ситуациях, требующих непосредственного обмена 

информацией, поддерживать краткий диалог. 

5) В области письма уметь составить и записать небольшой текст 

на заданную тематику, текст поздравительной открытки, письмо 

подруге (другу), орфографический диктант. 

Рекомендуемая 

литература 

 

1. Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст] : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. With 

answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : Cambridge 

University Press.- 319 p. 2015 

2. Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. 

Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 2015 

3. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und 

Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - 

Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ CD-ROM. 2014 

4. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde 

Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch. - 176 р. 



2014 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Казахский (русский) язык 

 

Код K(R)Ya -1104  K(O)T -1104         K(R)L-1104 

Тип Обязательные модули по специальности 1 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 1,2 

Количество кредитов 6РК – 6, ЕСTS – 10 

ФИО ученая степень и 

звание 

каф.практического курса казахского языка (корпус 9)раб.тел. 25-

44-35 Садыкова С.Т.к.п.н. ,доцент 

Целькурса Овладение определенным уровнем владения языка, необходимым 

для дальнейшего обучения и общения. 

Пререквизиты Профессиональный казахский язык, уровни А1, А2 

Краткоесодержаниекурса Профессиональный казахский язык, уровни А1, А2 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции 1) В области аудирования понимать развернутые доклады и 

сообщения на профессиональную тему с содержащейся в них 

аргументацией; учебные, научно-популярные фильмов на 

профессиональную тему. 

2) В области чтения понимать профессионально-ориентированные 

тексты и официально-деловые документы, коммуникативные 

задачи и авторские интенции говорящего, понимать 

содержательно-фактуальную и содержательно-концептуальную 

информацию. 

3) В области монологической речи уметь доступно и обстоятельно 

высказаться по широкому кругу профессиональных вопросов, дать 

аргументация собственной профессиональной точки зрения с 

оценкой, замечаниями и пожеланиями. 

4) В области диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка на профессиональную тему. 

5) В области письма уметь писать тексты официально-делового, 

профессионального содержания в соответствии с нормами 

литературного языка. 

 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі : 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бөлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013.-104 бет. 



1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі : 

экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бөлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

3. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : оқу 

құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 

2013.-104 бет. 

4.Фромкин, Виктория.Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. 

- 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Методы преподавания Экзамен 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Современная история Казахстана 

Код SIK -1101   KКZT -1101 MHK-1101 

Тип Обязательные модули по специальности 1 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 1 

Количество кредитов РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание 

Оскембай А.А.- к.и.н.,доцент кафедры Истории Казахстана 

 

Целькурса формирование  представлений:о научных, исторических, 

философских и религизных взглядах на мир, многообразие форм 

человеческой деятельности и знания рационального и 

иирационального, о духовных ценностях и их значение; о 

политической жизни, субъектах политики и политических 

процессах в мире и Республике Казахстан, пониманиеь значения и 

роли политических систем и режимов в жизни общества. 

 

Пререквизиты Основы истории, Человек и общество 

Краткоесодержаниекурса История Казахстана 

иметь представление:о научных, исторических, философских и 

религизных взглядах на мир, многообразие форм человеческой 

деятельности и знания рационального и иирационального, о 

духовных ценностях и их значение; о политической жизни, 

субъектах политики и политических процессах в мире и 

Республике Казахстан, понимать значение и роль политических 

систем и режимов в жизни общества. 

 

Форма итогового 

контроля 

ГЭ 

Компитенции  Компетенции: 

иметь представление:о научных, исторических, философских и 



религизных взглядах на мир, многообразие форм человеческой 

деятельности и знания рационального и иирационального, о 

духовных ценностях и их значение; о политической жизни, 

субъектах политики и политических процессах в мире и 

Республике Казахстан, понимать значение и роль политических 

систем и режимов в жизни общества. 

знать:основы правовой и законодательной системы Республики 

Казахстан; организация судебных и иных правоименительных и 

правоохранительных органов, правовые и нравственно-этические 

нормы в сфере профессиональной деятельности;типологию 

социологического знания, факторы социального развития и 

воздействия, процесс социализации, основы социологического 

анализа;сущность культуры, ее роль в человеческой деятельности, 

иметь представление о культурных ценностях и культурном 

наследии человечества, месте культуры Казахстана в мировой 

цивилизации. 

уметь:анализировать основные экономические процессы  и 

программы в Республике Казахстан и в мире целом;применять на 

практике знания, умения и навыки в профессиональной 

деятельности, и правильные методы использования. 

иметь навыкисистемных знаний мировоззренческого 

характера;оценки  ценностей и норм, основанные на идеалах 

добра, справедливости, чести, долга, толерантности, любви к своей 

профессии. 

Рекомендуемаялитература 

 

Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : учеб. 

для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы 

: [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов 

/ Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана [Текст]  : учеб. 

пособие / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни антропология : оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

5. Харари, Ювал Ноаһ.Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы 

[Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 

9786017943264: 

6. Шваб, Клаус.Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. 

Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Методы преподавания Экзамен 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Основы экономики и предпринимательства 



Код ENP-.-1115.OEP --1115- BEE –1115 

Тип Обязательные модули по специальности 1 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 1 

Количество кредитов РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание 

к.э.н. Ситникова Е.С. 

Цель курса Ознакомление с предметом и методом экономической теории 

изучение основных закономерностей экономического развития 

общества, основ микро-макроэкономики 

Пререквизиты В рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии и др., а также истории Казахстана, культурологи. 

Краткое содержание 

курса 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: 

формы общественного хозяйства, основные типы экономических 

систем, общая характеристика рыночного хозяйства, основы 

теории спроса и предложения, основы теории индивидуального 

воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки факторов 

производства и формирование факторных доходов, национальная 

экономика как система, основные макроэкономические показатели,  

безработица и инфляция как проявления экономической 

нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический 

рост, государственное регулирование: сущность, цели, 

инструменты; предпринимательская деятельность, ее основные 

виды и формы, субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности, предпринимательская среда, логика 

предпринимательской деятельности, предпринимательский 

капитал и способы его формирования, отбор и реализация 

предпринимательских идей, бизнес-план и его роль в современном 

предпринимательстве, формы партнерских связей, 

предпринимательский договор, предприятие как хозяйствующий 

субъект, индивидуальное предпринимательство, новое 

предприятие . 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- теоретические и прикладные основы функционирования 

экономики; 

- принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- основы управления и организации бизнеса; 

уметь: 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в экономике; 

- используя различные методы, объяснять проблемы экономики; 

- планировать деятельность предпринимателя; 

иметь навыки: 

- сбора и осмысления экономической информации; 

- использования полученных знаний применительно к условиям 



экономической деятельности в Республике Казахстан; 

- самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

практической деятельности. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, 

тесты : учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : Экономика.- 

300 с.32. 2015.  

2. Доғалов А.Н. Досмағанбетов Н.С. Экономикалық теория : 

оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.-

360 бет. 2014.  

3. Айдынов З.П. Эконометрика негіздері : [оқу құралы] / З. П. 

Айдынов. - Алматы : Бастау. - 264 бет. 2014. 4. Әлинов М.Ш. 

Жасыл экономика негіздері: оқу құралы / М. Ш. Әлинов. - Алматы 

: Бастау. - 352 бет. 2016. 

1. Фромкин, Виктория. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. 

Фромкин. - 10-шы бас.  

2. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика 

: [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас.  

3. Мэнкью, Н.Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, 

М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. 

4. Шваб, Клаус. Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / 

К. Шваб. 

Методы преподавания Традиционныe 

 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия (требования) 

для обучения 

специальности(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Код IKT -1113 IKT -1113 IKT -1113 

Тип OOД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 2 

Количество кредитов РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание 

к.п.н. Кубентаева С.Н 

Цель курса Овладение студентами информационных и коммуникационных 

компетенций, которые облегчат повседневную жизнь и дадут 

возможность пользоваться современными информационными 

технологиями в различных областях профессиональной 

деятельности, научной и практической работе, для 

самообразовательных и других целей. 

Пререквизиты Школьный курс информатики, иностранного языка 

Краткое содержание 

курса 

Представление данных в компьютерных системах. Основы 

операционных систем: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS; понятия 

электронных таблиц и способы визуализации данных с помощью 

диаграмм; системы управления базами данных; архитектура СУБД, 

основы языка SQL, направления развития СУБД; основы локальных 



вычислительных сетей и глобальные сети; основы социальных 

сетей, их архитектуру и представление; основы защиты и 

безопасности информации в ИКТ, понятия идентификации, 

аутентификация, управление доступом, протоколирование и аудит, 

шифрование, контроль целостности; основы веб-технологий, 

создания веб-страниц; инструменты графического представления 

информации, формы представления процессов обработки 

информации, понятия бизнеспроцесса; понятие человеко-

компьютерного взаимодействия, пользовательский интерфейс; 

основы мультимедийных технологий, инструментыаудио и видео; -

основы SMART-технологий и облачных технологий; основные 

понятия электронного бизнеса и электронной коммерции, 

электронного правительства и электронно-цифровой подписи; 

основы дистанционногообучения и перспективы развития ИКТ. 

Применения современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

-знать основы активных методов повышения познавательного 

интереса, инновационно-коммуникационных подходов в 

преподавании, современные педагогические технологии; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; 

-владеть  навыками и приемами использования полученных знаний в 

теоретических и практических целях, навыками самостоятельной 

работы с литературой. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

Рекомендуемая 

литература 

 

1. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, 

И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 318 с. 15. 2011.  

2. Baimukhamedov M. F. Information systems: [Textbook] / 

M.F.Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty : Bastau. - 288 p. 2013 

3. Dusembaev A. E. Informatics: data structures, sortind and 

searchind : Handbook on Computer Science / A. E. Dusembaev, S. A. 

Dusembaev. - 2-nd edition. - Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 2012.  

4. Нурпеисова Т. Информационно-коммуникационные 

технологии: [учеб. пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017.  

5. Shynybekov D. Information and communication technologies: 

textbook : in 2 part = Информационно-

коммуникационныетехнологии: учебник / D. Shynybekov [идр.] ; 

International Information Technology University . - Almaty. - 586 с. 

2017 

Методыпреподавания Традиционныe 

 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 



для обучения 

специальности(ступени0 

Условия для 

получения кредитов 

 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Бейорганикалық химия 

Код BH-1209-NeoH -1209 AH 1209 

Тип БД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 1 

Количество кредитов РК-3 ЕСТS-5 

ФИО Шаихова Б.К., п.х.н., доцент 

Цель курса : развитие  представлений  о современном состоянии и путях 

развития неорганической химии, о свойствах химических элементов 

и их соединений, основанное на периодическом законе 

Д.И.Менделеева, формирование у студентов стремления к анализу 

задач на точном и количественном уровне; вооружать будущего 

специалиста, комплексом знаний, практических умений и навыков 

для  активной, творческой деятельности, развитие творческого 

мышления, формированию, диалектико-материалистического 

научного, мировоззрения, раскрыть связь химии с другими науками, 

с жизнью. Формирование навыка работы по плану «гипотеза-

проверка-доказательство». 

 

Пререквизиты школьный курс химии, математики и физики 

Краткое содержание 

курса 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: классы 

неорганических соединений, химические уравнения, строение атома, 

квантово-механические представления об атоме,периодический 

закон и периодическая система химическая связь, эволюция  

представлений о химической связи, химическое равновесие, 

растворение, гидратная теория растворения, осаждение, условия 

осаждения 

Формаитогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

-знать основы неорганической химии; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и практических целях;  

усвоить основные понятия и определения;  знать формулы 

химических веществ, правила составления уравнения реакций. 

- уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; 

- владеть навыками решения химических задач различного типа, 

навыками самостоятельной работы с литературой. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

Рекомендуемая 

литература 

 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. — 4 изд., испр. 

— Москва: Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2018. 

— 700с. 



2. Шрайвер Э. Неорганическая химия. Т. 1,2. / Э. Шрайвер, П. 

Эткинс — М.: Мир, 2014. — 679 с., — 486 с 

Неорганическая химия , Балецкая Л. (2010) 

3.Элементтер химиясы курсы бойынша есептер мен жаттығулар / 

құраст.: Л.М. Тугелбаева, Р.Г.Рыскалиева, Р.К.Ашкеева.-Алматы : 

Қазақ университеті, 2016.- 136 бет.- 3 экз. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) 

для обучения 

специальности(ступени)  

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Органическая химия 

Код OH -1210 

Тип БД О К 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 2 

Количество кредитов РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученаястепень и 

звание 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

 

Цель курса знание теоретических основ  электронного строения  органических 

соединений, генетическую связь между ними, умение  определить 

характер химической связи и реакционную способность, иметь 

представление о промежуточных реакционных частицах и 

механизмах органических реакций, иметь навыки проведения 

органического эксперимента в лабораторных условиях 

 

Прер еквизиты  

Краткое содержание 

курса 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

Современное состояние теории органической химии. 

Стереохимическая теория (конформация, конформационный 

анализ). Классификация реакций и реагентов. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений. 

Индукционный, мезомерный эффекты, эффект поля, таутомерный 

эффект. Гиперконъюгация. Механизмы реакций замещения у 

насыщенного атома углерода. Теория переходного состояния, 

факторы стабилизации. Нуклеофильное замещение (механизмы SN1, 

SN2, факторы реакции, стереохимический эффект),  

тримолекулярный  механизм.   Электрофильное замещение (два 

механизма, пограничные случаи между двумя механизмами, факто-

ры реакции, стереохимия и кинетика). Гомолитическое замещение 

(особенности, механизм, селективность свободных радикалов, 

"клеточный эффект".  Реакции  присоединения  к  ненасыщенным 

системам (механизм, стадии процесса, стереохимия), присоединение 

к сопряженным диенам. Электрофильное и радикальное 

присоединение. Замещение в ароматическом ряду. Ароматичность, 

небензоидные ароматические  структуры.   Теория  замещения  в 

бензольном кольце. Правила ориентации, компланарность  



молекулы.  Молекулярные  перегруппировки. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

-знать: основы номенклатуры органических соединений, типы 

связей, промежуточные частицы в органических реакциях. 

Электронные эффекты, типы, механизмы органических реакций для 

каждого класса соединений, структуру, строение, свойства основных 

классов органических соединений, а также их применение. 

-уметь:определять органические реакции по типу реагентов, 

характеру 

разрыва связи, стадийности процесса; определять в молекуле 

реакционные центры и устанавливать их характер (кислотный, 

основной, электрофильный или нуклеофильный) и в соответствии с 

этим оценить реакционную способность функции. 

-иметь навыки:объяснить реакции органических соединений с 

учетом переходного состояния и выбрать наиболее энергетически 

выгодное их направление; предложить различные пути синтеза 

целевого продукта и выбрать наиболее приемлемый, экологически 

чистый вариант с учетом доступности реагентов, стадийности 

процесса, методик выделения и разделения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

Рекомендуемая 

литература 

 

1. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Organic Chemistry. 

— Oxford University Press, 2012. 

2. Травень В. Ф. «Органическая химия», в 2-х томах. Москва, 

ИКЦ «Академкнига», 2004. 

3. еутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. «Органическая химия», в 

4-х частях. Москва, Изд-во МГУ, «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

1999—2004 

4. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

5. Бажықова К.Б. Алифаты қосылыстардың органикалық химиясы : 

оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2016.-364 бет.-3 экз. 

 

Методы преподавания Традиционныe 

 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) 

для обучения 

специальности(ступени0 

Условия для 

получения кредитов 

 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Физика 

Код Fiz -1211 

Тип БД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 



Семестробучения 2 

Количество кредитов РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученаястепень и 

звание 

Павлов А.М- професор кафедры физики и технологий 

Цель курса Важнейшие законы механики, основы молекулярно-кинетической 

теории газов, первый закон термодинамики и его применение при 

изучении свойств газов, второй закон термодинамики и его 

статистическая трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, 

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, 

физические основы молекулярной спектроскопии, основы атомной 

физики, радиоактивность и ее применение в химии. 

Пререквизиты Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, 

валеология, история. 

Краткое содержание 

курса 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

важнейшие законы механики, основы молекулярно-кинетической 

теории газов, первый закон термодинамики и его применение при 

изучении свойств газов, второй закон термодинамики и его 

статистическая трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, 

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, 

физические основы молекулярной спектроскопии, основы атомной 

физики, радиоактивность и ее применение в химии. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

-знать основные понятия и определения, законы физики, основы 

математического анализа; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и практических целях; 

усвоить, применение их к конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; 

-владеть навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях, навыками решения 

расчетных и экспериментальных задач, навыками решения 

дифференциальных уравнений, самостоятельной работы с 

литературой. 

Рекомендуемаялитература 

 

1.Браже, Р. А. Лекции по физике [Текст]  : учеб. пособие для вузов 

/ Р. А. Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 10 

2. Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст]  : учеб. пособие для вузов 

/ Р. И. Грабовский. - 12-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2012. - 608 с 

3. Митюшов, Е. А. Теоретическая механика [Текст]  : учеб. для 

вузов / Е. А. Митюшов, С. А. Берестова. - М. : Академия, 2011. - 

318 с. 3 

4. Смолина, Г. С. Лекции по термодинамике [Текст]  : [учеб. 

пособие] / Г. С. Смолина, У. С. Калижанова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 127 с. – 24 

5. Physics : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 

304 p.- 15 экз. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 



Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Химияэлементов 

Код HE -1212 EH1212 СЕ1212 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 2 

Количество кредитов РК-4 ЕСТS-7 

ФИО ученая степень и 

звание 

Шаихова Б.К., п.х.н., доцент 

Цель курса Цель: развитие  представлений  о современном состоянии и путях 

развития химии элементов, о свойствах химических элементов и их 

соединений, основанное на периодическом законе Д.И.Менделеева, 

формирование у студентов стремления к анализу задач на точном и 

количественном уровне; вооружать будущего специалиста, 

комплексом знаний, практических умений и навыков для  активной, 

творческой деятельности, развитие творческого мышления, 

формированию, диалектико-материалистического научного, 

мировоззрения, раскрыть связь химии с другими науками, с жизнью. 

Формирование навыка работы по плану «гипотеза-проверка-

доказательство». 

Пререквизиты Общая химия 

Краткое содержание 

курса 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

Химическая классификация элементов. Нахождение в природе и 

общие принципы получения простых веществ и химических 

соединений. Основные классы неорганических соединений, их 

генетическая связь, классификация и номенклатура по JUPAC. 

Закономерности изменения кислотно-основных, окислительно-

восстановительных и других свойств элементов периодической 

системы и их важнейших соединений по периодам и группам. 

Водород, кислород, их получение, физические и химические 

свойства, важнейшие соединения, применение.Общая 

характеристика s-элементов. Общая характеристика p-элементов. 

Общая характеристика d-элементов. Важнейшиеf– 

элементыиихрадиоактивность.. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции Bрезультате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные понятия о химических элементах, закономерности 

изменения свойств, их видоизменения как в химическом, так и в 

физических аспектах, практическое применение;теоретические 

основы неорганической химии;распространенность, основные 

минералы, способы получения, физические и химические свойства 

простых веществ и  основных соединений элементов; 

- Уметьтворчески анализировать теоретические концепции и 

фактический материал неорганической химии; собирать различные 



установки для проведения химического эксперимента;проводить 

химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности; грамотно пояснять и оформлять результаты 

эксперимента; 

- Иметь навыкихарактеризовать атомные свойства элемента  и 

группы элементов по положению в Периодической систем, 

проведения химического эксперимента; планировать эксперимент по 

синтезу заданного соединения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенции. 

Рекомендуемая 

литература 
1. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. 

Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с.- 20  

Химия: Жалпы білім беретін мектептің сыныбына арналған оқулық. 

Усманова М.Б., Сақариянова Қ.Н. –Алматы: Атамұра, 2009. - 216 

бет. ISBN9965-34-887 

2. Романова, С. М. Краткий курс лекций по общей и 

неорганической химии [Текст]  : учеб. пособие  / С. М. Романова ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2013. - 335 

с. – 3 

3. Нұрахметов Н.Н. Бейорганикалық химияның теориялары мен  

заңдылықтары : оқулық.- Алматы : Қазақ университеті, 2016.-344 

бет.-3 экз с 

4. .  Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

химия [Текст]  : учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. В. Нечепуренко. 

- Алматы : Эверо, 2014. - 214 с. - 25) 

5. Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии [Текст]  : учебно-метод. пособие / Б. К. 

Шаихова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-

во ВКГУ, 2014. - 187 с. – 16 

6. Тантыбаева Б. С. Бейорганикалық химия практикумы : оқу 

құралы / Б. С. Тантыбаева. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы. 2-ші бөлім. - 2017. - 250 бет. – 16 экз 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) 

для обучения 

специальности(ступени0 

Условия для 

получения кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Математика 

Код Mat -1208 

Тип БД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 1 

Количество кредитов РК-4 ЕСТS-7 

ФИО ученая степень и 

звание 

Мадияров М: А.- к.т.,н профессор. 

Цель курса Изучить основные понятия, законы, теоретические основы основные 



понятия, законы и положения высшей математики 

Пререквизиты Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, 

история. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: важнейшие 

законы механики, основы молекулярно-кинетической теории газов, 

первый закон термодинамики и его применение при изучении 

свойств газов, второй закон термодинамики и его статистическая 

трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, основные законы 

электромагнетизма, явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы атомной физики, 

радиоактивность и ее применение в химии.Аналитическая геометрия 

на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. Элементы 

линейной алгебры. Решение систем линейных уравнений: метод 

Гаусса, матричный метод. Функция одной переменной. 

Непрерывность функции. Производная и дифференциал. Функции 

нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Числовые ряды и признаки их сходимости.Дифференциальные 

уравнения первого порядка, основные их типы. Элементы 

математической статистики. 

Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

-знать основные понятия и определения основные понятия и 

определения; отчетливо знать формулировки и доказательства 

основных теорем, применение их к конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при изучении других 

учебных дисциплин; 

-владеть навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях, навыками решения расчетных 

и экспериментальных задач, навыками решения дифференциальных 

уравнений, самостоятельной работы с литературой. 

Рекомендуемаялитература 1.Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по курсу высшей 

математики для экономических специальностей, Алматы. Научно-

издательский центр «Гылым», 2012г. 

2.Тунгатаров А.Б. Экономикалық мамандықтарға арналған жоғары 

математика курсы 1-2 – бөлім “Экономика баспасы”, Алматы, 2011ж. 

3.Қазешев А.К., Нурпеисов С.А. Экономикалық мамандықтарға 

арналған жоғары математика есептер жинағы, Алматы, «Ғылым 

баспа орталығы», 2013ж. 

7. Теория. Методика решений задач «Математика для 

экономистов». Алматы,«Экономика», 2012г. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2017: 



Структура программы (курсов, юнит) набора 2017 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2017: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. по 

ECTS 

ECTS бойынша 

кредит саны  

Number of 

credits. at ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД КВ OP -2116 Құқықнегіздері 

Основыправа 

Bases of law 

5 3 

БД КВ SV -2208 Заттардың құрылысы 

Строение вещества 

Substance structure 

5 3 

БД КВ SMAH -

2211 

Химиядағы статистикалық талдау 

әдісі 

Статистические методы анализа в 

химии 

Statistical methods of analysis in 

chemistry 

5 3 

ПД ОК AH -2307 Аналитикалық химия 

Аналитическая химия 

Analyticalchemistry 

5 3 

ООДКВ 

 
PS -2118 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociolo 

5 3 

БД КВ UOZ -2202 Тұрақты органикалық ластағыштар 

Устойчивые органические 

загрязнители 

Persistent organic pollutants 

5 3 

БД ОК FH -2203 Физикалық химия 

Физическая химия 

Physical chemistry 

5 4 

ПД ОК FMI -2306 Зерттеудің физикалық әдістері 

Физические методы исследования 

Physical methods of research 

5 4 

ООД ОК Fil -2117 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД КВ HKolA -

2209 

Химиялық сандық талдау 

Химический количественный 

анализ 

Chemical quantitative analysis 

5 4 

БД КВ OPPVA -

2210 

Сынама алу және заттарды талдауға 

дайындау 

Отбор проб и подготовка веществ к 

анализу 

Sampling and preparation of materials 

to analysis 

5 4 

БД ОК POIYa -

2205 

Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-
5 4 



ориентированныйиностранныйязык 

Professionally-oriented foreign 

language 

БД КВ OAK -2201 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 4 

ДП EM Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного 

сознания 

Modernization of the public 

consciousness 

5 4 

МП P производственная практика 3 4 
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Описание отдельных дисциплин 

Название Основы права 

Код OP -2116 

Тип OOД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание 

 

Целькурса Цель изучения дисциплины– расширение и углубление  знаний 

студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и 

правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  

права на практике.  

 

Пререквизиты  История Казахстана, Политология, Экономическая теория, 

Всеобщая история. 

 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины:Основы теории госудрства и права, 

Основы Конституционного права Республики Казахстан, Основы 

административного права Республики Казахстан, Основы трудового 

прва Республики Казахстан, Основы семейного права Республики 

Казахстан, Основы уголовного права Республики Казахстан, 

Основы гражданского права Республики Казахстан,  Основы 

финансового права Республики Казахстан, Основы уголовного 

процессуального и гражданскокого процессуального права 

Республики Казахстан,  Основы налового права Республики 

Казахстан, Основы экологического и земельного права  Республики 

Казахстан, Основы международного права.  

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

 

Компитенции По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; 



действующие нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

правильно понимать их  применение в пространстве; знать и 

различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой 

отрасли права; основные вопросы юридической ответственности в 

соответствии с их видами.  

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, государственно-

правовую структуру общества, субъектов государственной власти и 

механизм его осуществления.  

Владеть:при возникновении в повседневной жизни вопросов 

связанных с проблемами государства и права навыками по 

правильному применению  нормативно-правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческих, 

профессиональных, научных коммуникативных, управленческих 

компетенций. 

Рекомендуемаялитература 

 

АрзамасовЮ. Г., доктор юридических наук, профессор — темы 5—

7; 

Белькович Р. Ю., кандидат юридических наук, доцент — тема 1; 

Голощапов А. М., кандидат юридических наук, доцент — тема 20; 

Ерохина Ю. В., кандидат юридических наук, доцент — темы 4, 21 

(совместно с В. И. Ерохиным); 

Ефремова Н. Н., кандидат юридических наук, профессор — тема 15; 

Исаков В. Б., доктор юридических наук, профессор — введение, 

темы 9—11, разд. II—IV; 

Карпец В. И., кандидат юридических наук, доцент — тема 1 

Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық)  

Методы преподавания Традиционныe 

 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Строение вещества 

Код SV -2208 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Медеубаева Б.З., ст.преподаватель 

Цель курса  Цель изучения дисциплины– расширение и углубление  знаний 



студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и 

правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  

права на практике.  

 

Пререквизиты  Неорганическая,аналитическая, органическая, физическая химия  

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы:  основs 

квантовой теории, изучение формализма квантовой механики; 

решение уравнения Шредингера для некоторых простых систем, 

изучение состояние атома водорода в квантовой механике, правила 

работы с компьютерными программами, предназначенными для 

описания энергетического состояния атома, молекулы и т.д. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

- знать:и место квантовой механики и компьютерной химии в 

системе химических наук, элементарные понятия квантовой химии, 

сте¬реохимию молекул, теорию симметрии, элементарное введение 

в теорию групп, энергетические состояния молекул, 

теориюмолекулярных спектров. 

- уметь описывать энергетическое состояние молекулы с учетом 

положений квантовомеханической теории элементарных частиц, 

изображать графически s-, р-, d-атомные и молекулярные орбитали; 

объяснять природу молекул на основе метода ВС и МО. 

- иметь навыки решения задач по описанию молекул с точки зрения 

разных теорий – метод ВС, метод МО, проводить расчеты  с 

использованием компьютерного программного обеспечения; 

интерпретировать результаты расчетов и сопоставлять с 

экспериментом. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской, академической. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Акимбаева, А. М. Основы физической химии [Текст]  : 

учебно-метод. пособие / А. М. Акимбаева ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 67 с. – 13 

2. Аргимбаева А.М. Талдаудың физика-химиялық әдістері : оқу 

құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-204 бет 

3. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және 

химиялық аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда 

болуы : оқулық / ауд. З.А. Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 

540 бет. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Статистические методы анализа в химии 

Код SMAH -2211 

Тип БД КВ 

Уровень Бакалавриат 



курса/дисциплины  

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Цель курса  Цель изучения дисциплины– расширение и углубление  знаний 

студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и 

правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  

права на практике.  

 

Пререквизиты  Неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

математические методы обработки данных химических 

исследований. Основные понятия метрологии, особенности 

химической метрологической службы,теоретические основы 

обработки измерений, практические навыки обработки данных 

химических исследований. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные понятия и термины в области химической 

метрологии, классификацию погрешностей, закон Гаусса, условия 

применимости критериев оценки качества результатов анализа, 

условия применения регрессионного и корреляционного анализа. 

- уметь: применять статистические критерии проводить 

статистическую обработку результатов анализа, проводить 

регрессионный и корреляционный анализ. 

- иметь навыки: статистической обработки градуировочной 

характеристики, оценки доверительного интервала, оценки 

систематической составляющей погрешности.. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. 1. Авторская программа по дисциплине «Методы 

математическойобработки результатовхимическогоанализа»: [для 

студентов 3-го курса по специальности «Химия»] / А. Троеглазова, 

Е. Троеглазова // ШҚО педагогика жаршысы. - 2016. - . 75-76  

2. Методы математического моделирования в решении прикладных 

задач: учеб. пособие / А. С. Кадыров, Т. С. Картбаев ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: 

Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: в 2 

т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. Ищенко. - М. : Академия. - Т. 2. -  

2010. - 411 с. – 5 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 



 

Название Аналитическая химия 

Код AH -2307 

Тип ПД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Ассоц. проф. Аубакирова Р.А., ст.преп. Мукажанова Ж.Б. 

Цель курса  Цель изучения дисциплины– расширение и углубление  знаний 

студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и 

правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  

права на практике.  

 

Пререквизиты  Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов 

периодической системы 

Краткоесодержаниекурса Предмет качественного анализа. Методы аналитической химии, 

связанные с химическими превращениями в растворах, основанные 

на равновесных процессах с участием ионов. Стадии аналитичского 

процесса. Отбор пробы.Отбор пробы вещества в зависимости от 

агрегатного состояния. Классификация катионов и анионов. 

Химическое равновесие гомогенных систем. Основные понятия 

термодинамики. Скорость реакций. Влияние различных факторов на 

скорость химических реакций. Реальные растворы. Теории кислот и 

оснований. Реакции осаждения. Константа растворимости. Причины 

изменения растворимости малорастворимого электролита. 

Равновесие в реакциях комплексообразования. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

-знать теорию растворов, свойства слабых и сильных электролитов, 

активность, константы равновесия, основные положения теории 

гидролиза, механизм буферного действия, классификацию анионов 

и катионов; 

-уметь проводить систематический и дробный анализ, проводить 

качественный  анализ, делать соответствующие выводы, расчеты, 

математическую обработку результатов анализа; 

-владеть навыкамирасчета чувствительности, предела обнаружения, 

предельного разбавления, открываемого минимума, выполнения 

лабораторной работы по открытию катионов, анионов в 

соответствии с методикой проведения анализа. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под ред. Ю.А.Золотова-М.: 

Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по 

аналитической химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2015. 



4. Отто М. Современные методы аналитической химии. В 2-х томах. 

- М.: Техносфера, 2003.  

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Политология-социология 

Код PS -2118 

Тип ООДКВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Рякова Е.Г-магистр философии 

Кабрахманова Ф.К.-к.ф.н ,доцент 

Цель курса  Цель курса: «Политология-социология» является формирование у 

будущего специалиста элементов научного социального мышления и 

мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние 

стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, помочь ориентироваться в политической 

действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или 

иных социальных и политических событий и явлений, вооружить 

знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры..  

 

Пререквизиты  Основы истории, Человек и общество 

Краткоесодержаниекурса Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; 

социологическая перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического знания; методология 

социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные 

группы, организации и институты; социальное неравенство и 

социальная стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское общество; политическое 

развитие и модернизация; политическая культура и идеология; 

стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины «Политология-социология» 

студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности 

функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области 

социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано 



формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично 

использовать альтернативные, новые и/или инновационные 

социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и 

уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации 

(«критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие основных компетенций социальной подготовки 

(личностные, межкультурные, гражданские компетенции) позволяют 

ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь 

на знании социальных и политических понятий и структур и 

готовности к активному и демократическому участию; обладает 

умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого 

человека. 

Рекомендуемаялитература 

 

1.Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : учеб. 

для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы : 

[б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для вузов / 

Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана: учеб. пособие / С. К. 

Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни антропология : оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Устойчивые органические загрязнители 

Код UOZ -2202 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Цель курса  Цель курса: «Политология-социология» является формирование у 

будущего специалиста элементов научного социального мышления и 

мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние 

стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, помочь ориентироваться в политической 



действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или 

иных социальных и политических событий и явлений, вооружить 

знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической 

политической культуры..  

 

Пререквизиты  Общая биоорганическая и аналитическая химич; Органическая химия 

и органический синтез; Физическая и колоидная химия; Биохимия; 

Квантовая химия. 

Краткоесодержаниекурса Содержание курса: Химический состав органических соединений-

загрязнителей.Важные классы углеводородов алифатического и 

ароматического рядов. Методы обнаружения загрязняющих веществ и 

механизмы и хобразования. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции Изучая курс «Устойчивые органические загрязнители» студент 

должен знать: 

- теоретические основы химии органических молекул-загрязнителей и 

их физико-химического исследования; 

-распространенность, способы получения, физические и химические 

свойства исследуемых химических соединений органического 

характера, вызывающих устойчивое загрязнение, а также методов их 

изучения; 

-уметь: 

- творчески анализировать теоретические концепции и фактический 

материал химии органических молекул устойчивых загрязнителей; 

- планировать эксперимент по исследованию и изучению свойств 

заданного соединения, а также решать задачи прикладного характера; 

-проводить химический эксперимент с применением современных 

инструментальных методов исследования с соблюдением правил 

техники безопасности; 

- пользоваться справочной, научно-технической литературой, при 

подготовке к лабораторным работам, написании рефератов, докладов, 

сообщений, СРО и СРОП. 

- грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

Процесс изучения дисциплины «Устойчивые органические 

загрязнители»  у студентов следующих компетенций:   

мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Общая, неорганическая и аналитическая химия; Органическая химия 

и органический синтез; Физическая и коллоидная  химия;  Биохимия; 

Квантовая химия и ФХМИ. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.-5 

2. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

3. Мамутова, А. А. Методы идентификации органических соединений 

[Текст]  : учеб. пособие / А. А. Мамутова, Ю. А. Литвиненко ; КазНУ 

им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 158 с. – 3 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 



Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Физическая химия 

Код FH -2203 

Тип БД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 4 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Тантыбаева Б.С., к.п.н., доцент кафедры химии 

Цель курса  Цель: дать общие методические требования к решению задач по 

общей и физической химии. Провести анализ задач по общей и 

физической химии. Способы решения  задач. Методика использования 

задач на занятиях. Использование межпредметной информации при 

решении задач. Методика обучения решению задач повышенной 

сложности и химических олимпиад. 

Пререквизиты  Общая химия, теоретические основы неорганической химии, 

органическая, физическая химия. 

Краткоесодержаниекурса Дисциплина содержит: классификацию и место расчетных задач в 

курсе общей ифизической  химии, рассматривает решение основных 

типов задач, предусмотренных программой курсов общей и 

физической химии; приведена методика решения усложненных и 

экспериментальных задач. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате обучения студент должен: 

Знать:общие методические требования к решению и оформлению 

задач  по общей и физической химии 

Уметь: анализировать задачи, использовать межпредметные знания 

при решении задач 

Иметь навыки: по способам решения задач разных типов, овладение 

навыком самостоятельной работы. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая химия» 

2008 

2. Еремин В. В., Каргов С. И., Успенская И. А. Основы 

физической химии. Теория и задачи. — М., Экзамен, 2005. — 480 c. 

3. Физикалық  химия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. / Х. 

Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, Г.Х.Шәбiкова.-Алматы : 

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-544 бет.-10 экзс. 

4. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. Химиялық 

физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-256 бет.-1 экз 

5. Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / қазақ тіліне 

ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 3-ші Бөлім  жылдамдықтар 

өзгеруінің механизмдері, 512 бет.-10 экз 

6. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары : оқу 



құралы.-Алматы : қазақ университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Философия 

Код Fil -2117 

Тип ООД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 4 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание 

Жантасова Ж.З.-,к.т.н.,доцент 

Цель курса  Цель изучения дисциплины– расширение и углубление  знаний 

студентов,  формирование социально-правовой адаптации и 

мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и 

правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  права 

на практике.  

 

Пререквизиты  Философия, Культурология. 

Краткоесодержаниекурса Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; 

социологическая перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического знания; методология 

социологического исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные взаимодействия; социальные 

группы, организации и институты; социальное неравенство и 

социальная стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское общество; политическое 

развитие и модернизация; политическая культура и идеология; 

стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины «Политология-социология» 

студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности 

функционирования социально-политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных исследований в области 

социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично 

использовать альтернативные, новые и/или инновационные 

социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и 

прогнозированию проблем современного общества; межличностной и 



межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и 

уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации 

(«критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие основных компетенций социальной подготовки 

(личностные, межкультурные, гражданские компетенции) позволяют 

ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь 

на знании социальных и политических понятий и структур и 

готовности к активному и демократическому участию; обладает 

умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого 

человека. 

Рекомендуемаялитература 

 

1.  Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан 

Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2.Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика 

философиясы : [оқулық] / Э. Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық)Т.1. - [б. м.]. - 2018. - 408 бет 

3. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа тарихы.Орта ғасыр 

философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық)Т.2. - [б. м.]. - 2018. - 400 бет. 

4.Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

Название Химический количественный анализ 

Код HKolA -2209 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 4 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор, Мукажанова Ж.Б. 

Цель курса  сформировать у студентов знания, умения и навыки в курсе 

Химического количественного анализа. Познакомить студентов с 

основными классическими методами анализа. Дать четкое 



представление о фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах этой области знания 

Пререквизиты  Неорганическая химия, Качественный анализ 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы:     предмет 

количественного анализа, значение и роль количественного анализа в 

развитии химических проблем и в решении практических вопросов, 

основные разделы количественного анализа, гравимет-рический 

(весовой) и титриметрический (объемный)  анализы, метод кислотно-

основного титрования, сущность методов кислотно-основного 

титрования и область их применения, ацидиметрия и алкалиметрия, 

кислотность и щелочность среды и водородный показатель, точка 

нейтральности и конечная точка титрования, методы редоксиметрии, 

сущность и классификация методов редоксиметрии, 

редокспотенциалы и направление протекания реакций, методы 

осаждения,сущность и теоретические основы методов осаждения, 

комп-лексонометрия, сущность комплексонометрии, комплексоны. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

- знать основные типы химических реакций, используемых в 

аналитической химии, теорию гравиметрического и 

титриметрического анализов, осаждения, соосаждения, адсорбции и 

изоморфизма; 

- уметь определять количественное содержание какого – либо 

элемента в соединении или растворе химическими и физико – 

химическими методами, производить расчеты, связанные с навеской, 

приготовлением стандартных растворов, титрованием растворов с 

использованием и без использования индикаторов, применять знания 

к конкретным процессам; 

- владеть навыкамипрямого, обратного и заместительного 

титрования, расчета индикаторной ошибки (погрешности) 

титрования, метрологической обработки результатов анализа. 

    Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под ред. Ю.А.Золотова-М.: 

Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической 

химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2015. 

4. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. 

И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 144 с. : ил. 5 

5. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика [Текст] : в 2 кн. 

: учеб. для вузов / Ю. Я. Харитонов. - Изд. 4-е, стереотип. - М. : 

Высш. шк.-Кн. 2 : Количественный анализ. Физико-химические 

(инструментальные) методы анализа. -  2008. - 559 с. 5.  

6. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың теориялық 

негіздері : оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 2017.-198 бет.-3 

экз. 

7. Матакова, Р. Н. Тестовые задания по аналитической химии [Текст]  



: учеб. пособие / Р. Н. Матакова, Г. Л. Бадавамова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 192 с. 2 

8. Амерханова Ш. К. Аналитикалық химия : оқулық. - Астана : 

Фолиант, 2015. - 208 бет. -10 экз 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Отбор проб и подготовка веществ к анализу 

Код OPPVA -2210 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 4 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор. 

Цель курса  обучение студентов теоретическим, практическим и метрологическим 

основам аналитического контроля металлургического производства. 

Пререквизиты  Неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: химические, 

физические и физико-химические методы, используемые на 

отдельных стадиях металлургического производства, начиная от 

агломерации до готовой продукции. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные функции и объекты аналитического контроля 

металлургического производства, производственную классификацию 

методов аналитического контроля, основы метрологического 

обеспечения металлургического производства.  

- Уметь проводить отбор проб, ее маркировку, пробоподготовку и 

инструментальное определения содержания аналита. 

- Иметь навыки осуществлять метрологическое обеспечение анализа, 

проводить контроль качества металлургических образцов согласно 

требованиям действующих нормативных документов. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникатиной, профессиональной, исследовательской 

компетенции. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. Ищенко. - М. : 

Академия. - Т. 1. - 2010. - 352 с. 5 Аубакирова, Р. А. Анализ 

минерального сырья [Текст] : учеб. пособие = Минералды шикізаттар 

талдауы : оқулық / Р. А. Аубакирова, С. С. Оразова ; М. во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 



2017. - 165 с. - 16 5/16 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. Ищенко. - М. : 

Академия. - Т. 2. - 2010. - 411 с. 5 5 

3. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и пробоподготовки 

[Текст] / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - М. : БИНОМ, 2015. - 243 с. 1 

1 

4. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы / жалпы 

ред. С. К. Мырзалиева . - Алматы : Эверо, 2016. - 276 бет. – 25 экз 

Оразова, С. С. Үлгі алу және заттарды талдауға дайындау : 

монография / С. С. Оразова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 134 бет. – 2 экз 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Код POIYa -2205 

Тип БД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 4 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Чирцова С. А., Васильченко Л. В. 

Цель курса  свободно владеть государственном языком на профессиональном 

уровне, навыки профессионального общения и межкультурной 

коммуникации 

Пререквизиты  1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

Краткоесодержаниекурса Иностранный язык  

Профессиональный казахский язык 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции По результатам обучения студент должен: 

1. иметь представление о роли науки и образования в общественной 

жизни;  

2. знать традиции и культуру народов Казахстана;  

3. уметь свободно владеть государственном языком на 

профессиональном уровне  

4. иметь навыки профессионального общения и межкультурной 

коммуникации; 

ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме;  

5. обладать следующими компетенциями: 



компетенции общей образованности: 

 - в способах обеспечения постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков и умений. 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других 

народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 

точку зрения, предлагать новые решения; 

экономическое и организационно-управленческие компетенции: 

- используя полученные знания по дисциплину, уметь адекватно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

1) В области аудирования понимать развернутые доклады и лекции, 

если тематика этих выступлений достаточно знакома, если их герои 

говорят на разговорно-литературном языке. 

2) В области чтения понимать статьи и сообщения по проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую 

точку зрения, современную художественную прозу. 

3) В области монологической речи уметь без подготовки довольно 

свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка, 

принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

4) В области диалогической речи уметь понятно и обстоятельно 

высказываться по широкому кругу интересующих обучающегося 

вопросов, объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, 

высказывая все аргументы «за» и «против». 

5) В области письма уметь писать подробные сообщения по 

широкому кругу интересующих обучающегося вопросов, эссе или 

доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 

«против», писать письма, выделяя те события и впечатления, которые 

являются особо важными 

Рекомендуемаялитература 

 

1 Юрьев А. Н. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

2.Ермакова В. И. Русский язык  : учебное пособие  / В. И. Ермакова ; 

М-во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с 

1 Юрьев А. Н. Русский язык  : учеб. пособие для студ. казах. отд, 

университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : Эверо, 2014. - 170 с. 

2.Ермакова В. И. Русский язык  : учебное пособие  / В. И. Ермакова; 

М-во образования и науки РК. - Астана : Фолиант, 2014. - 176 с 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Основы антикоррупционной культуры 

Код OAK -2201 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 



Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 4 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Оскембай А.А.- к.и.н.,доцент кафедры Истории Казахстана 

Цель курса  формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, 

осуществляемой субъектами противодействия коррупции по 

сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей 

нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  

коррупции в студенческой среде 

Пререквизиты  Основы права, ИсторияКазахстана 

Краткоесодержаниекурса Содержание курса: Курс «Основы антикоррупционной культуры» 

направлен на изучение понятия антикоррупционной культуры, 

механизмов совершенствования социально-экономических отношений, 

как условий для формирования антикоррупционной культуры,  

правового противодействия развитию коррупции в Республике 

Казахстан; изучение реформ государственного управления, 

направленные на противодействие коррупции,  изучение особенностей 

формирования антикоррупционной культуры в различных социальных 

группах, особенности морально-этической ответственности за 

коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и 

ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, 

психологические особенности природы коррупционного поведения.   

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате 

должны: 

Знать: основные определения антикоррупционной культуры, 

международное и национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных 

сферах. 

Уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности 

органов государственного управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с 

социальным явлением.  

Иметь навыки: делать выводы и заключения 

Рекомендуемаялитература 

 

1.Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия коррупции [Текст]  

: учебно-методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ 

им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2014. - 110 с. 18 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для бакалавриата / 

под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 с. 

2 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 



Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Название Производственная практика 

Код P 

Тип МП 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 4 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-4 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

кафедра химии Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С.. 

Цель курса  зпкрепление теоретических знаний нав практике при выполнении 

экспериментальных работ 

Пререквизиты  Физика и математика, общая и неорганическая, аналитическая химия, 

физические методы химических исследований. 

Краткоесодержаниекурса Знание и понимание теоретических основ химической науки 

Применение и понимание:полученных теоретических знаний для 

проведения всевозможных анализов и идентификации веществ; умение 

применятьсвои знания в химическом производстве; умение работать 

литературой; строить и моделировать процессы; обрабатывать 

результаты анализов, умение составлять схемы анализов. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции Во время прохождения практики у студента должно: 

– Знать: формирование осознанного понимания содержания работы по 

специальности; 

– Уметь: способности рационального применения полученных 

теоретических знаний в практической деятельности специалиста в 

области химии и методики преподавания химии; 

– Иметь навыки:  профессионального мышления; выработка у 

студентов навыков работы в учреждениях образования,  химических 

лабораториях; 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической химии[Текст] 

: учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин.- 2-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2008.- 464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: учеб. 

пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных органических 

молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во образования и науки 

РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. пособие для 



вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : 

Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего образования; 

(Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 

23 августа 2012 года № 1080). 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2016: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2016 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2016: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. по 

ECTS 

ECTS бойынша 

кредит саны  

Number of credits. 

at ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД КВ OP -2116 Бейорганикалық синтез 

Неорганический синтез 

5 5 

БД КВ EH -3207 Экологиялық химия 

Экологическая химияSubstance 

structure 

5 6 

БД КВ MOE -3208 Элементтерді табу әдістері 

Методы обнаружения элементов 

5 5 

БД КВ IGOH -3212 Органикалық химияның таңдамалы 

тараулары 

Избранные главы органической химии 

5 5 

БД КВ TTED -3201 Кұжаттардың трассологиялық және 

техникалық сараптамасы (ҚТС)  

Трассологическая и техническая 

экспертиза документов (ТЭД) 

5 5 

БД ОК SMHD -

3309 

икротолқынды және радиожиіліктегі 

диапазон спектроскопиясы (ядролық 

магниттік резонанс (ЯМР), 

электронды парамагниттік резонанс 

(ЭПР) және тағы басқа 

Спектроскопия микроволнового и 

радиочастотного диапазонов (ядерный 

магнитно резонансный (ЯМР), 

электронный парамагнитно 

резонансный (ЭПР) и другие методы) 

5 5 

ПД ОК OBS -3310 Биохимия негіздері және биологиялық 

активті заттарды синтездеу  

Основы биохимии и синтез 

5 6 



биологически активных веществ 

ПД КВ HKE -3305 Химиялық кинетка және 

электрохимия 

Химическая кинетика и электрохимия 

5 6 

БД КВ HF -3206 Химическая физика 5 6 

БД КВ HVMS -

3311 

оғары молекулалы қосылыстар 

химиясы (ЖМҚХ) 

Химия высокомолекулярных 

соединений (ВМС) 

5 6 

БД КВ OK -3202 Жалпы криминалистика 

Общая криминалистика 

5 6 

ПД КВ KEP -3303 Жердің және микрошылаудың 

криминалистика сараптамасы 

Криминалистическая экспертиза почв 

и микрочастиц 

5 6 

   60  

 

 

   Производственная практика 16  

Итого   46  

 

набор  2016 г: 

Название Экологическая химия 

Код EH -3207 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 6 

Количество кредитов  РК-6 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

доцент. Абылкасова Г.Е. 

доцент Даутова З.С. 

Цель курса  изучение трансформации химических соединений в окружающей 

среде, прогноз возможных последствий таких изменений и 

формирование навыков принятия решений с учетом экологических 

требований 

Пререквизиты  Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов 

периодической системы 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: экодиагноз и 

экопрофилактика. Содержание химиката в окружающей среде и 

объем производства, области примене¬ния, распространение в 

окружающей среде; ус¬тойчивость и способность к разложению. 

Хи¬мические основы превращения загрязняющих веществ в 

природных средах. Органические со-единения в окружающей среде, 

их влияние на живые  организмы.  Химия  координационных 

соединений и их роль в экологической химии. Эколого-химическая    

характеристика экоси¬стем. Экологическая химия атмосферы, водной 

среды,почвы. Влияние химических   произ¬водств и их продуктов на 



окружающую среду. Технология защиты окружающей среды. 

Экс¬периментальные   методы   исследования   эколого-химических 

процессов в живой и неживой природе и методы 'контроля объектов  

окру¬жающей среды. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

- знать: общетеоретические положения и сведения о геосферах Земли; 

глобальные биогеохимические циклы биогенных и абиогенных 

химических элементов; физико-химические процессы, протекающие 

в окружающей среде под влиянием антропогенной деятельности; 

закономерности и факторы, влияющие на процессы распространения 

химических веществ-загрязнителей в окружающей среде. 

- уметь: определять концентрации различных типов химических 

загрязнителей в пробах, взятых из компонентов окружающей среды: 

атмосферы, гидросферы, литосферы, флоры и фауны; выбирать 

эффективные методы очистки компонентов окружающей среды от 

различного типа загрязнителей. 

- иметь навыки: прогнозировать поведение различного типа 

загрязнителей и уметь оценить ареал их распространения в 

природной среде. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / М.Р.Танашева, Л К. 

Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева.-Алматы : Қазақ университеті, 2015.- 

233 бет.-3 экз. 

2. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы / жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет.-25 экз 

3. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. Т. И. 

Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129с 2 

4 Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология : оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет.-25 экз 

5. Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2013. - 160 с. : ил 5 

6. Каримов, А. Н. Химические основы экологии [Текст]  : учеб. 

пособие  / А. Н. Каримов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 238 с. 5 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Название Методы обнаружения элементов 

Код MOE -3208 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 5 



Количество кредитов  РК-5 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

Цель курса  Цель изучения дисциплины:сформировать у студентов знания, 

умения и навыки в курсе «Методы обнаружения элементов» 

Познакомить студентов с основными классическими методами 

качественного и колличественного анализаанализа. Дать четкое 

представление о фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах этой области знания. 

Пререквизиты  Неорганическая, аналитическая, органическая, физическая, 

экологическая химия, основы права. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины: Предмет качественного анализа. Методы 

аналитической химии, связанные с химическими превращениями в 

растворах, основанные на равновесных процессах с участием ионов. 

Стадии аналитичского процесса. Отбор пробы.Отбор пробы вещества 

в зависимости от агрегатного состояния. Классификация катионов и 

анионов. Химическое равновесие гомогенных систем. Основные 

понятия термодинамики. Скорость реакций. Влияние различных 

факторов на скорость химических реакций. Реальные растворы. 

Теории кислот и оснований. Реакции осаждения. Константа 

растворимости. Причины изменения растворимости 

малорастворимого электролита. Равновесие в реакциях 

комплексообразования.. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- знать основные методы аналитической химии, классификацию 

катионов и анионов, основные типы химических реакции, химическое 

равновесие в гомогенных и гетерогенных системах; 

- уметь производить расчеты по чувствительности химической 

реакции, рН растворов кислот, щелочей, амфолитов и буферных 

растворов, по произведению растворимости, дробному осаждению 

-иметь навыки: проведения химического эксперимента; планировать 

эксперимент по обнаружению заданного соединения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникатиной, профессиональной, исследовательской 

компетенции. 

Рекомендуемаялитература 

 

1 Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. 

И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 144 с. : ил. 5 

2. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия : оқу құралы. – Алматы : 

«Эверо», 2014. – 316 бет. – 25 экз. 

3. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика[Текст] : в 2 

кн.: учеб. для вузов / Ю. Я. Харитонов.- Изд. 4-е, стереотип.- М.: 

Высш. шк. Кн. 2: Количественный анализ. Физико-хи Золотов, Ю. А. 

История и методология аналитической химии[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Академия мические(инструментальные) методы анализа.- 2008.- 559 

с.-5. 

Методы преподавания Традиционныe 



Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Избранные главы органической химии 

Код IGOH -3212 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 5 

Количество кредитов  РК-5 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Абылкасова Г.Е.., к.х.н., доцент 

П.ғ.к., доцент  Даутова З.С.. 

Цель курса  Знание теоретических основ  электронного строения  органических 

соединений, генетическую связь между ними, умение  определить 

характер химической связи и реакционную способность, иметь 

представление о промежуточных реакционных частицах и 

механизмах органических реакций, иметь навыки проведения 

органического эксперимента в лабораторных условиях. 

Пререквизиты  Общая химия, аналитическая химия. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

Современное состояние теории органической химии. 

Стереохимическая теория (конформация, конформационный анализ). 

Классифика¬ция реакций и реагентов. 

Электронные эффекты в молекулах органиче¬ских соединений. 

Индукционный, мезомерный эффекты, эффект поля, таутомерный 

эффект. Гиперконъюгация. Механизмы реакций заме¬щения у 

насыщенного атома углерода. Теория переходного состояния, 

факторы стабилизации. Нуклеофильное замещение (механизмы SN1, 

SN2, факторы реакции, стереохимический эффект),  

тримолекулярный  механизм.   Электрофильное замещение (два 

механизма, погранич¬ные случаи между двумя механизмами, 

факто¬ры реакции, стереохимия и кинетика). Гомолитическое 

замещение (особенности, механизм, селективность свободных 

радикалов, "клеточ¬ный эффект".  Реакции  присоединения  к  

не¬насыщенным системам (механизм, стадии про¬цесса, 

стереохимия), присоединение к сопря¬женным диенам. 

Электрофильное и радикаль¬ное присоединение. Замещение в 

ароматичес¬ком ряду. Ароматичность, небензоидные аро¬матические  

структуры.   Теория  замещения  в бензольном кольце. Правила 

ориентации, компланарность  молекулы.  Молекулярные  

пере¬группировки. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 



-знать: основы номенклатуры органических соединений, типы связей, 

промежуточные частицы в органических реакциях. Электронные 

эффекты, типы, механизмы органических реакций для каждого класса 

соединений, структуру, строение, свойства основных классов 

органических соединений, а также их применение. 

-уметь:определять органические реакции по типу реагентов, 

характеру 

разрыва связи, стадийности процесса; определять в молекуле 

реакционные центры и устанавливать их характер (кислотный, 

основной, электрофильный или нуклеофильный) и в соответствии с 

этим оценить реакционную способность функции. 

-иметь навыки:объяснить реакции органических соединений с учетом 

переходного состояния и выбрать наиболее энергетически выгодное 

их направление; предложить различные пути синтеза целевого 

продукта и выбрать наиболее приемлемый, экологически чистый 

вариант с учетом доступности реагентов, стадийности процесса, 

методик выделения и разделения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая химия» 2008 

3. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.- 5 

4. Шабаров, Ю. С. Органическая химия [Текст]  : учебник  / Ю. С. 

Шабаров. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 848 с. 

: ил. – 5 

5. Абылкасова, Г. Е. Теоретические основы органической химии : 

учеб. пособие для вузов / Г. Е. Абылкасова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 114 с. - 26  

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Трассологическая и техническая экспертиза документов (ТЭД) 

Код TTED -3201 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 5 

Количество кредитов  РК-5 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

Цель курса  Целью курса является изучение трассологической и технической 

экспертизы документов др. 

Пререквизиты  Аналитическая химия, биология 



Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины: трассология как наука; следы; физические и 

химические методы определения в трассологической экспертизе; 

техническая экспертиза документов; автороведческая экспертиза; 

подделка документов; виды подделки документов; экспертиза бумаги 

и чернил. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины студент должен  

- знать: основные понятия в области экспертизы микрочастиц 

- уметь: выполнять экспертизы 

- иметь навыки:проведения экспертиз 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникатиной, профессиональной, исследовательской 

компетенции. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Теория и практика экспертизы материалов и веществ [] : 

учебное пособие / Э. П. Ким, С. С. Гапонова ; М-во образования и 

науки РК ; ЮКГУ им. М. Ауезова. - Шымкент : [б. и.], 2013.  

2. . Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. Лрапкин, В. Н. 

Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - CD-ROM.- Загл. с контейнера. 

3. Основы трасологии [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2013. - 306 с 

4. Научные основы криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. 

Шопабаев ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 

2015. - 235 с 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Основы биохимии и синтез биологически активных веществ 

Код OBS -3310 

Тип ПД ОК 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 6 

Количество кредитов  РК-6 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Ныкмуканова М.м.., доктор PhD 

Цель курса   рассмотрение роли биохимии в решении кардинальных вопросов 

медицины, пищевой промышленности, сельского хозяйства, изучение 

теоретических основ биологической химии, рассмотрение основных 

понятий биоорганической химии, классификации важнейших 

природных соединений, их свойств и применения 



Пререквизиты  Неорганическая,аналитическая, органическая, физическая химия  

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: Роль 

биохимии в решении кардинальных во¬просов медицины, пищевой 

промышленности, сельского хозяйства.Клетка - структурная единица 

живого орга¬низма,Строение, классификация природных 

аминокислот - мономерных единиц белковых моле¬кул. Их 

бифункциональность, биполярность. Химические свойства 

аминокислот. Создание пептидной связи. Строение пептидной 

группы. Белки простые и сложные. Первичная, вторич¬ная, третичная, 

четвертичная структура белков. Принципы определения И- и С-

концевых аминокислот. Ферментативный гидролиз полипеп¬тидных 

цепей. Важнейшие представители бел¬ков и ферментов. 

Классификация и активность ферментов. Метаболизм аминокислот. 

Углеводы. Их классификация, биологическая роль. Моно - олиго - и 

полисахариды. Нейтральные липиды. Строение. Родь в орга¬низме. 

Катаболизм моносахаридов (гликолиз) и их взаимосвязь с циклом 

трикарбоновых ки¬слот (цикл Кребса).Рибо - и 

дезоксирибонуклеиновые кислоты (РНК и ДНК). Строение. Функции. 

Биосинтез белка.Синтез лекарственных препаратов, являю¬щихся 

жизненно важными и включенными в Государственный реестр 

Республики Казах¬стан. Методология синтеза и механизмы реак¬ций 

их получения. Фармакологические харак¬теристики синтезированных 

биологически ак¬тивных веществ, показания и противопоказа¬ния к 

их применению, а также известные сино¬нимы и торговые названия 

различных лекарственных форм фармпрепаратов. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: основные понятия биоорганической химии, аспекты анализа 

и исследования природных соединений с целью дальнейшего 

применения в фармации, пищевой промышленности и др. 

- уметь: прводить синтез и анализ функциональных соединений 

натурального и синтетического происхождения с соблюдением всех 

правил проведения опытно-исследовательской работы. 

- иметь навыки: грамотная и точная статистическая обработка 

полученныхрезультатов, формулировка выводов.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникатиной, профессиональной, исследовательской 

компетенции. 

Рекомендуемаялитература 

 

1.Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. 

- Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 1. -  

2018. - 260 с. 15 

2. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. 

- Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 2. -  

2018. - 287 с. – 15 

3. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. 

- Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 3. -  

2018. - 252 с. 15 

4. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж., Ануарова Л.Е. Биогеохимия 

негіздері : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 205 бет.-25 

экз 

5. Абдраков Б.К. Биохимия : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-98 



бет.-25 экз 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Название Химическая кинетика и электрохимия 

Код HKE -3305 

Тип ПД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 6 

Количество кредитов  РК-6 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Тантыбаева Б.С., к.п.н., доцент 

Цель курса  подробное изучение понятий «электропроводность», «электролиты», 

формирование понятия «кондуктометрия» как об электрохимическом 

методе анализа,  исследование скорости и порядка химических 

реакций, влияния различных факторов на скорость реакции, изучение 

сущности поверхностных явлений, адсорбционных процессов, 

элементов электрохимии и электролиза 

Пререквизиты  Неорганическая,аналитическая, органическая, физическая химия  

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: Основные 

определения и понятия химической кинетики. Механизм химической 

реакции. Ско¬рость гомогенных и гетерогенных реакций в замкнутой 

системе. Основной закон химиче¬ской кинетики. Молекулярность и 

порядок химической реакции. Кинетика формально простых 

гомогенных односторонних реакций в за-крытых системах. Методы 

определения порядка и константы скорости химических реакций. 

Кинетика сложных реакций: обратимых,  па¬раллельных, 

последовательных. Влияние температуры на скорость химических 

реакций. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Теории 

химической кинетики. Теория активных столкновений.  Теория 

переходного состояния (активированного комплекса). 

Фотохимические и цепные реакции. Кинетика гетерогенных 

реакций.Основы гомогенного и гетерогенного катализа. Механизм и 

кинетика каталитических реакций. Свойства и строение растворов 

электролитов. Теории растворов.Основные законы и закономерности 

электро¬химических процессов. Электродвижущая сила 

электрохимического элемента. Электродный потенциал. 

Термодинамика и кинетика элек-трохимических реакций. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции Знать теоретические основы электрохимических методов анализа, 

область применения, факторы, влияющие на скорость, направление и 



течение электрохимических и адсорбционных процессов, законы 

электрохимии. 

- Уметь проводить анализ различных образцов с применением 

электрохимических методов анализа с учетом правил, которые 

должны при этом соблюдаться. 

- Иметь навыки грамотной и точной статистической обработки 

полученных результатов 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая химия» 

2008 

2. Еремин В. В., Каргов С. И., Успенская И. А. Основы 

физической химии. Теория и задачи. — М., Экзамен, 2005. — 480 c. 

3. Физикалық  химия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. / Х. 

Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, Г.Х.Шәбiкова.-Алматы : 

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-544 бет.-10 экз с. 

4. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. Химиялық 

физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-256 бет.-1 экз 

5. Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / қазақ тіліне 

ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 3-ші Бөлім  жылдамдықтар 

өзгеруінің механизмдері, 512 бет.-10 экз 

6. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары : оқу 

құралы.-Алматы : қазақ университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Название Химическая физика 

Код HF -3206 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 6 

Количество кредитов  РК-6 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Цель курса  формирование понятий строение и свойств твердых тел, природы сил 

взаимодействия в кристалле, структуру энергетических зон, лока-

лизации состояния электронов в кристалле, теории столкновений,  

неравновесные химические реакции, активные промежуточные 

продукты, свободные радикалы и атомы, фотохимия, радиационная 

химия, цепные реакции, структура пламени и кинетика химических 

реакций в пламенах, основы криохимии и лазерной термохимии 

Пререквизиты  теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия 



Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: Основные 

области применения. Строение, свой¬ства твердого тела, природа сил 

взаимодействия кристалла, структура энергетических зон, 

лока¬лизация состояния электронов в кристалле, тео¬рия 

столкновений,  неравновесные химические реакции, активные 

промежуточные продукты, свободные радикалы и атомы, фотохимия, 

ради¬ационная химия, цепные реакции, структура пла-мени и 

кинетика химических реакций в пламенах, основы криохимии и 

лазерной термохимии 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате студент должен: 

-знать:общие понятия в области элементарных процессов, теории 

столкновений,  цепных   реакций,  химии твердого тела,  процессов   

горения   и   взрыва,   химических превращений при низких 

температурах;радиационное процессы, синтез СВС, 

плазмохимические процессы. 

-уметь:решать экспериментальные задачи по вышеуказанным темам. 

-иметь навыки:организации проведения исследования, 

информационного обеспечения, а также системного и сравнительного 

анализа;применять методы математической статистики при обработке 

данных эксперимента;формулировать и выдвигать новые идеи. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. Химиялық 

физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-256 бет.-1 экз . 

2. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-өңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 

296 бет.-20 экз  

3. Мансуров, З. А. Химическая физика [Текст]  : учеб. пособие / З. 

А. Мансуров, Е. К. Онгарбаев, К. К. Кудайбергенов ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 418 с. 

4. Патрушев Л. И. Экспрессия генов. — М.: Наука, 2000. — 000 с 

Волькенштейн, М. В. Биофизика [Текст]  : учеб. пособие / М. В.  

Волькенштейн. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 608 с. : ил. 10., 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Название Химия высокомолекулярных соединений (ВМС) 

Код HVMS -3311 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 



Семестробучения 6 

Количество кредитов  РК-6 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Цель курса  Ознакомив с основами науки о ВМС, дать информацию о химии 

полимеров на основе химии, физико-химии и физики, области 

применения. Сформировать представление о физических, химических 

особенностях полимеров, об их химических особенностях, о способах 

получения различных ВМС, их преврашениях, составе и физико-

химических свойствах полимеров 

Пререквизиты  теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: Основные 

области применения. Строение, свой¬ства твердого тела, природа сил 

взаимодействия кристалла, структура энергетических зон, 

лока¬лизация состояния электронов в кристалле, тео¬рия 

столкновений,  неравновесные химические реакции, активные 

промежуточные продукты, свободные радикалы и атомы, фотохимия, 

ради¬ационная химия, цепные реакции, структура пла-мени и 

кинетика химических реакций в пламенах, основы криохимии и 

лазерной термохимии 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции знать:общетеоретические положения и сведения о геосферах Земли; 

глобальные биогеохимические циклы биогенных и абиогенных 

химических элементов; физико-химические процессы, протекающие 

в окружающей среде под влиянием антропогенной деятельности; 

закономерности и факторы, влияющие на процессы распространения 

химических веществ-загрязнителей в окружающей среде. 

уметь: определять концентрации различных типов химических 

загрязнителей в пробах, взятых из компонентов окружающей среды: 

атмосферы, гидросферы, литосферы, флоры и фауны; выбирать 

эффективные методы очистки компонентов окружающей среды от 

различного типа загрязнителей. 

иметь навыки: прогнозировать поведение различного типа 

загрязнителей и уметь оценить ареал их распространения в 

природной среде. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Кленин, В. И. Высокомолекулярные соединения [Текст]  : учебник / 

В. И. Кленин, И. В. Федусенко. - 2-е изд., испр. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 512 с. : ил. - 5 

2. Рахметуллаева Р.Қ. Жаңа полимерлі материалдар : оқу құралы.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2014.-160 бет.-2 э 

3. Ерғожин Е.Е. Жоғары молекулалық қосылыстар : оқулық /Е. Е. 

Ерғожин, М. Қ. Құрманәлиев.-Алматы : [б. и.], 2008.-407 бет.-50 экз  

4. Семчиков, Ю. Д. Введение в химию полимеров [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Ю. Д. Семчиков, С. Ф. Жильцов, С. Д. Зайцев. - 2-

е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 224 с. : ил. – 5  

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 



Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Общая криминалистика 

Код OK -3202 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 6 

Количество кредитов  РК-6 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

Цель курса  рассмотрение основ криминалистической и экологической 

экспертизы, формирование знаний об общей криминалистике и 

судебной медицине, методах проведения экспертизы, 

закономерностях возникновения, собирания, исследования, оценки и 

использования судебных доказательств 

Пререквизиты  теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия, основы права. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: основы 

криминалистической и экологической экспертизы, формирование 

знаний об общей криминалистике и судебной медицине, методах 

проведения экспертизы, закономерностях возникновения, собирания, 

исследования, оценки и использования судебных доказательств 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

- знать: основы криминалистической науки, правила и порядок 

проведения судебной экспертизы, особенности различных областей 

криминалистики. 

- уметь: провести точную экспертизу на высоком уровне с 

соблюдением всех правил. 

- иметь навыки: обрабатывать результаты проведенных 

исследований. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской, экспертной. 

Рекомендуемаялитература 

 

1.Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. Лрапкин, В. Н. 

Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - CD-ROM.- Загл. с контейнера 

2 Научные основы криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; КазНУ 

им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 235 с 

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для вузов / Н. 

П. Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е из 

Становление и развитие криминалистики в Казахстане [] : автореф. 



дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - уголовный 

процесс ; криминалистика и судебная экспертиза ; оперативно-

розыскная деятельность / С. Ж. Кусаинов. - Караганда : [б. и.], 20д., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 

4. Сарсембаев Б.Ш. Криминалистикалық техника : оқулық.- Алматы, 

2012.- 282 бет. 

5.. Криминалистика(техника және тактика бөлімі) [Текст] : учебное 

пособие / Х. Бажай. - Петропавл : М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2014. 

- 209 б 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Название Криминалистическая экспертиза почв и микрочастиц 

Код KEP -3303 

Тип ПД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 6 

Количество кредитов  РК-6 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

Цель курса   Характеристика функционирования органов судебной экспертизы. 

Стадии судебной экспертизы почв: подготовка и назначение судебных 

экспертиз почв. Методология производства экспертизы почв. Виды  

экспертиз, как судебно- техническая экспертиза почвы, виды почвы. 

Пререквизиты  Криминалистика, Уголовный и гражданский процессы. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: изучение 

основных понятий, положений и классификации теории 

криминалистическихэкспертиз, основные положения и классификации 

криминалистических экспертиз. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

- знать: основные сведения о почве как об объекте судебно-

почвоведческой экспертизы, физико-химические методы анализа, 

применяемые при проведении различных видов почвоведческих 

экспертиз;  

- уметь: выполнять судебно-почвоведческие экспертизы; 

- иметь навыки: проведения обработки полученных результатов и 

формулирования выводов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

мировоззренческой. 

Рекомендуемаялитература .Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для вузов / Н. П. 



 Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 2 

2. Научные основы криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; КазНУ 

им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 235 с.  

3. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Н. П. Яблоков ; 

МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с 

4. Криминалистическая тактика [Текст] : курс лекций / М. А. 

Арыстанбеков [и др.]. - Караганды : Изд-во Кар. Акад. МВД РК, 2011. 

- 186 с. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2015: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2015 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2015: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. по 

ECTS 

ECTS бойынша 

кредит саны  

Number of credits. at 

ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

БД КВ KH -4205  

Коллоидтық химия  

Коллоидная химия  

Colloid chemistry 

5 7 

БД КВ OHT -4206 Жалпы химиялық технология  

Общая химическая технология  

General chemical technology 

5 7 

БД КВ IGNH -4216 Бейорганикалық химияның 

таңдамалы тараулары 

Избранные главы неорганической 

химии 

5 7 

БД КВ  

FHMAEI -

4314 

 

Эксперттік зерттеулердегі физико – 

химиялық талдау әдістері 

Физико-химические методы анализа 

в экспертных исследованиях 

5 7 

ПД КВ EPGNP -

4315 

Газ – мұнай өңдеу өндірісі 

өнімдерінің сараптамасы 

Экспертиза продуктов газо- и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

 

5 7 



ПД КВ KSPSEM -

431 

Табиғи орта күйін бақылау және 

экологиялық мониторинг 

Контроль состояния природной 

среды и экологический мониторинг 

5 7 

 

 

Описание отдельных дисциплин 

 

Название Коллоидная химия   

Код KH -4205 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 7 

Количество кредитов  РК-7 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Медеубаева Б.З., ст. Преподаватель 

Цель курса  сформировать у студентов знания, умения и навыки в курсе 

Коллоидной химии, и области их применения. Познакомить студентов 

с основами современного учения о дисперсном состоянии тел и 

поверхностных явлениях в дисперсных системах. Дать четкое 

представление о фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах этой пограничной области знания. 

Рассмотреть поверхностные явления, определяющие специфику 

дисперсных систем 

Пререквизиты Неорганическая химия. 

Краткоесодержаниекурса Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

Специфические особенности колоидных и дисперсных систем. 

Классификация дисперсных систем. Оптические свойства и 

оптические методы исследования коллоидных систем 

(ультрамикроскопия, нефелометрия, турбидиметрия). Адсорбция на 

различных границах раздела фаз. Роль обменной адсорбции в 

почвоведении и водоочистке. Электрохимия и устойчивость 

дисперсных систем. Структурно-механические свойства дисперсных 

систем. Коллоидно-химические основы охраны окружающей среды: 

спонтанное и принудительное разрушение дисперсий; механические 

методы разрушения дисперсий. Методы разделения дисперсий:   

микрофлотация   и   фильтрование; применение коагулянтов и 

флокулянтов. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате обучения студент должен: 

- знать: основные законы, закономерности применяемые при 

изучении коллоидных систем, условия возникновения дисперсных 

систем, их свойства, устойчивость, молекулярный механизм 

коллоидных процессов и разработку количественной теории с целью 

сознательного управления этими процессами. 

- уметь:планировать и проводить физико-химический эксперимент 

- иметь навыки:обрабатывать экспериментальные данные, делать 

выводы по результатам исследования 



Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Юрий Ершов: Коллоидная химия. Физическая химия 

дисперсных систем./ Ю. Ершов.- Издательский центр ГЭОТАР-

Медиа, 2014 — 240 с  

2. Сумм, Б.Д. Коллоидная химия: Учебник для студентов 

учреждений высших учебных заведений / Б.Д. Сумм. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 240 c. 

3. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия. Практикум: 

Учебное пособие / П.М. Кругляков. - СПб.: Лань, 2013. - 208 c. 

4. Кудряшева, Н.С. Физическая и коллоидная химия: Учебник и 

практикум для СПО / Н.С. Кудряшева, Л.Г. Бондарева. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 473 c. 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

Название Общая химическая технология 

Код OHT -4206 

Тип БД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 7 

Количество кредитов  РК-7 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Цель курса  ознакомление студентов с общими методами и приемами 

использования закономерностей химических, физических и 

технологических наук для решения итоговых задач технологии 

применительно к массовому промышленному производству, с 

организацией современного промышленного производства и его 

экономикой. 

Пререквизиты Неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия. 

Краткоесодержаниекурса Сформировать у студентов знания, умения и навыки в курсе «Общая 

химическая технология». Познакомить студентов с основными 

понятиями, основами химических производств неорганических и 

органических веществ,дать четкое представление о фундаментальных 

теоретических и технологических основах важнейших химических 

производств.. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; основные химико-технологические 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1815/


процессы и реакторы различных систем; важнейшие химические 

производства, физико-химические основы их осуществления в 

промышленности; технологию производства органических и 

неорганических веществ. 

- Уметь составлять уравнения материального и теплового балансов; 

давать характеристику различным химико-технологическим 

процессам; использовать законы химической кинетики при выборе 

технологического режима. 

- Иметь навыкипроизводства расчетов, связанных с 

производительностью химико-технологических процессов, 

расходными  коэффициентами, выходом продукта и степенью 

превращения; составления отчета по лабораторной работе, 

включающие расчеты по приготовлению растворов, взятию навесок 

исходных веществ и т.д., работы со справочной и научной 

литературой. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской, технологической. 

Рекомендуемаялитература 

 

Basicliterature: 

1. Ю.К.Увалиев, Д.Х.Камысбаев, Р.А.Аубакирова, 

С.К.Кабдрахманова. Учебное пособие «Химия и технология 

производства продуктов химической промышленности РК».- Усть-

Каменогорск. Изд-во ВКГУ, 2013. 

2. И.П.Мухленов, А.Я.Авербух, Е.С.Тумаркина, И.Э.Фурмер. 

Общая химическая техно-логия.-М.: Высшая школа, 2012. –1, 2 том. 

3. И.П. Мухленов, В.Д. Тамбовцева, А.Е. Горштейн. Основы 

химической технологии.-М.: Высшая школа, 2015. 

4. С.И. Вольфкович, А.П. Егоров, Д.А. Эпштеин. Общая 

химическая технология». -М.-Л.: Химия, 2013, т.1,2 

5. Р.С.Соколов. Химическая технология. В 1-2 т. - М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

6. О.С.Аранская. Сборник задач и упражнений по химической 

технологии и биотехнологии. – Минск.: Вышэйшая школа, 2013. 

7. Н.Г.Ключников. Практические занятия по химической 

технологии. -М., Просвещение, 2012. 

8. А.Ф.Николаев. Синтетические полимеры и пластмассы на их 

основе. -М.: Химия, 2013. 

9. А.Г.Амелин. Технология серной кислоты. - М.: Химия, 2011. 

10.  М.Ю. Тихвинская, В.Е.Волынский.Практикум по химической 

технологии.-М.:Просвещение, 2010. 

Ю.Ю. Лурье Анализ промышленных сточных вод.- М.: Химия, 2013.

  

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 



Название Контроль состояния природной среды и экологический мониторинг 

Код KSPSEM -431 

Тип ПД КВ 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 7 

Количество кредитов  РК-7 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

Цель курса  рассмотрение видов, закономерностей экологической экспертизы; 

законодательства РК в области охраны окружающей среды, 

процедуры проведения экологической экспертизы, видов нормативной 

документации, оформляемых в РК, а также рассматрение видов и 

принципов экологического мониторинга 

Пререквизиты Неорганическая, аналитическая, органическая, физическая, 

экологическая химия, химия ОС и РМС 

Краткое содержание 

курса 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: основные 

принципы мониторинга окружающей среды и экологического аудита. 

Виды мониторинга, химические, экологические методы используемые 

при мониторинге. Классификация, порядок проведения и методы 

экологического аудита. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции В результате изучения студент должен: 

- знать:основные понятия в области экологической экспертизы и 

мониторинга 

- уметь:использовать приобретенные теоретические знания для 

решения практических задач при проведении экологической 

экспертизы. 

-иметь навыки:организация проведения исследования, 

информационного обеспечения, а также системного и сравнительного 

анализа;применение методов математической статистики при 

обработке данных эксперимента. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, 

коммуникатиной, профессиональной, исследовательской 

компетенции. 

Рекомендуемаялитература 

 

 1. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342с 4 

2. Пономаренко, О. И. Экологический мониторинг и регулирование 

воздействия на окружающую среду [Текст]  : учебно-метод. пособие / 

О. И. Пономаренко, Л. К. Бейсембаева, М. Р. Танашева ; КазНУ им. 

Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 170 с. 10 

3. Экологический мониторинги экологическая экспертиза [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое 

знание ; М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 с.  5 

4. Биомониторинг  состояния окружающей среды : учеб. для вузов / Р. 

Р. Бейсенова [и др.].- Алматы : Эверо, 2015.- 184 с. 25 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 



Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Название Производственная практика 

Код P 

Тип МП 

Уровень 

курса/дисциплины 

Бакалавриат 

 

Годобучения 2018-2019 

Семестробучения 7 

Количество кредитов  РК-7 ЕСТS-4 

ФИО ученая степень и 

звание  

кафедра химии Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С.. 

Цель курса  Применение и понимание:полученных теоретических знаний для 

проведения всевозможных анализов и идентификации веществ; 

умение применятьсвои знания в химическом производстве; умение 

работать литературой; строить и моделировать процессы; 

обрабатывать результаты анализов, умение составлять схемы анализов 

Пререквизиты Физика и математика, общая и неорганическая, аналитическая химия, 

физические методы химических исследований. 

Краткоесодержаниекурса Знание и понимание теоретических основ химической науки 

Применение и понимание:полученных теоретических знаний для 

проведения всевозможных анализов и идентификации веществ; 

умение применятьсвои знания в химическом производстве; умение 

работать литературой; строить и моделировать процессы; 

обрабатывать результаты анализов, умение составлять схемы 

анализов. 

Форма итогового 

контроля  

Экзамен 

Компитенции Во время прохождения практики у студента должно: 

– Знать: формирование осознанного понимания содержания работы 

по специальности; 

– Уметь: способности рационального применения полученных 

теоретических знаний в практической деятельности специалиста в 

области химии и методики преподавания химии; 

– Иметь навыки:  профессионального мышления; выработка у 

студентов навыков работы в учреждениях образования,  химических 

лабораториях; 

Рекомендуемаялитература 

 

1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической 

химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. 

Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2008.- 464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. 

Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической химии: 

учеб.пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 

113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб.пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-во 



образования и науки РК.- Усть-Каменогорска :Берел, 2016.- 163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб.пособие для 

вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребенькова. - М. 

:Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего 

образования; (Утвержден постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080). 

Методы преподавания Традиционныe 

Языкобучения Русский, казахский 

Условия(требования) для 

обучения 

специальности(ступени0 

Условия для получения 

кредитов 

Положительная оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

 

 

  



INFORMATION PACKAGE / ECTS COURSE CATALOGUE 

5В011200 - "Chemistry" 

 

1. General information about the university 

 

Name and address 

of the university 

Sarsen Amanzholov EastKazakhstan State University; 070002, 34 

Tridtsatoy Gvardeiskoy Divizii str., Building No.1, Department of 

Chemistry, Office 408. 

 

Academic calendar for students for the 2018-2019 academic year 

August 10 -August 

25  

Enrollment of students in the university 

August30  Constitution Day  

August 25 -August 

29  

Adaptation week for 1st year students and enrollment in elective 

disciplines 

Fall semester  

September 1  Day of knowledge and solemn opening of the beginning of the academic 

year, the beginning of the fall semester 

  

October 12-17  Midterm control 1 

December 1  Day of the First President of the Republic of Kazakhstan 

December 7-12  Midterm control2 

December 14 - 

January 2  

Winter examination session 

December 16 -17 Independence Day of the Republic of Kazakhstan 

January1-2  NewYear 

January 7  Christmas 

January 4-16   Winter vacation 

15 weeks Theoretical training 

3 weeks Winter session 

2 weeks Winter vacation 

Spring semester  

January 18  Beginning of the spring semester 

January 18– June 4  All types of practice (educational, production, production-pedagogical, 

professional, pre-diploma) 

February 22– 

March 5  

Presentation of elective courses for 2018-2019 academic year 

February 29 -March 

5  

Midterm control1 

March 7 - 26  Presentation of elective courses for 2018-2019 academic year 

March 8  International Women's Day 

March 21-23 Nauryz 

April 25-30  Midterm control2 

April 25– June 18  State exams 

May 1 Day of Unity of Peoples of Kazakhstan 

May 2 -June 4  Spring examination session 

May 7  Defender of the Fatherland Day in Kazakhstan 

May 9  Victory Day 

May 23 -July 30  Summer Semester 

June 6 – July 16  Defense of the thesis 

July 4– August 31  Summer vacation 



15 weeks Theoretical training 

3 weeks Spring session 

8 weeks Summer vacation 

August 10 -August 

25  

Enrollment of students in the university 

August30  Constitution Day  

University 

governance 

Rector–Tolegen M.A. 

 

Vice-Rector on Strategic Development and Research –Seralin G.A. 

 

Vice-rector on Academic Affairs –Myrzagaliyeva A.B. 

 

Vice-rector on Educational Affairs - Rovnyakova I.V. 

 

Director of the Department of Academic Policy and Management of 

Educational Programs – Stebletsova I.S. 

 

Head of department of organization and control of educational 

process – Sadyrbekova N.A. 

 

Orazova S.S. 

Head of Quality Management, Monitoring and Forecasting 

Department – Alimbekova N.B. 

 

Dean of the Faculty of Science and Technology–YerbolaulyD. 

 

Head of Chemistry Department –Shaikhova B.K. 

  



General 

characteristics of the 

university 

Currently, the University provides training for specialists within the 

framework of a multi-level structure of higher education in accordance with 

the state license for the right to conduct educational activities in the spheres 

of secondary professional, higher and postgraduate professional education 

without limitation of the validity period: 

- 49 specialties of higher professional education. The term of study in 

bachelor's degree program is 4 years; higher education in a reduced form: 

based on higher education - 2 years, based on secondary vocational 

education - 3 years. 

- 434 specialties of magistracy. 

The university introduced a credit system of education: from 2003-04 

academic year - for students of economic specialties; from 2004-05 

academic year - for students of the 1st year of all specialties of higher 

professional education. 

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by the 

departments, including: - special, - general education. 

The list of offered 

programs (including 

cost of training) 

Bachelor program: "5В060600-Chemistry" 

Direction of training: natural science 

Specializations: " Chemical, environmental and forensic examination,  

Chemical ecology with in-depth study of a foreign language" 

 
 

The procedure 

(rules) for admission 

and enrollment to 

the program 

Entry exam: Admission is based on the results of the Unified National 

Testing 

Subject of choice: chemistry 

Deadline for applications: from June 10 to August 25, 2018. 

Participation in the competition for the state educational order 

To participate in the competition for an educational grant, the applicant 

indicates the chosen specialty and university, which houses educational 

grants for this specialty, in the application. If the subject coincides with the 

choice, the applicant can specify four specialties. 

Documents provided in a foreign language must have a notarized translation 

into Kazakh or Russian. Documents on education issued by foreign 

educational organizations must be nostrified in accordance with the 

established procedure. 

Persons with disabilities of the first and second group, children with 

disabilities, as well as people with disabilities, submit a medical and social 

expertise (MSE) conclusion from the beginning of the absence of 

contraindications for training in the chosen specialty. 

Persons, who have the pre-emptive right to receive an educational grant, 

submit to the University Admissions Committee the document confirming 

this right and the application for participation in the competition for the 

award of educational grants in a timely manner. 

The deadline for applications for participation in the competition for the 

award of educational grants is from July 23 to 31, 2018 

Based on the results of comprehensive testing and UNT, the minimum 

number of points required to enroll in the number of students is 50, 

including at least 7 points in the core subject. 

Established admission quotas for citizens participating in the competition 

for an educational grant (for orphans and children left without parental care, 

disabled personsof I and II groups, persons equal in benefits and guarantees 

to war participants and war invalids, disabled from childhood, disabled 



children, for persons of Kazakh nationality who are not citizens of the 

Republic of Kazakhstan) apply to all specialties declared by the university. 

 Documents required for enrollment: 

- Document on the average general (general secondary) education (original); 

- 6 photos in the 3x4size; 

- 086-U medical certificate and a card about vaccinations; 

- UNT certificate; 

- Xertificate of award of an educational grant (if any); 

- A receipt for payment and an agreement on paid provision of educational 

services (for those who enter on a paid basis); 

- Application form. 

 

Enrollment of students is conducted from 10 to 25 August 2018. 

 

 

2. Information on training programs 

 

General characteristics 

of training programs 

 

Degrees / Qualifications awarded: Bachelor of Education 

Levels (steps) of training: Bachelor's program; 

Requirements for admission to the program: General secondary 

education. Knowledge of the school chemistry course 

Educational and professional objectives of the program: the 

bachelor of education must be competent in all matters of 

education, upbringing and development of children, adolescents 

and youth, in the current trends in the development of chemical 

science, as well as in the natural sciences, in research and 

production. Graduates who successfully mastered the educational 

program are prepared for training in the magistracy by specialty; 

Structure of the program: Annex A 

Final exams: State examination in chemistry (General and 

inorganic chemistry, organic chemistry, chemistry of functional 

derivatives of organic molecules, analytical chemistry, physical 

chemistry), State examination in the methodology of teaching 

chemistry (methods of teaching chemistry). Preparation and 

defense of the thesis. 

Lecturers: Annex B 

Description of 

disciplines 

Annex C 

 



Additionalinformationforstudents 

 

Accommodation, 

meals 

Comfortable Students House for 1789 places, timely and high-

quality food is provided by the work of 8 dining rooms in 

academic buildings, with a total area of 1240 sq.m. and 390 seats. 

Medicalservices Medical care for university students is carried out in the medical 

center (meets the requirements of SES and GPS), where the first 

medical aid is provided, medical examinations, preventive 

measures are carried out. There is an agreement on medical care 

for students and teaching staff with City Hospital No. 1 in Ust-

Kamenogorsk (a notarized copy of the supplementary agreement is 

attached). "Round tables" are held regularly - meetings of "Health 

Center" employees with students of the University. The sanitary 

control of educational buildings and hostels is controlled by the 

head of the health center, the commandants of the relevant 

facilities are responsible for maintaining these conditions. 

Studentoffice Center for Youth Policy, which is a structural subdivision of the 

university, has united the previously created Committee on Youth 

Affairs and the Culture Center, as well as student youth 

associations: the youth branch of NurOtanZhasOtan party, the 

branch of the republican youth organization Alliance of Students 

of Kazakhstan, a student branch of police assistance "Kuran", 

student youth work groups. 

Material and 

technical basis for 

classes 

There are 9 lecture rooms, 10 chemical laboratories (laboratory of 

bioorganic chemistry, high-molecular compounds, colloid 

chemistry, methods of teaching chemistry, organic chemistry, 

physical chemistry, laboratory of physical and chemical methods 

of research, biochemistry and molecular biology, chemical 

technology, analytical chemistry, general and inorganic 

chemistry), 2 research laboratories (research laboratory of 

undergraduates, scientific research laboratory of natural sorbents. 

In 2010-11 academic year, new modern laboratory furniture for 

analytical chemistry was purchased and installed, new equipment 

was installed, new equipment was installed, major repairs were 

carried out.All classrooms and laboratories are equipped with 

tables "Modern D.I. Mendeleev periodic system of elements", 12 

information stands of chemical laboratories were installed, 

portraits of great scientists-chemists were acquired and placed. 

The stand dedicated to the memory of the first rector of UKPI 

(EKSU), Honorary Rector of EKSU, 

ProfessorUvliyevYumashKarimovich was also designed. Lecture 

room No. 430 was named afterYumashKarimovichUvaliyev. 

 

Based on the order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan No. 472 of August 11, the National 

scientific laboratory of collective use on a direction «Nuclear 

technologies and technologies of renewable power sources» was 

created at the university. Laboratory is located in a separate 

building with specialized premises, allocated and equipped in 

accordance with the requirements. The certification of work places 

in laboratories was carried out. 

Educational, scientific, and auxiliary area of the department 



corresponds to the current sanitary (technical) standards, fire 

safety requirements (there are fire extinguishers, sand). 

In addition, the students' library services are offered for students: 

Library of educational literature, a reading room for scientific 

information, periodicals, an electronic reading room, a reading 

room for technical literature (building No. 7), a reading room for 

economic literature (building No. 9). Locally computational 

network of the library consists of 130 computers. All computers 

are connected to the corporate network of the university; users of 

the network have the ability to on-line search through the library's 

databases, Intranet resources and the Internet. 

Electronic bibliographic resources, including the electronic 

catalog, bibliographic databases unite about 250 thousand records. 

Thereisaninternetcafe. 

Internship, training 

practice, 

international 

exchange programs 

The practice is organized in accordance with the schedule of the 

educational process and state compulsory education standards. In 

all types of practice, individual and long-term contractshave been 

concluded with enterprises, organizations, schools and institutions 

acting as practice bases. Pedagogical practice of students of the 

4th course of the specialty is carried out based on the agreements 

with the city schools (Schools No. 15, 17, 37, School-Gymnasium 

No. 11, School-Lyceum No. 34). There are working agreements 

with industrial enterprises, representatives of business: round 

tables, meetings with managers and specialists in the areas of 

training, meetings and conferences, presentations of large 

companies. Students have the opportunity to take practical courses 

in production (A.Bekturov Institute of Chemical Sciences, Kazzinc 

LLP, K.SatpaevKazNTUTechnopark JSC, Ecology Service LLP, 

UMP JSC). 

International educational programs: DAAD, Bolashak, ICCR 

(Indian Council for Cultural Relations), USAID (United States 

Agency for International Development), AMICIF (Amicale de 

CentresInternationauxFrancophones), CrossCulture Internship 

program (IFA) (Germany), ITEC (Indian Technical and Economic 

Cooperation), Global UGRAD, IREX Erasmus Mundus TOSCAII. 

Contracts were concluded with foreign and domestic universities 

on the exchange program. 

Baseforsport Sports hall (buildingsNo.1 and 7) (section of volleyball, football, 

basketball, etc.), swimming pool 

Studentassociations "Kyran" student groupfor police assistance, EKSU debut club, 

"Alem"choreographic studio, student theater, faculties’ teams of 

KVN, "Zhas-Kalam"creative association of young poets  

 

 

Names of lecturers for each discipline 

 

Discipline Name of lecturer 

Kazakh (Russian) language Saule Sadykova–CSc, associate professor 

Philosophy Beybitkul Shurshitbay-CSc, associate professor 

Sociology 
Yelena Ryakova - Master of Philosophy, senior 

lecturer 

Politicalscience Yelena Ryakova - Master of Philosophy, senior 



lecturer 

Basicsofeconomictheory Galina Galyapina –senior lecturer 

Lawbasics Maryanna Dyachuk –CSc, associate professor 

HistoryofKazakhstan Albina Zhanbossinova – DSc, Professor 

Computerscience Yelena Kulmina – senior lecturer 

Ecologyandsustainabledevelopment SerikBakin - Master of Ecology, senior lecturer 

Fundamentalsoflifesafety Zhanna Baydeldinova – CSc, senior lecturer 

Foreignlanguage Yulia Shorokhova – senior lecturer 

Mathematics Physics Alexander Pavlov – professor 

  

Pedagogy 

ProfessionalKazakh (Russian) language Tatyana Sheykina – senior lecturer 

Professionally-orientedforeignlanguage Manshira Abrakhmanova – senior lecturer 

Inorganicchemistry Bakyt Shaikhova – CSc, associate professor 

Chemistryofelements Bakyt Shaikhova – CSc, associate professor 

Analyticalchemistry Roza Aubakirova – CSc, associate professor 

Sampling and sample preparation  
San Orazova –Master of Chemistry, senior 

lecturer 

Physicalchemistry Balzan Medeubaeva–master 

Chemicalkineticsandelectrochemistry Marina Popova – CSc, associate professor 

Physicalmethodsofresearch Irina Afanassenkova – CSc, associate professor 

Generalchemicaltechnology Roza Aubakirova – CSc, associate professor 

Structureofmatter Balzan Medeubaeva–master 

Quantum mechanics and computer 

chemistry 

Balzan Medeubaeva–master 

Fundamentals of biochemistry and synthesis 

of biologically active substances 

Aybar Yeskaliyev –senior lecturer 

Chemistry of high-molecular compounds 

(HMS) 

Manchuk Nikmukanova- PhD 

Colloidchemistry Balzan Medeubaeva–master 

Chemicalquantitativeanalysis Roza Aubakirova – CSc, associate professor 

Statistical methods of analysis in chemistry Roza Aubakirova – CSc, associate professor 

Organicchemistry Gulzhan Abylkassova – CSc, associate professor 

Selected chapters of organic chemistry Madi Abilev– PhD 

ChemicalPhysics Zukhra Dautova – CSc, associate professor 

Environmentalchemistry Gulzhan Abylkassova – CSc, associate professor 

Spectroscopy of the microwave and radio-

frequency ranges (nuclear magnetic 

resonance (NMR), electron paramagnetic 

resonance (EPR) and other methods) 

Irina Afanassenkova – CSc, associate professor 

Investigative and technical examination of 

documents (TED) 

Manchuk Nikmukanova- PhD 

Generalforensics Madi Abilev – PhD 

Criminologicalexpertiseofsoils Madi Abilev – PhD 

Examinationofmicroparticles Bakyt Shaikhova – CSc, associate professor 

Physicochemical methods of analysis in 

expert studies 

Irina Afanassenkova – CSc, associate professor 

Examination of products of gas and oil 

refining industry 

Bakyt Shaikhova – CSc, associate professor 



Monitoring of the state of the environment 

and environmental monitoring 

Balzan Medeubaeva–master 

Methodsofteachingchemistry Zukhra Dautova – CSc, associate professor 

Innovative and computer technologies in the 

teaching organic chemistry 

Madi Abilev – PhD 

Organiccatalysisandpetrochemistry Gulzhan Abylkassova – CSc, associate professor 

Current state of organic chemistry Gulzhan Abylkassova – CSc, associate professor 

Chemistry of natural compounds and 

examination of organic and bioorganic 

molecules 

Madi Abilev – PhD 

Examination of polymers, synthetic and 

man-made fibers 

Balzan Medeubaeva–master 

Synthesisoforganicsubstances Gulzhan Abylkassova – CSc, associate professor 

Synthesisofinorganicsubstances  

Resonance methods in organic chemistry Irina Afanassenkova – CSc, associate professor 

Basics of environmental impact assessment 

and monitoring (in English) 

Madi Abilev – PhD 

Methods for analysis of sewage and surface 

water 

Balzan Medeubaeva–master 

Electrochemicalmethodsofanalysis Madi Abilev – PhD 

Chromatographicmethodsofanalysis Irina Afanassenkova – CSc, associate professor 

Resonance methods in organic chemistry Irina Afanassenkova – CSc, associate professor 

 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2018: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2018 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2018: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. по 

ECTS 

ECTS бойынша 

кредит саны  

Number of 

credits. at ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД ОК IYa -1101 Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1.2 

OOД ОК K(R)Ya -

1102 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

OOД КВ 

 
SIK -1114 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 ГЭ 

OOД КВ OEP -1115 Экономика және кәсіпкерліктің 

негіздері 

Основы экономики и 

предпринимательства 

The basics of Economics and 

entrepreneurship 

3 1 

OOД ОК IKT -1113 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілде) 

5 2 



Информационно-

коммуникационные технологии (на 

англ. языке) 

Information and communication 

technologies (in English language) 

 

 
NeoH -1209 Бейорганикалық химия  

Неорганическая химия  

Inorganic Chemistr 

5 1 

БД О К OH -1210 Органикалық химия 

Органическая химия 

Organic chemistry 

 

5 2 

БД ОК Fiz -1211 Физика  

Физика 

Physics 

5 2 

БД КВ HE -1212 Элементтерхимиясы 

Химияэлементов 

Chemistry of elements 

7 2 

БД ОК Mat -1208 Математика  

Математика  

Mathematics 

7 1 

 U Оқу іс-тәжірибе  

Учебная практика  

Teaching practice 

3 2 

итого   65  

БД ОК Mat -1208 Математика  

Математика  

Mathematics 

7 1 

 

 

Description of individual disciplines  

recruitment yaer 2018: 

 

Name Foreign language 

Code IYa -1103 Sht -1103      FL-1103 

Type Required modules in specialty 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

1.2 semesters 

Amount of credits РК – 6, ЕСTS – 10 

Full name Academic 

degree and title 

Khan G.O., 

Abdrakhmanova M.K. 

Course Objective Mastering a certain level of language proficiency necessary for 

further study and communication 

CoursePrerequisites 1 SEM-Foreign language (school course) 

2 SEM-Foreign language (level A1) 

Course outline Foreign language 

Form of final control Exam 

Competencies 1) in the field of listening to understand the most common phrases, 

simple sentences, small texts of social and cultural nature. 



2) in the field of reading to understand small simple texts, to be able 

to find specific information in the texts of everyday communication. 

3) in the field of monologue speech to be able to use simple phrases 

and sentences, retell the text, talk about famous people, living 

conditions, learning. 

4) in the field of Dialogic speech to be able to communicate in 

simple speech situations that require direct exchange of information, 

to maintain a brief dialogue. 

5) In the letter to be able to create and write a short text on a given 

subject, text, greeting cards, letter girlfriend (boyfriend), 

orthographic dictation. 

Recommended literature 

 

1. Murphy R. Essential Grammar in Use [Текст] : a self-study 

reference and practice book for elementary students of English. 

With answers / R. Murphy. - Fourth Edition. - [Cambridge] : 

Cambridge University Press.- 319 p. 2015 

2. Бонк Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. 

А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 2. - 511 с. 

2015 

3. Buscha A. Raven S., Toscher M. Buscha Anne. Erkundungen. 

Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Integriertes Kurs - und 

Arbeitsbuch. Sprachniveau C2 / A. Buscha, S. Raven, M. Toscher. - 

Leipzig : SCHUBERT-Verlag, 2014. - 224 p. + Прил. : 

Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache Losungsschlussel (35 p.)+ 

CD-ROM. 2014 

4. Luscher R. Luscher Renate. Von der Wende bis heute 

Landeskunde Deutschland [Текст] : Aktualizierte Fassung 2014 fur 

Deutsch als Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur 

Deutsch. - 176 р. 2014 

Teaching Methods rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name «Kazakh (Russian) Language» - 

Сode K(R)Ya -1104  K(O)T -1104         K(R)L-1104 

Type Required modules in specialty 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

1,2 

Amount of credits 6РК – 6, ЕСTS – 10 

FULL NAME Academic 

degree and title 

Sadykovsa S.D. Ph. D., associate Professor 

Department of practical course of the Kazakh language (building 9) 

slave.tel. 25-44-35 

Course Objective Mastering a certain level of language skills necessary for further 

learning and communication. 

CoursePrerequisites Professional Kazakh language, levels A1, A2 

Course outline Professional Kazakh language, levels A1, A2 

Form of final control Exam 

Competencies 1) Іn the field of listening to understand the detailed reports and 

messages on a professional topic with the arguments contained in 

them; educational, popular science films on a professional topic. 



2) in the field of reading to understand professionally-oriented texts 

and official business documents, communicative tasks and author's 

intentions of the speaker, to understand the content-actual and 

content-conceptual information. 

3) in the field of monologue speech to be able to speak clearly and 

thoroughly on a wide range of professional issues, to give 

arguments of their own professional point of view with the 

assessment, comments and suggestions. 

4) in the field of Dialogic speech to be able to participate in 

dialogues with native speakers of the studied language on a 

professional theme. 

5) in the field of writing to be able to write texts of official 

business, professional content in accordance with the norms of the 

literary language. 

Recommended literature 

 

1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі 

: экология және жаратылыстану ғылымдары 

мамандықтарының сырттай бөлім студ. арналған оқу-

әдістемелік құрал.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : 

оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013.-104 бет. 

1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі 

: экология және жаратылыстану ғылымдары 

мамандықтарының сырттай бөлім студ. арналған оқу-

әдістемелік құрал.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013.-75 бет. 

3. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына арналған) : 

оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013.-104 бет. 

4.Фромкин, Виктория. 

Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 608 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық 

Teaching Methods rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name Modern history of Kazakhstan- 

Сode SIK -1101   KКZT -1101 MHK-1101 

Type Required modules in specialty 1 

Levelofthecourse Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

1 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAMEAcademic 

degree and title 

Oskembay, PhD, associate Professor of History of Kazakhstan 

 

Course Objective the formation of ideas: about scientific, historical, philosophical 

and religious views of the world, the diversity of forms of human 



activity and knowledge of rational and rational, about spiritual 

values and their value; about political life, subjects of politics and 

political processes in the world and the Republic of Kazakhstan, 

understanding the meaning and role of political systems and 

regimes in society. 

Course Prerequisites Foundations of history, Man and society 

 Course outline history of Kazakhstan 

Form of final control  

State examination 

Competencies Competences: 

to have an idea: about scientific, historical, philosophical and 

religious views on the world, the variety of forms of human activity 

and knowledge of rational and iirational, about spiritual values and 

their significance; about political life, subjects of politics and 

political processes in the world and the Republic of Kazakhstan, to 

understand the importance and role of political systems and 

regimes in the life of society. 

know: the basics of the legal and legislative system of the Republic 

of Kazakhstan; organization of judicial and other law enforcement 

and law enforcement agencies, legal and moral and ethicalcultural 

heritage of mankind, the place of culture of Kazakhstan in the 

world civilization. 

be able to: analyze the main economic processes and programs in 

the Republic of Kazakhstan and in the world as a whole; apply 

knowledge, skills in professional activities, and the correct methods 

of use. 

to have skills of system knowledge of world Outlook character; 

estimates of values and norms based on ideals of good, justice, 

honor, duty, tolerance, love to the profession 

Recommended literature 

 

Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : 

учеб. для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. 

- Алматы : [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для 

вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : 

цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана [Текст]  : учеб. 

пособие / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни антропология : оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-101 

бет. 

5. Харари, Ювал Ноаһ. 

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - 

Алматы :  Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

368 бет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 9786017943264 : 3850.70 

Тг 

Парал.загл.:на англ.яз. 

6. Шваб, Клаус. 

Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 



 

Teaching Methods rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name The basics of Economics and entrepreneurship 

Сode ENP-.-1115.OEP --1115- BEE –1115 

Type Required modules in specialty 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

 

1 

Amount ofcredits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME Academic 

degree and title 

Sitnikova E. S. 

Course Objective The discipline studies economic categories, economic laws and 

mechanisms of management, regulating relations in production, 

distribution, exchange and consumption, principles and methods of 

doing business. Special attention is paid to practical issues of 

realization of entrepreneurial ideas, planning of entrepreneur's 

activity, forms of production and commercial activity. 

CoursePrerequisites Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and 

Society» 

Courseoutline The content of the discipline includes the main sections: forms of 

social economy, the main types of economic systems, the General 

characteristics of the market economy, the foundations of the 

theory of supply and demand, the foundations of the theory of 

individual reproduction, costs and income, the markets of factors of 

production and the formation of factorial income, the national 

economy as a system, the main macroeconomic indicators, 

unemployment and inflation as manifestations of economic 

instability, macroeconomic equilibrium, economic growth, state 

regulation: essence, goals, instruments; business activities, its main 

types and forms, subjects and objects of business activity, business 

environment, the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital 

and ways of its formation, selection and implementation of 

business ideas, business plan and its role in modern 

entrepreneurship, partnerships, enterprise agreement, enterprise as 

an economic entity or individual entrepreneurship, new venture 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline, the student must 

know: 

- theoretical and applied bases of functioning of economy; 

- principles and methods of entrepreneurial activity; 

- organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

- basics of business management and organization; 

to be able to: 

- ability to analyze processes and phenomena occurring in the 

economy; 

- using different methods to explain the problems of the economy; 

- to plan the activities of the entrepreneur 



to have skills: 

- collection and interpretation of economic information; 

- use of the acquired knowledge in relation to the conditions of 

economic activity in the Republic of Kazakhstan; 

- independent work, self-organization and organization of practical 

activities. 

Recommended literature 

 

1. Рахметулина Ж. Б. Экономическая теория: задачи, схемы, 

тесты : учеб. пособие / Ж. Б. Рахметулина.- Алматы : 

Экономика.- 300 с.32. 2015. 2. Доғалов А.Н. Досмағанбетов 

Н.С. Экономикалық теория : оқулық.- Алматы : ҚР Жоғары 

оқу орындарының қауымдастығы.-360 бет. 2014. 3. Айдынов 

З.П. Эконометрика негіздері : [оқу құралы] / З. П. Айдынов. - 

Алматы : Бастау. - 264 бет. 2014. 4. Әлинов М.Ш. Жасыл 

экономика негіздері: оқу құралы / М. Ш. Әлинов. - Алматы : 

Бастау. - 352 бет. 2016. 

Teaching Methods rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

Name Information and communication technologies (in English language 

Код / Коды/code IKT -1113 IKT -1113 IKT -1113 

Type OOD ОК 

Levelofthecourse Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

2 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME Academic 

degree and title 

Kubentaeva S. N 

Course Objective to explore innovative approaches to teaching chemistry, learn the 

basic techniques of innovation and communication, to be able to 

apply them in practice. 

CoursePrerequisites School course of Informatics, foreign language 

Courseoutline  

Form of final control Exam 

Competencies Contents include the following sections: basic inno-ion processes in 

the field of higher and secondary education, pedagogical 

technologies used in the educational process; In particular, 

information technology training.As a result of the study a student 

must:Know the basics of active methods of enhancing cognitive 

interest, innovation and communication approaches to teaching, 

modern educational technology;Be able to use the knowledge 

gained in the study of other disciplines;vladet skills and methods of 

using the knowledge gained in the theoretical and practical 

purposes, the skills of independent work with literature. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, 

communicative, professional, research competencies. 

 

Recommended literature 

 

1. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании [Текст] / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - М. : Дашков и К. - 318 с. 15. 2011. 

2. Baimukhamedov M. F. Information systems: [Textbook] / 



M.F.Baimukhamedov ; Ministry of Education and Science of RK. - 

Almaty : Bastau. - 288 p. 2013. 3. Dusembaev A. E. Informatics: 

data structures, sortind and searchind : Handbook on Computer 

Science / A. E. Dusembaev, S. A. Dusembaev. - 2-nd edition. - 

Almaty : Publisher "Dair". - 200 p. 2012. 4. Нурпеисова Т. 

Информационно-коммуникационные технологии: [учеб. 

пособие] / Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш ; М-во образования 

и науки РК. - Алматы : Бастау. - 544 с. 2017. 5. Shynybekov D. 

Information and communication technologies: textbook : in 2 part 

= Информационно-коммуникационныетехнологии: учебник / 

D. Shynybekov [идр.] ; International Information Technology 

University . - Almaty. - 586 с. 2017 

Teaching Methods rating, exam rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name Inorganic Chemistr 

Сode BH-1209-NeoH -1209 AH 1209 

Type BD ОК 

Levelofthecourse Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

1 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME Academic 

degree and title 

Shaihova B. K., candidate of pedagogical Sciences, associate 

Professor. 

Course Objective Course Objective: To study the basic concepts, theories, laws of 

inorganic chemistry, learn the basic methods of solving typical 

problems of the discipline and be able to apply them in practice. 

CoursePrerequisites School chemistry 

Courseoutline Contents include the following sections: Classes of inorganic 

compounds, chemical equations, atomic structure, quantum theory, 

chemical bonding, the evolution of concepts of the chemical bond, 

the compounds of variable composition, chemical equilibrium, 

dissolution, hydration theory of dissolution, precipitation, 

deposition conditions. 

 

Form of final control Exam 

Competencies Contents include the following sections: Classes of inorganic 

compounds, chemical equations, atomic structure, quantum theory, 

chemical bonding, the evolution of concepts of the chemical bond, 

the compounds of variable composition, chemical equilibrium, 

dissolution, hydration theory of dissolution, precipitation, 

deposition conditions. 

As a result of the study the student should: 

-Know the basics of inorganic chemistry; master the skills and 

methods of using these knowledge in theoretical and practical 

purposes; learn basic concepts and definitions; know the formula of 

chemicals, the rules of drawing up the reactions. 

- Be able to use the knowledge gained in the study of other 

disciplines; 



Recommended literature 

 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. — 4 изд., 

испр. — Москва: Высшая школа, Издательский центр 

«Академия», 2018. — 700с. 

2. Шрайвер Э. Неорганическая химия. Т. 1,2. / Э. Шрайвер, 

П. Эткинс — М.: Мир, 2014. — 679 с., — 486 с 

Неорганическая химия , Балецкая Л. (2010) 

Teaching Methods rating, exam rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name Organic chemistry 

 

Сode OH -1210 

Type BD OК 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

2 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME Academic 

degree and title 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences. 

Course Objective Objective: knowledge of the theoretical foundations of the 

electronic structure of organic compounds, a genetic link between 

the two, the ability to determine the nature of chemical bonding and 

reactivity, an understanding of the reaction intermediate particles 

and mechanisms of organic reactions, have the skills of the organic 

experiment in the laboratory. 

 

Course Prerequisites  

Course outline Contents include the following sections: The current state of the 

theory of organic chemistry. Stereochemical theory (conformation, 

conformational analysis). Classification of  reactions and reagents. 

Electronic effects in molecules organic connections. Induction, 

mesomeric effect, the effect of the field, tautomeric effect. Reaction 

mechanisms replaced-tion on the saturated carbon atoms. The 

theory of transition state stabilization factor. Nucleophilic 

substitution (mechanisms SN1, SN2, factors reaction stereochemical 

effect) intramolecular mechanism. Electrophilic substitution (two 

mechanisms cases between the two mechanisms reaction, 

stereochemistry and kinetics). Homolytic substitution (particularly, 

the mechanism, the selectivity of free radicals, "cell effect." 

Addition reactions (mechanism stage, stereochemistry), joining 

diene. Electrophilic and radical accession. The theory of substitution 

on the benzene ring. Rules orientation, coplanarity of the molecule. 

The molecular re-grouping. 

 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of the study a student must: 

- Know: Fundamentals of the nomenclature of organic compounds, 

types of bonds, the intermediate particles in organic reactions. 

Electronic effects, the types of organic reactions mechanisms for 



each class of compounds, the structure, the structure, the properties 

of the main classes of organic compounds and their use. 

- Be able to: identify the type of reaction of organic reactants, the 

nature of 

disconnection, staging process; determine the reaction sites in the 

molecule, and install them in nature (acidic, basic, nucleophilic or 

electrophilic) and in accordance with that estimate the reactivity 

function. 

- Have the skills to: explain the reaction of organic compounds 

based on transition state and to choose the most energetically 

favorable their direction; suggest different ways of synthesis of the 

desired product and select the most appropriate, environmentally 

friendly option, taking into account the availability of reagents step 

process, extraction and separation techniques. 

The discipline aimed at creating competencies: professional 

research. 

 

Recommended literature 

 

1. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. Organic 

Chemistry. — Oxford University Press, 2012. 

2. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. 

И. Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.-5 

3. Абылкасова, Г. Е. Теоретические основы органической 

химии : учеб. пособие для вузов / Г. Е. Абылкасова ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 

2012. - 114 с. - 26 

4. Дж. Дж. Ли Именные реакции. Механизмы 

органических реакций. 

5. Дж. Марч Органическая химия. Реакции, механизмы и 

структура т. 1-4. 

6. Мамутова, А. А. Методы идентификации органических 

соединений [Текст]  : учеб. пособие / А. А. Мамутова, Ю. А. 

Литвиненко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 158 с. – 3 

Teaching Methods rating, exam rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name Physics 

Code Fiz -1211 

Type BD ОК 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester 

oftraining 

2 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

Ғull name Academic 

degree and title 

Pavlov A. M-Professor of physics and technology 

Course Objective Course Objective the basic concepts and definitions, the laws of 

physics, fundamentals of mathematical analysis; have the skills and 

techniques of using this knowledge in the theoretical and practical 

objectives; to learn the basic concepts and definitions; clearly know 



the formulation and proofs of the main theorems, their application 

to specific problems 

Course Prerequisites School courses : biology, chemistry , mathematics, physics , 

valueology history . 

Course outline As a result of studying the student should: 

-know the basic concepts and definitions, the laws of physics, 

fundamentals of mathematical analysis; have the skills and 

techniques of using this knowledge in the theoretical and practical 

objectives; to learn the basic concepts and definitions; clearly know 

the formulation and proofs of the main theorems, their application 

to specific problems; 

- to be able to use this knowledge when studying other disciplines; 

-know the skills and techniques of using this knowledge in 

theoretical and practical skills in solution the calculated and 

experimental tasks, the skills of solving differential equations, 

independent work with literature. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the student should: 

-know the basic concepts and definitions, the laws of physics, 

fundamentals of mathematical analysis; have the skills and 

techniques of using this knowledge in the theoretical and practical 

objectives; to learn the basic concepts and definitions; clearly know 

the formulation and proofs of the main theorems, their application 

to specific problems; 

- to be able to use this knowledge when studying other disciplines; 

-know the skills and techniques of using this knowledge in 

theoretical and practical skills in solution the calculated and 

experimental tasks, the skills of solving differential equations, 

independent work with literature. 

Recommended literature 

 

1.Браже, Р. А. Лекции по физике [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Р. А. Браже. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 320 с. 

10 

2. Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / Р. И. Грабовский. - 12-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2012. - 608 с 

3. Митюшов, Е. А. Теоретическая механика [Текст]  : учеб. для 

вузов / Е. А. Митюшов, С. А. Берестова. - М. : Академия, 2011. 

- 318 с. 3 

4. Смолина, Г. С. Лекции по термодинамике [Текст]  : [учеб. 

пособие] / Г. С. Смолина, У. С. Калижанова ; М-во образования 

и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 127 с. – 

24 

5. Physics : textbook / G. Sh. Omashova [and atc.] ; Ministry of 

education and science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 

2016. - 304 p.- 15 экз. 

Teaching Methods rating, exam rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name Chemistry of elements 



Сode HE -1212 EH1212 СЕ1212 

Type BD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

2 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-7 

Ғull name Academic 

degree and title 

Shaihova B. K., candidate of pedagogical Sciences, associate 

Professor 

Course Objective Purpose: development of ideas about the current state and ways of 

development of chemical elements on the properties of chemical 

elements and their compounds, based on the Mendeleev periodic 

law, the formation of the students' desire to analyze the problems on 

a precise and quantitative level; arming the future specialist, 

complex knowledge, practical skills for active, creative activities, 

development of creative thinking, formation, a scientific dialectical 

materialist, outlook, reveal the connection of chemistry and other 

sciences, the life. Formation of skill work plan "hypothesis-test-

proof." 

Course Prerequisites General chemistry 

Course outline Contents include the following sections: Chemical classification of 

elements. Being in nature and general principles of production of 

simple substances and chemical compounds. The main classes of 

inorganic compounds, and their genetic relationship, classification 

and nomenclature of JUPAC. Laws of change of acid-base, redox 

and other properties of the elements of the periodic system and their 

most important compounds of the periods and groups. Hydrogen, 

oxygen, their preparation, and physical and chemical properties, the 

most important compounds, application. General characteristics of 

s-elements. General characteristics of p-elements. General 

characteristics of d-elements. Key f-elements and their radioactivity. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic concepts of chemical elements, patterns of change 

in the properties of their modifications in the chemical and physical 

aspects, practical application; theoretical bases of inorganic 

chemistry; prevalence, essential minerals, methods of preparation, 

physical and chemical properties of simple substances and 

compounds of the basic elements; 

- Be able to creatively analyze the theoretical concepts and the 

actual material of inorganic chemistry; collect a variety of 

installation for chemical experiment; carry out a chemical 

experiment in compliance with safety regulations; and execute 

competently explain the experimental results; 

- Have the skills to characterize the atomic properties of the 

elements and groups on the situation of the Periodic systems of 

chemical experiment; design an experiment on the synthesis of the 

desired compound. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, 

kommunikatinoy, professional, research competence 

Recommended literature 

 

1. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. С. 

Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 600с.- 20  



Химия: Жалпы білім беретін мектептің сыныбына арналған 

оқулық. Усманова М.Б., Сақариянова Қ.Н. –Алматы: Атамұра, 

2009. - 216 бет. ISBN9965-34-887 

2. Романова, С. М. Краткий курс лекций по общей и 

неорганической химии [Текст]  : учеб. пособие  / С. М. 

Романова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2013. - 335 с. – 3Ахметов Н.С. Общая и 

неорганическая химия. — 4 изд., испр. — Москва: Высшая 

школа, Издательский центр «Академия», 2001. — С. 253-269. 

3. Нұрахметов Н.Н. Бейорганикалық химияның 

теориялары мен  заңдылықтары : оқулық.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2016.-344 бет.-3 экз с 

4. .  Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и 

коллоидная химия [Текст]  : учеб. пособие / Л. Г. Веренцова, Е. 

В. Нечепуренко. - Алматы : Эверо, 2014. - 214 с. - 25) 

5. Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии [Текст]  : учебно-метод. пособие / Б. К. 

Шаихова ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2014. - 187 с. – 16 

Тантыбаева Б. С. Бейорганикалық химия практикумы : оқу 

құралы / Б. С. Тантыбаева. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы. 2-ші бөлім. - 2017. - 250 

бет. – 16 экз 

Teaching Methods rating, exam rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Name Mathematics 

Сode Mat -1208 

Type BD ОК 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

1 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-7 

Full name Academic 

degree and title 

Madiyarov M: A. - K. T.,Professor. 

Course Objective  

CoursePrerequisites School courses : biology, chemistry , mathematics, physics , 

valueology history . 

Course outline The course content includes the following topics: the most 

important laws of mechanics, basis of molecular-kinetic theory of 

gases, first law of thermodynamics and its application to the study 

of properties of gases, second law of thermodynamics and its 

statistical interpretation, real gases, liquids, solids, basic laws of 

electromagnetism, the phenomenon of polarization of light, the 

physical bases of molecular spectroscopy, fundamentals of atomic 

physics, radioactivity and its application in chemistry.Analytical 

geometry on plane and in space. Vector algebra. Elements of linear 

algebra. Solving systems of linear equations: Gauss method, matrix 

method. A function of one variable. Continuity of a function. 



Derivative and differential. Functions of several variables. Partial 

derivatives and total differential. An indefinite integral. Definite 

integral. Numerical series and their convergence 

characteristics.Differential equations of the first order, the basic 

types. Elements of mathematical statistics. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the student should: 

-know the basic concepts and definitions, the laws of physics, 

fundamentals of mathematical analysis; have the skills and 

techniques of using this knowledge in the theoretical and practical 

objectives; to learn the basic concepts and definitions; clearly know 

the formulation and proofs of the main theorems, their application 

to specific problems; 

- to be able to use this knowledge when studying other 

disciplines; 

-know the skills and techniques of using this knowledge in 

theoretical and practical skills in solution the calculated and 

experimental tasks, the skills of solving differential equations, 

independent work with literature.. 

Recommended literature 

 

1.Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач по курсу 

высшей математики для экономических специальностей, 

Алматы. Научно-издательский центр «Гылым», 2012г. 

2.Тунгатаров А.Б. Экономикалық мамандықтарға арналған 

жоғары математика курсы 1-2 – бөлім “Экономика баспасы”, 

Алматы, 2011ж. 

3.Қазешев А.К., Нурпеисов С.А. Экономикалық 

мамандықтарға арналған жоғары математика есептер жинағы, 

Алматы, «Ғылым баспа орталығы», 2013ж. 

7. Теория. Методика решений задач «Математика для 

экономистов». Алматы,«Экономика», 2012г. 

Teaching Methods rating, exam rating, exam 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2017: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2017 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2017: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. 

по ECTS 

ECTS 

бойынша 

кредит саны  

Number of 

credits. at 

ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД КВ OP -2116 Құқықнегіздері 

Основыправа 

Bases of law 

5 3 

БД КВ SV -2208 Заттардың құрылысы 

Строение вещества 

5 3 



Substance structure 

БД КВ SMAH -

2211 

Химиядағы статистикалық талдау 

әдісі 

Статистические методы анализа в 

химии 

Statistical methods of analysis in 

chemistry 

5 3 

ПД ОК AH -2307 Аналитикалық химия 

Аналитическая химия 

Analyticalchemistry 

5 3 

ООДКВ 

 
PS -2118 Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociolo 

5 3 

БД КВ UOZ -2202 Тұрақты органикалық ластағыштар 

Устойчивые органические 

загрязнители 

Persistent organic pollutants 

5 3 

БД ОК FH -2203 Физикалық химия 

Физическая химия 

Physical chemistry 

5 4 

ПД ОК FMI -2306 Зерттеудің физикалық әдістері 

Физические методы исследования 

Physical methods of research 

5 4 

ООД ОК Fil -2117 Философия 

Философия 

Philosophy 

5 4 

БД КВ HKolA -

2209 

Химиялық сандық талдау 

Химический количественный 

анализ 

Chemical quantitative analysis 

5 4 

БД КВ OPPVA -

2210 

Сынама алу және заттарды талдауға 

дайындау 

Отбор проб и подготовка веществ к 

анализу 

Sampling and preparation of materials 

to analysis 

5 4 

БД ОК POIYa -

2205 

Кәсіби-бағытталғаншеттілі 

Профессионально-

ориентированныйиностранныйязык 

Professionally-oriented foreign 

language 

5 4 

БД КВ OAK -2201 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Bases of anticorruption culture 

3 4 

ДП EM Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного 

сознания 

Modernization of the public 

consciousness 

5 4 

МП P производственная практика 3 4 
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Description of individual disciplines  

recruitment yaer 2017: 

 

Name Bases of law 

Сode OP -2116 

Type OOD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

 

Course Objective  

CoursePrerequisites History of Kazakhstan, political Science, Economic theory, 

Universal history 

Course outline The course content includes the following topics: the most 

important laws of mechanics, basis of molecular-kinetic theory of 

gases, first law of thermodynamics and its application to the study 

of properties of gases, second law of thermodynamics and its 

statistical interpretation, real gases, liquids, solids, basic laws of 

electromagnetism, the phenomenon of polarization of light, the 

physical bases of molecular spectroscopy, fundamentals of atomic 

physics, radioactivity and its application in chemistry.Analytical 

geometry on plane and in space. Vector algebra. Elements of linear 

algebra. Solving systems of linear equations: Gauss method, matrix 

method. A function of one variable. Continuity of a function. 

Derivative and differential. Functions of several variables. Partial 

derivatives and total differential. An indefinite integral. Definite 

integral. Numerical series and their convergence 

characteristics.Differential equations of the first order, the basic 

types. Elements of mathematical statistics. 

Form of final control Exam 

Competencies Discipline of "Basis of right" behaves to disciplines of legal cycle, 

but studied by the students of other specialities. 

  An aim of study of discipline is expansion and deepening  of 

knowledge of students,  forming of socially-legal adaptation and of 

world views of student,  increase of their legal culture and sense of 

justice, to know the fields  of law and able to apply  the norms  of 

right in practice.  

  Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and 

rights, Bases of the Constitutional right for Republic of Kazakhstan, 

Basis of administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases 

labour прва Republics of Kazakhstan, Bases of family law of 

Republic of Kazakhstan, Basis of criminal law of Republic of 

Kazakhstan, Basis of civil law of Republic of Kazakhstan,  Basis of 

financial right for Republic of Kazakhstan, Bases criminal judicial 

and гражданскокого of judicial right for Republic of Kazakhstan,  

basis налового right for the republic of Kazakhstan, basis and 

landed ecolaw  republic of Kazakhstan, basis. 



Upon termination of study of discipline students must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; 

operating normatively-legal acts of Republic of Kazakhstan, it is 

correct to understand their  application in space; to know and 

distinguish the fields of law, basic concepts and categories  of every 

field of law of әр; basic questions of legal responsibility in 

accordance with their kinds.  

studies, socio-cultural analysis of information from various sources.   

Recommended literature 

 

АрзамасовЮ. Г., доктор юридических наук, профессор — темы 

5—7; 

Белькович Р. Ю., кандидат юридических наук, доцент — тема 

1; 

Голощапов А. М., кандидат юридических наук, доцент — тема 

20; 

Ерохина Ю. В., кандидат юридических наук, доцент — темы 4, 

21 

(совместно с В. И. Ерохиным); 

Ефремова Н. Н., кандидат юридических наук, профессор — 

тема 15; 

Исаков В. Б., доктор юридических наук, профессор — 

введение, 

темы 9—11, разд. II—IV; 

Карпец В. И., кандидат юридических наук, доцент — тема 1 

Куратко, Дональд.Ф. 
Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Гриффин Р. У. 

Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - [б. м.] : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық). 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name The structure of matter 

Сode SV -2208 

Type BD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Medeubaevа B. Z. 

Course Objective  

CoursePrerequisites Inorganic, analytical, organic, physical chemistry. 

Course outline Table of contents of discipline : equalization of Шредингера for the 

simplest tasks and systems; probabilistic interpretation of square of 



wave functions; physical sense of quantum numbers is in the atom 

of hydrogen and multielectronic atoms; квантово-механическое 

interpretation of the periodic system D.I.Mendeleyev; 

одноэлектроипое approaching in quantum chemistry and sense of 

atomic and molecular orbitals; application of computers is in 

quantum chemistry; object and tasks of computer chemistry; basic 

methods of molecular design (molecular mechanics, quantum 

chemistry, molecular dynamics), main programs. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of study a student must: 

are gentlefolks: elementary concepts of quantum chemistry, 

сте¬реохимию molecules, theory of symmetry, elementary 

introduction to the theory of groups, power states of molecules, 

theory of molecular spectrums. 

- able to describe the power state of molecule taking into account 

positions of квантовомеханической theory of elementary particles 

- to have skills of decision of tasks on description of molecules from 

the point of view of different theories is a method of SS, method of 

МО. 

are gentlefolks: role and place of quantum mechanics and computer 

chemistry in the system of chemical sciences; equalization of 

Шредингера for the simplest tasks and systems; probabilistic 

interpretation of square of wave functions; physical sense of 

quantum numbers is in the atom of hydrogen and multielectronic 

atoms; квантово-механическое interpretation of the periodic 

system D.I.Mendeleyev;single-electron approaching in quantum 

chemistry and sense of atomic and molecular orbitals; application of 

computers is in quantum chemistry; object and tasks of computer 

chemistry; basic methods of molecular design (molecular 

mechanics, quantum chemistry, molecular dynamics), main 

programs for квантово-механических calculations 

- able: to write down the electronic structure of atoms; to depict 

graphicly s -, р-, d- atomic and molecular orbitals; to explain nature 

of molecules on the basis of method of SS and МО. 

- to have skills:  to conduct calculations  with the use of computer 

software; to interpret the results of calculations and compare with an 

experiment. 

Discipline is sent to forming of competenses : professional, 

research, academic. 

Recommended literature 

 

1. Акимбаева, А. М. Основы физической химии [Текст]  : 

учебно-метод. пособие / А. М. Акимбаева ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2010. - 67 с. – 13 

2. Аргимбаева А.М. Талдаудың физика-химиялық әдістері 

: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-204 бет 

3. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық және 

химиялық аспектілер, тәжірибелер, ластаушы заттардың пайда 

болуы : оқулық / ауд. З.А. Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 

2012.- 540 бет. 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 



Name Statistical methods of analysis in chemistry 

Сode SMAH -2211 

Type BD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical Sciences. 

Course Objective  

CoursePrerequisites Inorganic, analytical, physical chemistry. 

Course outline Purpose: to familiarize students with the basic methods of 

mathematical processing of the results of chemical analysis and the 

acquisition of skills of statistical processing of the analysis results 

from the standpoint of the concept of error. 

Contents include the following sections: mathematical data 

processing methods of chemical research. The basic concepts of 

metrology, the chemical characteristics of the metrological service, 

the theoretical basis of measurement processing, data processing 

skills of chemical research. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of study of discipline a student must: 

- to know: the basic concepts and terms in the field of chemical 

metrology, classification errors, Gauss' law, the conditions of 

applicability criteria for assessing the quality of the analysis, the 

conditions of application of regression and correlation analysis. 

- to be  able to: apply statistical tests to carry out statistical analysis 

of the results of the analysis carried out regression and correlation 

analysis. 

- to have the skills: statistical processing of the calibration curve, 

confidence interval estimation, estimation of systematic error 

component. 

The discipline aimed at creating competencies: professional, 

research, academic. 

Recommended literature 

 

1. Авторская программа по дисциплине «Методы 

математическойобработки 

результатовхимическогоанализа»[Текст] : [для студентов 3-го 

курса по специальности «Химия»] / А. Троеглазова, Е. 

Троеглазова // ШҚО педагогика жаршысы. - 2016. - . 75-76  

2. Методы математического моделирования в решении 

прикладных задач [] : учеб. пособие / А. С. Кадыров, Т. С. 

Картбаев ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 

Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың статистикалық 

әдістері: Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

[Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. Ищенко. - М. : 

Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 с. - 5 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining Positive evaluation of the final control and performance of all types 



loans of work provided by the module. 

 

Name Analytical chemistry 

Сode AH -2307 

Type PDОК 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Assoc. Professor Aubakirova R. A., Mukazhanova Zh.B. 

Course Objective  To form students' knowledge and skills in the course Chemical 

quantitative analysis. To acquaint students with the basic classical 

methods of analysis. To give a clear understanding of the 

fundamental theoretical and experimental bases of this field of 

knowledge 

CoursePrerequisites Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, Chemistry of the 

elements of the periodic system 

Course outline Table of contents of discipline : the Article of quality analysis. The 

methods of analytical chemistry, related to the chemical converting 

into solutions, are based on equilibrium processes with participation 

ions. Stages of аналитичского process. Selection of test.Selection 

of test of substance depending on the aggregate state. Classification 

of cations and anions. Chemical equilibrium of the homogeneous 

systems. Basic concepts of thermodynamics. Speed of reactions. 

Influence of different factors on speed of chemical reactions. Real 

solutions. Theories of acids and grounds. Reactions of besieging. 

Constant of solubility. Reasons of change of solubility of 

littlesoluble electrolyte. An equilibrium is in reactions 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of the study the student should: 

 -Know the theory of solutions, properties of weak and strong 

electrolytes, the activity, the equilibrium constant, the basic tenets 

of the theory of hydrolysis buffer mechanism of action, 

classification of anions and cations; 

 -umet a systematic and detailed analysis, to conduct a qualitative 

analysis, draw conclusions, calculations, mathematical processing 

of analysis results;  

-vladet skills calculating sensitivity, detection limit, the limiting 

dilution openable minimum, perform lab opening cations, anions 

according to the method of analysis. 

Recommended literature 

 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под ред. 

Ю.А.Золотова-М.: Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по 

аналитической химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Дрофа, 

2015. 

4Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа [Текст]  : учеб. пособие для вузов / А. И. Жебентяев, 

А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. - 2-е изд. - Минск : Новое знание 

; М. : ИНФРА - М, 2012. - 541 с.- 3 



5. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : ҚР Білім және 

ғылым министрлігі ЖОО студенттеріне оқулық ретінде 

ұсынады. – Астана : Фолиант, 2015. -208 бет. --10 экз.  

6. Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия : 

оқулық.- Алматы : Экономика, 2011.-474 бет. -50 экз 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Рolitical science-sociology 

Сode PS -2118 

Type OODKB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Rуakova E. G-master of philosophy 

Gabdrakhmanova K. F.-Assoc.Sciences ,associate Professor 

Course Objective The aim of the course «Рolitical science- sociology» is formation at 

future expert a social elements of scientific thinking and outlook 

that will help to overcome the influence of stereotypes and make 

sense of complex phenomena and processes of contemporary social 

life, help navigate the political reality, to develop a scientific 

approach to the assessment of of various social and political events 

and phenomena, armed with the knowledge necessary for a creative 

solution to their professional problems, the formation of a 

democratic political culture. 

CoursePrerequisites Foundations of history, Man and society 

Course outline Course content: the object and the subject of sociology and political 

science; sociological perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; methodology 

of social research; sociological methods of collecting information; 

society and social interaction; social groups, organizations and 

institutions; social inequality and social stratification; political 

systems and regimes of modern times; state and civil society; 

political development and modernization; political culture and 

ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 2050. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline «Рolitical science- 

sociology», a student must: 

- to know: the theoretical and practical foundations and 

principles of functioning of social and political sciences, schools 

and research areas, and the results of current research in the field of 

sociology and political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and 

phenomena occurring in society, well-reasoned and articulate their 

thoughts orally and in writing, to use acquired knowledge in 

concrete situations, dynamic use of alternative, new and / or 

innovative sociological approaches to solving professional 

problems; 



- to have skills: a holistic approach to the analysis, 

planning and forecasting problems of modern society; interpersonal 

and intercultural communication based on tolerance and respect; 

methodology of sociological research; capacity for critical 

perception of information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and 

development of the basic training of social competences (personal, 

intercultural, civic competences) allow it in its entirety to participate 

in civic life, based on knowledge of social and political concepts 

and structures and a willingness to take an active and democratic 

participation; It has the ability to live together in a group, in the 

family, in society, in the world, able to cultivate acceptance and 

understanding of the other person.   

Recommended literature 

 

1.Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  

: учеб. для вузов / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки 

РК. - Алматы : [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : учеб.  для 

вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : Фолиант, 2013. - 349 с. : 

цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана [Текст]  : учеб. 

пособие / С. К. Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни антропология : оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Persistent organic pollutants 

Сode UOZ -2202 

Type BD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences 

Course Objective : knowledge of the theoretical foundations of the electronic structure 

of organic compounds, a genetic link between the two, the ability to 

determine the nature of chemical bonding and reactivity, an 

understanding of the reaction intermediate particles and 

mechanisms of organic reactions, have the skills of the organic 

experiment in the laboratory 

CoursePrerequisites General, inorganic and analytical chemistry; Organic chemistry and 

organic synthesis; Physical and colloid chemistry; Biochemistry; 

Quantum chemistry. 

Course outline The aimof the discipline is to develop ideas about the 

current state of persistent organic pollutants, which requires: 1) the 

systematization of the huge factual material on organic pollutants; 

2) the study of the composition, structure and properties of organic 



molecules acting as pollutants for the acquisition of knowledge and 

their transformations in the environmental objects. The content of 

the course should serve as a basis for further mastering by the 

undergraduates of the disciplines of the chemical cycle and their 

deep understanding of the basic laws governing the behavior of 

organic compounds that are persistent pollutants. Forming students’ 

knowledge and skills necessary to solve successfully practical 

problems, the ability to work productively with the educational and 

methodical literature on this discipline, for self-education. 

Course contents: Chemical composition of organic pollutants. 

Important classes of hydrocarbons of aliphatic and aromatic series. 

Methods of detection of pollutants and the mechanisms of their 

formation. 

Form of final control Exam 

Competencies Studying the course of "Persistent organic pollutants" the student 

must 

know: 

- theoretical foundations of the chemistry of organic pollutant 

molecules and their physicochemical research; 

- the prevalence, methods of production, physical and chemical 

properties of the investigated organic chemical compounds causing 

stable pollution, as well as methods for their study; 

be able to: 

- analyze creatively the theoretical concepts and the actual material 

on the chemistry of organic molecules of persistent pollutants; 

- plan an experiment to study the properties of a given compound, 

as well as to solve problems of an applied nature; 

- conduct a chemical experiment using modern instrumental 

research methods in compliance with safety regulations; 

- use reference, scientific and technical literature in preparation for 

laboratory work, writing abstracts, reports, communications, SWSs 

and SWTs. 

- explain correctly and arrange the results of the experiment; 

The process of studying the course of "Persistent organic 

pollutants" leads to the formation of the following competencies: 

ideological, communicative, professional, research. 

Recommended literature 

 

1. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.-5 

2. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 

163 с. 7 

3. Мамутова, А. А. Методы идентификации органических 

соединений [Текст]  : учеб. пособие / А. А. Мамутова, Ю. А. 

Литвиненко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 158 с. - 3 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Physical chemistry 



Сode FH -2203 

Type BDOK 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Tantabaeva B. S., candidate of pedagogical Sciences of the 

Department of chemistry 

Course Objective Aim: to give general methodical requirements to the decision of 

chemical tasks. To conduct the analysis of chemical task. Methods 

of decision of chemical tasks. Methodology of the use of tasks on 

the lessons of chemistry. Using of intersubject information for the 

decision of tasks. Methodology of educating to the decision of tasks 

of enhanceable complication and chemical olympiads. 

CoursePrerequisites General chemistry, theoretical bases of inorganic chemistry, organic 

and physical chemistry. 

Course outline Discipline contains: classification and place of calculation 

tasks in the school course of chemistry, examines the decision of 

basic types of the tasks envisaged by the program of school course; 

methodology over of decision of the complicated tasks and 

experimental tasks is brought. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of educating a student must:are Gentlefolks: general 

methodical requirements to the decision and registration of 

chemical tasks; Able: to analyse tasks, use intersubject knowledge 

for the decision of tasks; to Have skills: on the methods of decision 

of tasks of different types, capture by skill of independent work. 

Recommended literature 

 

1.  Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. 

«Физическая химия» 2008 

2. Физическая и коллоидная химия ( в общественном питании) 

[Текст]  : учеб. пособие / С. В. Горбунцова, Э. А. Муллоярова 

(и др.). - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 270 с. : ил. 1 

3. Физикалықхимия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. / Х. 

Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, Г.Х.Шәбiкова.-

Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-

544 бет.-10 экзс. 

4. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. 

Химиялық физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : 

Қазақ университеті, 2013.-256 бет.-1 экз 

5. Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / қазақ 

тіліне ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 3-ші Бөлім  

жылдамдықтар өзгеруінің механизмдері, 512 бет.-10 экз 

6. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары 

: оқу құралы.-Алматы : қазақ университеті, 2016.-130 бет.- 3 

экз. 

Teaching Methods rating, exam  

Name Philosophy 

Сode Fil -2117 

Type OODOК 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 



Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Zhantasova J. Z.-candidate of technical Sciences,associate Professor 

Course Objective  

CoursePrerequisites Philosophy, Culturology. 

Course outline Course content: the object and the subject of sociology and political 

science; sociological perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; methodology 

of social research; sociological methods of collecting information; 

society and social interaction; social groups, organizations and 

institutions; social inequality and social stratification; political 

systems and regimes of modern times; state and civil society; 

political development and modernization; political culture and 

ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 2050. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline «Рolitical science- 

sociology», a student must: 

- to know: the theoretical and practical foundations and 

principles of functioning of social and political sciences, schools 

and research areas, and the results of current research in the field of 

sociology and political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and 

phenomena occurring in society, well-reasoned and articulate their 

thoughts orally and in writing, to use acquired knowledge in 

concrete situations, dynamic use of alternative, new and / or 

innovative sociological approaches to solving professional 

problems; 

- to have skills: a holistic approach to the analysis, 

planning and forecasting problems of modern society; interpersonal 

and intercultural communication based on tolerance and respect; 

methodology of sociological research; capacity for critical 

perception of information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and 

development of the basic training of social competences (personal, 

intercultural, civic competences) allow it in its entirety to participate 

in civic life, based on knowledge of social and political concepts 

and structures and a willingness to take an active and democratic 

participation; It has the ability to live together in a group, in the 

family, in society, in the world, able to cultivate acceptance and 

understanding of the other person.   

Recommended literature 

 

1. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / 

Т. И. Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.-5 

2. Абылкасова Г.У. Химия функциональных 

производных органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. 

Абылкасова; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

3. Мамутова, А. А. Методы идентификации органических 

соединений [Текст]  : учеб. пособие / А. А. Мамутова, Ю. А. 

Литвиненко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 158 с. - 3 



Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Chemical quantitative analysis 

Сode HKolA -2209 

Type BD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical Sciences., 

Mukazhanova Zh.B. 

Course Objective To form students' knowledge and skills in the course Chemical 

quantitative analysis. To acquaint students with the basic classical 

methods of analysis. To give a clear understanding of the 

fundamental theoretical and experimental bases of this field of 

knowledge. 

CoursePrerequisites Inorganic chemistry, Quantitative analysis 

Course outline Contents include the following topics: the subject of quantitative 

analysis, the significance and role of quantitative analysis in the 

development of chemical problems and to solve practical problems, 

the main sections of the quantitative analysis, gravimetry-efficiency 

(weight) and titration (volumetric) tests, the method of acid-base 

titration, the essence methods of acid-base titration and the area of 

their application, atsidimetriya and alkalimetry, acidity and 

alkalinity of the medium and the pH value, the point of neutrality 

and endpoint titration methods redoksimetrii, the nature and 

classification of methods redoksimetrii, redokspotentsialy and 

direction of reactions, deposition techniques, the essence and 

theoretical fundamentals of precipitation comp leksonometriya 

essence chelatometry, chelators. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of the study the student should:  

- to know the main types of chemical reactions used in 

analytical chemistry, the theory of gravimetric and titrimetric 

analysis, precipitation, co-precipitation, adsorption and 

isomorphism;  

- to Be able to determine the quantitative content of any - 

any element in a compound or solution of chemical and physical - 

chemical methods, to make payments related to the linkage, 

preparation of standard solutions, titration solutions with and 

without the use of indicators to apply the knowledge to specific 

processes;  

- to be skilled forward, backward, and substitution of the titration, 

the indicator calculation errors (error) titration, metrological data 

processing analysis. 

Recommended literature 

 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под ред. 

Ю.А.Золотова-М.: Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по 



аналитической химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: Дрофа, 

2015. 

4. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. 

Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

5. Харитонов, Ю.Я. Аналитическая химия. Аналитика [Текст] : 

в 2 кн. : учеб. для вузов / Ю. Я. Харитонов. - Изд. 4-е, 

стереотип. - М. : Высш. шк.-Кн. 2 : Количественный анализ. 

Физико-химические (инструментальные) методы анализа. -  

2008. - 559 с. 5.  

6. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың 

теориялық негіздері : оқу құралы.-Алматы : Қазақ 

университеті, 2017.-198 бет.-3 экз. 

7. Матакова, Р. Н. Тестовые задания по аналитической химии 

[Текст]  : учеб. пособие / Р. Н. Матакова, Г. Л. Бадавамова ; 

КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 

192 с. 2 

8. Амерханова Ш. К. Аналитикалық химия : оқулық. - Астана : 

Фолиант, 2015. - 208 бет. -10 экз 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Sampling and preparation of materials to analysis 

Сode OPPVA -2210 

Type BD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Aubakirova R. A., Professor 

Course Objective Objective: To teach students the theoretical, practical and 

methodological foundations of the analytical control of 

metallurgical production. 

CoursePrerequisites Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry 

Course outline Contents include the following sections: chemical, physical and 

physicochemical methods used in the individual stages of 

metallurgical production, from the metropolitan area to finished 

products. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic functions and objects of analytical control 

of steel production, industrial classification of analytical control 

methods, basics of metrological provision of metallurgical 

production. 

- Be able to carry out sampling, its labeling, sample 

preparation and instrumental determination of the analyte. 



- Have the skills to carry out metrological analysis 

software, to carry out quality control of metallurgical samples 

according to the requirements of existing regulations. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, 

kommunikatinoy, professional, research competence. 

Recommended literature 

 

1. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. - Т. 1. - 2010. - 352 с. 5 Аубакирова, Р. 

А. Анализ минерального сырья [Текст] : учеб. пособие = 

Минералды шикізаттар талдауы : оқулық / Р. А. Аубакирова, С. 

С. Оразова ; М. во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск 

: Берел : Изд-во ВКГУ, 2017. - 165 с. - 16 5/16 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. - Т. 2. - 2010. - 411 с. 5 5 

3. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и 

пробоподготовки [Текст] / Ю. А. Карпов, А. П. Савостин. - М. : 

БИНОМ, 2015. - 243 с. 1 1 

4. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы / 

жалпы ред. С. К. Мырзалиева . - Алматы : Эверо, 2016. - 276 

бет. – 25 экз Оразова, С. С. Үлгі алу және заттарды талдауға 

дайындау : монография / С. С. Оразова. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 134 бет. 

– 2 экз 

 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Professionally-oriented foreign language 

Сode POIYa -2205 

Type BD ОК 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Chirtsova S., Vasilchenko L. V. 

Course Objective Objective: To teach students the theoretical, practical and 

methodological foundations of the analytical control of 

metallurgical production. 

CoursePrerequisites Foreign language 

Professional Kazakh language 

Course outline According to the results of training, the student must: 

1. have an idea of the role of science and education in public life; 

2. know the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan; 

3. be able to fluently speak the state language at a professional 

level 

4. have professional communication and intercultural 

communication skills; 



oratory, 

Form of final control Exam 

Competencies  have the following competencies: 

competencies of general education: 

 - in ways to ensure continuous updating of knowledge, expansion 

of professional skills and abilities. 

social and ethical competencies: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of other 

nations of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend their point of view, 

propose new solutions; 

economic and managerial competencies: 

- using the knowledge gained in the discipline, to be able to 

adequately navigate in various situations. 

1) In the field of listening to understand detailed reports and 

lectures, if the topics of these performances are sufficiently 

familiar, if their characters speak a colloquially-literary language. 

2) In the field of reading to understand articles and messages on 

issues, the authors of which take a special position or express a 

special point of view, modern artistic prose. 

3) In the field of monologue speech, to be able, without training, to 

be fairly free to participate in dialogues with native speakers of the 

language being studied, to take an active part in discussions on a 

familiar problem, to substantiate and defend one's point of view. 

4) In the field of dialogic speech, be able to clearly and thoroughly 

speak out on a wide range of issues of interest to the student, 

explain his point of view on a pressing issue, expressing all the 

pros and cons. 

5) In the field of writing, be able to write detailed reports on a wide 

range of issues of interest to the student, essays or reports, 

highlighting questions or arguing the point of view “for” or 

“against”, write letters, highlighting those events and impressions 

that are especially important 

Recommended literature 

 

1. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. - 

2015. - 639 с. 15 Murphy, R. Essential Grammar in Use [Текст] 

: a self-study reference and practice book for elementary 

students of English. With answers / R. Murphy. - Fourth 

Edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, [2015]. - 

319 p. 40 15/40 

2. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 

2. - 2015. - 511 с. 15 New Inside Out [Текст] : Elementary 

Teacher's book / Sue Kay [et al.]. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 

202 p. + with Test CD. - 10 15/10 

3. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / 

Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ 

ГИС.-Ч.1. - 2014. - 639 с. 31 New Inside Out [Текст] : 

intermediate Teacher's book / Sue Kay [et al.]. - [б. м.] : 

Macmillan, [2017]. - 196 p. + with Test CD. - 10 31/10 

4. Бонк, Н. А. Учебник английского языка : в 2 ч. / Н. А. 

Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч. 



2. - 2014. - 511 с. 31 31 

5. Clandfield, Lindsay. Global [Текст] : uppere Intermediate 

Coursebook / L. Clandfield, R. R. Benne ; with odditional 

material by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 157 p. + 

Campbell, Robert Globale : workbook / R. Campbell, A. 

Tennant (16 p.) + CD-ROM. 112 112 

6. Clandfield, Lindsay. Global [Текст] : Intermediate teacher's 

book / L. 

 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Bases of anticorruption culture 

Сode OAK -2201 

Type BD КВ 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-3 

Full name Academic 

degree and title 

Oskembay, PhD, associate Professor of History of Kazakhstan 

Course Objective creation of knowledge and skills in the field of the activities carried 

out anti-corruption entities to preserve and strengthen the social 

value system that reflects intolerance of corruption, creating zero 

tolerance for corruption phenomenon among students 

CoursePrerequisites Basics of Law, History of Kazakhstan 

Course outline Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is 

aimed at studying the concept of an anti-corruption culture and 

mechanisms to improve the socio-economic relations, as the 

conditions for the formation of an anti-corruption culture, counter 

pravovovogo korrruptsii development in the Republic of 

Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting 

corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption 

culture in different social groups, especially the moral and ethical 

responsibility for acts of corruption in various fields, religious 

norms and values such as the principles of anti-corruption culture in 

the society, the nature of the psychological characteristics of corrupt 

behavior. 

Form of final control Exam 

Competencies Students who have completed the study of this discipline, as a 

result should: 

Know: the main definitions of anti-corruption culture, 

To be able: international and national legislation governing anti-

corruption, the main approaches to the formation of anti-corruption 

culture in various social groups,  

To have still: measures of responsibility for corruption offenses in 

various fields.  

Recommended literature 

 

1.Бисенғали, Л. Основные вопросы противодействия 

коррупции [Текст]  : учебно-методическое пособие / Л. 



Бисенғали, А. А. Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2014. - 110 с. 18 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум для 

бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 2-е изд., испр.- 

М. : Юрайт, 2016.- 367 с. 2 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

Name Industrial practice 

Сode P 

Type MP 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-3 

Full name Academic 

degree and title 

Department of chemistry Mukazhanova Zh.B., Orazova S.S. 

Course Objective to introduce students to the basic concepts give a clear idea of 

fundamental theoretical and experimental bases of this field of 

knowledge 

CoursePrerequisites Physics and mathematics, general and inorganic, analytical 

chemistry, physical methods of chemical research. 

Course outline Knowledge and understanding of the theoretical 

foundations of chemical science. 

Application and understanding: theoretical knowledge obtained for 

all kinds of analysis and identification of substances; the ability to 

apply their knowledge in chemical production; ability to work in 

literature; build and simulate processes; process the results of 

analyzes, the ability to make analysis schemes. 

Form of final control Exam 

Competencies During the internship, the student must: 

- Toknow: form a conscious understanding of the content of the 

work in the speciality; 

- To be able: development of the ability of rational use of 

theoretical knowledge gained in the practice of a specialist in the 

field of chemistry and chemistry teaching methods; development of 

professional thinking; 

- Developing students' skills in educational institutions, chemical 

laboratories; 

Recommended literature 

 

1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической 

химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. 

Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2008.- 464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. 

Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической 

химии: учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-Каменогорск: 

ВКГУ, 2012.- 113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 



органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; М-

во образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 

163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. 

Гребенькова. - М. : Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего 

образования; (Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080). 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2016: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2016 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2016: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. по 

ECTS 

ECTS бойынша 

кредит саны  

Number of credits. 

at ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

OOД КВ OP -2116 Бейорганикалық синтез 

Неорганический синтез 

5 5 

БД КВ EH -3207 Экологиялық химия 

Экологическая химияSubstance 

structure 

5 6 

БД КВ MOE -3208 Элементтерді табу әдістері 

Методы обнаружения элементов 

5 5 

БД КВ IGOH -3212 Органикалық химияның таңдамалы 

тараулары 

Избранные главы органической 

химии 

5 5 

БД КВ TTED -3201 Кұжаттардың трассологиялық және 

техникалық сараптамасы (ҚТС)  

Трассологическая и техническая 

экспертиза документов (ТЭД) 

5 5 

БД ОК SMHD -

3309 

икротолқынды және 

радиожиіліктегі диапазон 

спектроскопиясы (ядролық 

магниттік резонанс (ЯМР), 

электронды парамагниттік резонанс 

(ЭПР) және тағы басқа 

Спектроскопия микроволнового и 

радиочастотного диапазонов 

(ядерный магнитно резонансный 

(ЯМР), электронный парамагнитно 

резонансный (ЭПР) и другие 

методы) 

5 5 



ПД ОК OBS -3310 Биохимия негіздері және 

биологиялық активті заттарды 

синтездеу  

Основы биохимии и синтез 

биологически активных веществ 

5 6 

ПД КВ HKE -3305 Химиялық кинетка және 

электрохимия 

Химическая кинетика и 

электрохимия 

5 6 

БД КВ HF -3206 Химическая физика 5 6 

БД КВ HVMS -

3311 

оғары молекулалы қосылыстар 

химиясы (ЖМҚХ) 

Химия высокомолекулярных 

соединений (ВМС) 

5 6 

БД КВ OK -3202 Жалпы криминалистика 

Общая криминалистика 

5 6 

ПД КВ KEP -3303 Жердің және микрошылаудың 

криминалистика сараптамасы 

Криминалистическая экспертиза 

почв и микрочастиц 

5 6 

   60  

 

Description of individual disciplines  

recruitment yaer 2016: 

 

Name Substance structure 

Сode EH -3207 

Type BD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

6 

Amount of credits РК-6 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Department of chemistry Abylkasova G.E., Dautova Z.S. 

Course Objective  

CoursePrerequisites Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, Chemistry of the elements 

of the periodic system 

Course outline Contents include the following sections: Ecodiagnostics. The content of the 

chemical in the environment and the volume of production, the area 

application, distribution in the environment; stable and degradability. Hee-

nomic fundamentals conversion of pollutants in the environment. Organic 

compounds in the environment, their impact on living organisms. 

Coordination chemistry and their role in environmental chemistry. 

Ecological and chemical characteristics ecosystem. Environmental 

chemistry of the atmosphere, water, soil. Effect of chemical industry and 

their products on the environment. Environmental Technology. 

Experimental research methods of ecological and chemical processes in 

animate and inanimate nature and methods' control objects environ-mental 

protection. 

Form of final control Exam 



Competencies As a result of the study a student must: 

- Know: the general theoretical position and information about the Earth's 

geosphere; global biogeochemical cycles of nutrients and abiogenous 

chemical elements; physical and chemical processes occurring in the 

environment under the influence of human activities; patterns and factors 

influencing the processes of distribution of chemicals, pollutants in the 

environment. 

- Be able to: determine the concentration of various types of chemical 

pollutants in samples of environmental components: atmosphere, 

hydrosphere, lithosphere, flora and fauna; choose effective methods of 

cleaning the components of the environment from different types of 

pollutants. 

- Have the skills to: predict the behavior of different types of pollutants, 

and to be able to assess the range of their distribution in the environment. 

The discipline aimed at creating competencies: professional research 

Recommended literature 

 

1. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / М.Р.Танашева, Л К. 

Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева.-Алматы : Қазақ университеті, 2015.- 

233 бет.-3 экз. 

2. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы / жалпы ред. 

С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-276 бет.-25 экз 

3. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. Т. И. 

Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129с 2 

4 Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология : оқу құралы.- 

Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет.-25 экз 

5. Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / О. В. Топалова, Л. А. Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2013. - 160 с. : ил 5 

6. Каримов, А. Н. Химические основы экологии [Текст]  : учеб. 

пособие  / А. Н. Каримов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 238 с. 5  

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name Methods for detection of elements 

Сode MOE -3208 

Type BD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

5 

Amount of credits РК-5 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor. 

Course Objective Aim of course : to Form for students knowledge, abilities and skills in a 

course analytical chemistry. To acquaint students with the basic classic and 

modern methods of analysis. To give a clear idea about fundamental 

theoretical and experimental bases of this area of knowledge.   

CoursePrerequisites Inorganic, analytical, organic, physical, ecological chemistry, bases of right. 

Course outline Table of contents of discipline : the Article of quality analysis. The methods 

of analytical chemistry, related to the chemical converting into solutions, 

are based on equilibrium processes with participation ions. Stages of 



аналитичского process. Selection of test.Selection of test of substance 

depending on the aggregate state. Classification of cations and anions. 

Chemical equilibrium of the homogeneous systems. Basic concepts of 

thermodynamics. Speed of reactions. Influence of different factors on speed 

of chemical reactions. Real solutions. Theories of acids and grounds. 

Reactions of besieging. Constant of solubility. Reasons of change of 

solubility of littlesoluble electrolyte. An equilibrium is in reactions 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of study of discipline students must:  

- to know the basic methods of analytical chemistry; 

- to know classification of cations and anions, basic types chemical to the 

reaction; 

 - to know chemical equilibrium in the homogeneous and heterogeneous 

systems; 

- able to produce calculations on the sensitiveness of chemical reaction, рН 

solutions of acids, lyes, амфолитов and buffer solutions, on work of 

solubility, fractional besieging.  

Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, 

professional and research competence 

Recommended literature 

 

1 Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. 

И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 144 с. : ил. 5 

2. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия : оқу құралы. – Алматы : 

«Эверо», 2014. – 316 бет. – 25 экз. 

3. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика[Текст] : в 2 

кн.: учеб. для вузов / Ю. Я. Харитонов.- Изд. 4-е, стереотип.- М.: 

Высш. шк. Кн. 2: Количественный анализ. Физико-хи Золотов, Ю. А. 

История и методология аналитической химии[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Академия мические(инструментальные) методы анализа.- 2008.- 559 

с.-5 

4.. 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name Selected chapters of organikal chemistry    

Сode IGOH -3212 

Type BD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

5 

Amount of credits РК-5 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Abylkasova G. E.,Dautova Z.S candidate of pedagogical Sciences. 

Course Objective Aim of course : to Form for students knowledge, abilities and skills in a 

course analytical chemistry. To acquaint students with the basic classic and 

modern methods of analysis. To give a clear idea about fundamental 

theoretical and experimental bases of this area of knowledge.   

CoursePrerequisites General Chemistry, Analytical Chemistry. 



Course outline Contents include the following sections: The current state of the 

theory of organic chemistry. Stereochemical theory (conformation, 

conformational analysis). Classification of  reactions and reagents. 

Electronic effects in molecules organic connections. Induction, mesomeric 

effect, the effect of the field, tautomeric effect. Reaction mechanisms 

replaced-tion on the saturated carbon atoms. The theory of transition state 

stabilization factor. Nucleophilic substitution (mechanisms SN1, SN2, 

factors reaction stereochemical effect) intramolecular mechanism. 

Electrophilic substitution (two mechanisms cases between the two 

mechanisms reaction, stereochemistry and kinetics). Homolytic substitution 

(particularly, the mechanism, the selectivity of free radicals, "cell effect." 

Addition reactions (mechanism stage, stereochemistry), joining diene. 

Electrophilic and radical accession. The theory of substitution on the 

benzene ring. Rules orientation, coplanarity of the molecule. The molecular 

re-grouping. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of the study a student must: 

- Know: Fundamentals of the nomenclature of organic compounds, types 

of bonds, the intermediate particles in organic reactions. Electronic effects, 

the types of organic reactions mechanisms for each class of compounds, 

the structure, the structure, the properties of the main classes of organic 

compounds and their use. 

- Be able to: identify the type of reaction of organic reactants, the nature of 

disconnection, staging process; determine the reaction sites in the 

molecule, and install them in nature (acidic, basic, nucleophilic or 

electrophilic) and in accordance with that estimate the reactivity function. 

- Have the skills to: explain the reaction of organic compounds based on 

transition state and to choose the most energetically favorable their 

direction; suggest different ways of synthesis of the desired product and 

select the most appropriate, environmentally friendly option, taking into 

account the availability of reagents step process, extraction and separation 

techniques. 

Recommended literature 

 

1. Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая химия» 2008 

2. Еремин В. В., Каргов С. И., Успенская И. А. Основы физической 

химии. Теория и задачи. — М., Экзамен, 2005. — 480 c. 

3. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.- 5 

4. Шабаров, Ю. С. Органическая химия [Текст]  : учебник  / Ю. С. 

Шабаров. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 848 с. 

: ил. – 5 

5. Абылкасова, Г. Е. Теоретические основы органической химии : 

учеб. пособие для вузов / Г. Е. Абылкасова ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2012. - 114 с. - 26  

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name Transological and technical examination of documents  TTED - 3301    

Сode TTED -3201 

Type BD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 



Semester Semester of 

training 

5 

Amount of credits РК-5 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor. 

Course Objective The aim of course is a study of трассологической and technical 

examination of documents other..   

CoursePrerequisites Analytical chemistry, biologybiochemical objects 

Course outline Table of contents of discipline: трассология as science; tracks; physical 

and chemical methods of determination are in трассологической 

examination; technical examination of documents; 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of study of discipline a student must gentlefolks: basic 

concepts in area of examination of microparticlessable: to execute 

examinationsto have навыки:проведения examinations 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, 

professional and research competence 

Recommended literature 

 

1. Теория и практика экспертизы материалов и веществ [] : 

учебное пособие / Э. П. Ким, С. С. Гапонова ; М-во образования и 

науки РК ; ЮКГУ им. М. Ауезова. - Шымкент : [б. и.], 2013.  

2. . Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. Лрапкин, В. Н. 

Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - CD-ROM.- Загл. с контейнера. 

3. Основы трасологии [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; 

КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2013. - 306 с 

4. Научные основы криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. 

Шопабаев ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 

2015. - 235 с 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name The basics of biochemistry and synthesis of biologically active substances 

Сode OBS -3310 

Type PD OK 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

6 

Amount of credits РК-6 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor. 

Course Objective The aim of course is a study of трассологической and technical 

examination of documents other..   

CoursePrerequisites Inorganic, analytical, organic, physical chemistry 

Course outline Contents include the following topics: The role of biochemistry in 

addressing cardinal vo¬prosov medicine, food industry, agriculture. Cell - 

structural unit of living organism, structure, classification of natural amino 

acids - protein molecular monomer units. Their bifunctional bipolarity. The 

chemical properties of amino acids. Creating peptide bond. The structure of 

the peptide group. Proteins are simple and complex. Primary, secondary, 



tertiary and quaternary structure of proteins. The principles for determining 

u and C-terminal amino acids. Enzymatic hydrolysis polipeptyde chains. 

The most important representatives of proteins and enzymes. Classification 

and enzyme activity. The metabolism of amino acids. Carbohydrates. Their 

classification, biological role. Mono - oligo - and polysaccharides. Neutral 

lipids. Structure. The catabolism of sugars (glycolysis) and their 

relationship with the cycle of the citric acids (Krebs cycle) .Ribo - and 

deoxyribonucleic acid (DNA and RNA). Structure. Functions. Biosynthesis 

of proteins. The methodology of synthesis and mechanisms of reactions-

tions of their receipt. Pharmacological characteristics synthesized 

biologically ac-tive substances and indications for their use, as well as well-

known Sino-Nima and trade names of the different dosage forms of 

pharmaceuticals. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of study of discipline a student must: 

- Know: the basic concepts of bioorganic chemistry, aspects of the analysis 

and research of natural compounds for further use in the pharmaceutical, 

food industry and others. 

- Be able to: prvodit synthesis and analysis of functional compounds of 

natural or synthetic origin in compliance with all the rules of the 

experimental research. 

- Have the skills: literacy and accurate statistical processing 

poluchennyhrezultatov, formulation of conclusions.  

Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, 

professional and research competence 

Recommended literature 

 

1.Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. - 

Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 1. -  

2018. - 260 с. 15 

2. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. - 

Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 2. -  

2018. - 287 с. – 15 

3. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов / З. Сеитов. - 

Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - Алматы : TechSmith.-Т. 3. -  

2018. - 252 с. 15 

4. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж., Ануарова Л.Е. Биогеохимия 

негіздері : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 205 бет.-25 

экз 

5. Абдраков Б.К. Биохимия : оқу құралы.- Алматы : Эверо, 2014.-98 

бет.-25 экз 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name Chemical kinetics and electrochemistry 

Сode HKE -3305 

Type PD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

6 

Amount of credits РК-6 ЕСТS-5 

Full name Academic Tantabaeva B. S., candidate of pedagogical Sciences 



degree and title 

Course Objective The aim of course is a study of трассологической and technical 

examination of documents other..   

CoursePrerequisites General chemistry, theoretical bases of inorganic chemistry, organic and 

physical chemistry. 

Course outline The content of the discipline includes the following sections: Basic 

definitions and concepts of chemical kinetics. The mechanism of chemical 

reactions. The rate of homogeneous and heterogeneous reactions in a closed 

system. The basic law of chemical kinetics. Molecularity and order of 

chemical reaction. Kinetics of formally simple homogeneous unilateral 

reactions in closed systems. Methods for determining the order and rate 

constants of chemical reactions. Kinetics of complex reactions: reversible, 

parallel, sequential. The effect of temperature on the rate of chemical 

reactions. Activation energy Arrhenius equation. Theories of chemical 

kinetics. Theory of active collisions. Theory of the transition state 

(activated complex). Photochemical and chain reactions. Kinetics of 

heterogeneous reactions. Basics of homogeneous and heterogeneous 

catalysis. Mechanism and kinetics of catalytic reactions. Properties and 

structure of electrolyte solutions. Theories of solutions. The basic laws and 

laws of electro ¬ chemical processes. Electromotive force of an 

electrochemical cell. Electrode potential. Thermodynamics and kinetics of 

electrochemical reactions. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of the study a student must: 

- Know the theoretical foundations of electrochemical analysis 

methods, scope, factors affecting the speed, direction and flow of 

electrochemical and adsorption processes, the laws of electrochemistry. 

- Be able to analyze different samples using electrochemical 

methods of analysis based on the rules that should be followed in this case. 

- Have the skills of a competent and accurate statistical processing of the 

results, formulation of conclusions for work. 

Recommended literature 

 

1.  Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. «Физическая 

химия» 2008 

2. Еремин В. В., Каргов С. И., Успенская И. А. Основы 

физической химии. Теория и задачи. — М., Экзамен, 2005. — 480 c. 

3. Физикалық  химия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. / Х. 

Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, Г.Х.Шәбiкова.-Алматы : 

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014.-544 бет.-10 экз с. 

4. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. Химиялық 

физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-256 бет.-1 экз 

5. Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / қазақ тіліне 

ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 3-ші Бөлім  жылдамдықтар 

өзгеруінің механизмдері, 512 бет.-10 экз 

6. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары : оқу 

құралы.-Алматы : қазақ университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name Chemical kinetics and electrochemistry 

Сode HF -3206 



Type ВD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

6 

Amount of credits РК-6 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences. 

Course Objective The aim of course is a study of трассологической and technical 

examination of documents other..   

CoursePrerequisites Тheoretical bases of inorganic chemistry, organic and physical chemistry. 

Course outline Contents include the following sections: Main areas of application. 

Structure, properties rigid body, the nature of the interaction forces of the 

crystal structure of the energy bands, localization states of electrons in the 

crystal, theory collision nonequilibrium chemical reactions, active 

intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, radiational 

chemistry, Chain reaction flame structure and kinetics of chemical reactions 

in flames, and the foundations cryochemistry laser thermochemistry. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result, the student must: 

- Know: the general concepts in the field of elementary processes, collision 

theory, chain reactions, solid state chemistry, combustion and explosion 

processes, chemical reactions at low temperatures, radiation processes, 

synthesis SHS, plasma-chemical processes. 

- Be able to: solve experimental tasks on the above topics. 

- Have the skills: organization of research, information provision, as well 

as systematic and comparative analysis; to apply statistical methods in 

processing experimental data; formulate and put forward new ideas. 

The discipline aimed at creating competencies: professional research 

Recommended literature 

 

1. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. Химиялық 

физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-256 бет.-1 экз . 

2. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы физикалық зерттеу 

әдістері : оқу құралы.-өңд., толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 

296 бет.-20 экз  

3. Мансуров, З. А. Химическая физика [Текст]  : учеб. пособие / З. 

А. Мансуров, Е. К. Онгарбаев, К. К. Кудайбергенов ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 418 с. 

4. Патрушев Л. И. Экспрессия генов. — М.: Наука, 2000. — 000 с 

Волькенштейн, М. В. Биофизика [Текст]  : учеб. пособие / М. В.  

Волькенштейн. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 608 с. : ил. 10., 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name Chemistry Higher molecular compounds 

Сode HVMS -3311 

Type ВD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 6 



training 

Amount of credits РК-6 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences. 

Course Objective The aim of course is a study of трассологической and technical 

examination of documents other..   

CoursePrerequisites Тheoretical bases of inorganic chemistry, organic and physical chemistry. 

Course outline Contents include the following sections: Main areas of application. 

Structure, properties rigid body, the nature of the interaction forces of the 

crystal structure of the energy bands, localization states of electrons in the 

crystal, theory collision nonequilibrium chemical reactions, active 

intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, radiational 

chemistry, Chain reaction flame structure and kinetics of chemical reactions 

in flames, and the foundations cryochemistry laser thermochemistry. 

Form of final control Exam 

Competencies Know: the general theoretical position and information about the 

Earth's geosphere; global biogeochemical cycles of nutrients and 

abiogenous chemical elements; physical and chemical processes occurring 

in the environment under the influence of human activities; patterns and 

factors influencing the processes of distribution of chemicals, pollutants in 

the environment. 

Be able to: determine the concentration of various types of 

chemical pollutants in samples of environmental components: atmosphere, 

hydrosphere, lithosphere, flora and fauna; choose effective methods of 

cleaning the components of the environment from different types of 

pollutants. 

Have the skills to: predict the behavior of different types of pollutants, and 

to be able to assess the range of their distribution in the environment. 

Recommended literature 

 

 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name General Criminalistic 

Сode OK -3202 

Type ВD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

6 

Amount of credits РК-6 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor. 

Course Objective The aim of course is a study of трассологической and technical 

examination of documents other..   

CoursePrerequisites Тheoretical bases of inorganic chemistry, organic chemistry. 

Course outline Contents include the following sections: the basics of forensic and 

environmental review, building knowledge about the general criminalistics 

and forensic medicine, methods of examination, patterns of occurrence, 

collection, research, evaluation and use of forensic evidence 



Form of final control Exam 

Competencies Know: the general theoretical position and information about the 

Earth's geosphere; global biogeochemical cycles of nutrients and 

abiogenous chemical elements; physical and chemical processes occurring 

in the environment under the influence of human activities; patterns and 

factors influencing the processes of distribution of chemicals, pollutants in 

the environment. 

Be able to: determine the concentration of various types of 

chemical pollutants in samples of environmental components: atmosphere, 

hydrosphere, lithosphere, flora and fauna; choose effective methods of 

cleaning the components of the environment from different types of 

pollutants. 

Have the skills to: predict the behavior of different types of pollutants, and 

to be able to assess the range of their distribution in the environment. 

Recommended literature 

 

1.Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. Лрапкин, В. 

Н. Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - CD-ROM.- Загл. с контейнера 

2 Научные основы криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. 

Шопабаев ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 

2015. - 235 с 

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для вузов 

/ Н. П. Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е 

из Становление и развитие криминалистики в Казахстане [] : автореф. 

дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 - уголовный 

процесс ; криминалистика и судебная экспертиза ; оперативно-

розыскная деятельность / С. Ж. Кусаинов. - Караганда : [б. и.], 20д., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 

4. Сарсембаев Б.Ш. Криминалистикалық техника : оқулық.- 

Алматы, 2012.- 282 бет. 

5.. Криминалистика(техника және тактика бөлімі) [Текст] : учебное 

пособие / Х. Бажай. - Петропавл : М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2014. 

- 209 б 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

Name Criminalistic examination of soil  

Сode KEP -3303 

Type РD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

6 

Amount of credits РК-6 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor. 

Course Objective The aim of course is a study of трассологической and technical 

examination of documents other..   

CoursePrerequisites Forensics, criminal and civil proceedings 

Course outline Contents include the following sections: the study of the basic concepts, 

terms and classification theory of forensic examinations, and classification 

of the main provisions of forensic examinations. Characteristics of 



functioning of the judicial examination. Stages of forensic soil: preparation 

and the appointment of forensic examinations of soil. The methodology of 

the examination of soil. Types of expertise as a forensic technical 

examination of the soil, soil types. 

Form of final control Exam 

Competencies As  are sultofthestudyastudentmust: 

- Know: the basics of soil as the object of forensic examination of soil, 

physical and chemical methods of analysis used in different types of soil 

science examinations; 

- Be able to: perform a forensic examination of soil; 

- Have the skills: the processing of the results and draw conclusions. 

The discipline aimed at creating competencies: ideological, professional, 

research 

Recommended literature 

 

1.Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для вузов / Н. П. 

Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 2 

2. Научные основы криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; КазНУ 

им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 2015. - 235 с.  

3. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Н. П. Яблоков ; МГУ 

им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с 

4. Криминалистическая тактика [Текст] : курс лекций / М. А. 

Арыстанбеков [и др.]. - Караганды : Изд-во Кар. Акад. МВД РК, 2011. 

- 186 с. 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types of work 

provided by the module. 

 

Бағдарламаның құрылымы (курстар, юнит) оқуға түскен жыл 2015: 

Структура программы (курсов, юнит) набора 2015 г.: 

Structure of program (course, unit) recruitment yaer 2015: 

 

Цикл 

дисциплин 

Пән тізбегі  

Cycle of 

disciplines 

Код 

дисциплины 

Пән коды 

Code of 

discipline  

Наименование дисциплины 

Пәннің атауы  

Name of discipline 

Колво кред. 

по ECTS 

ECTS 

бойынша 

кредит саны  

Number of 

credits. at 

ECTS 

Семестр 

Семестр 

Semester 

БД КВ KH -4205  

Коллоидтық химия  

Коллоидная химия  

Colloid chemistry 

5 7 

БД КВ OHT -4206 Жалпы химиялық технология  

Общая химическая технология  

General chemical technology 

5 7 

БД КВ IGNH -4216 Бейорганикалық химияның 

таңдамалы тараулары 

Избранные главы неорганической 

5 7 



химии 

БД КВ  

FHMAEI -

4314 

 

Эксперттік зерттеулердегі физико – 

химиялық талдау әдістері 

Физико-химические методы анализа 

в экспертных исследованиях 

5 7 

ПД КВ EPGNP -

4315 

Газ – мұнай өңдеу өндірісі 

өнімдерінің сараптамасы 

Экспертиза продуктов газо- и 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

 

5 7 

ПД КВ KSPSEM -

431 

Табиғи орта күйін бақылау және 

экологиялық мониторинг 

Контроль состояния природной 

среды и экологический мониторинг 

5 7 

   Производственная практика 16  

Итого   46  

 

Description of individual disciplines  

recruitment yaer 2015: 

 

Name Colloid chemistry   

Сode KH -4205 

Type ВD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

7 

Amount of credits РК-7 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Medeubaevа B. Z. 

Course Objective To form students' knowledge and skills in the course of colloid 

chemistry and their applications. To acquaint students with the 

basics of the modern doctrine of the dispersed state bodies and 

surface phenomena in disperse systems. To give a clear 

understanding of the fundamental theoretical and experimental basis 

of this border area of knowledge. Consider the surface phenomena 

that determine the specificity of disperse systems. 

CoursePrerequisites Inorganic chemistry 

Course outline Contents include the following sections: Specifics disperse system. 

Classification of disperse systems. Opti cal properties and optical 

methods investigation colloidal systems (ultramicroscopy, 

nephelometry, turbidimetry). The adsorption at various interfaces 

between phases. The role of the exchange adsorption in soil science 

and water purification. Electrochemistry and stability of disperse 

systems. Structural and mechanical properties of dispersed systems. 

Colloid-chemical basis for the protection of the environment: 

spontaneous and destruction dispersions; methods mechanical 

failure dispersions. Methods of separation of dispersions: 

microflotation and filtering; the use of coagulants and flocculants. 

Form of final control Exam 



Competencies As a result of training the student should: 

- Know: the basic problems of modern colloid chemistry - 

conditions for the emergence of disperse systems, their properties, 

stability, the molecular mechanism of colloidal processes and the 

development of a quantitative theory for the purpose of conscious 

control of these processes. 

- Be able to: plan the physical-chemical experiment 

- Have the skills: to process experimental data and draw 

conclusions on the results of the study 

The discipline aimed at creating competencies: professional 

research. 

Recommended literature 

 

1. Сумм Б. Д. Основы коллоидной химии : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. Д. Сумм. — 2-е 

изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 

240 с. 

2. Handbook of Surface and Colloid Chemistry / Ed. K 

.S. Birdi. — 2nd ed. — N.Y.: CRC Press, 2003. — 765 p. 

3. ридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. — 

СПб.: Химия, 1995. — 400 с. 

4. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная 

химия. Практикум: Учебное пособие / П.М. Кругляков. - СПб.: 

Лань, 2013. - 208 c. 

5. Кудряшева, Н.С. Физическая и коллоидная химия: 

Учебник и практикум для СПО / Н.С. Кудряшева, Л.Г. 

Бондарева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 473 c. 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name General chemical technology   

Сode OHT -4206 

Type ВD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

7 

Amount of credits РК-7 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical Sciences. 

Course Objective The goal  to familiarize students with the general methods and 

techniques of using the laws of chemical, physical and engineering 

sciences for the solution of the final problems of technology as 

applied to mass production, the organization of modern industrial 

production and the economy. 

 

CoursePrerequisites Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry 

Course outline To form students 'knowledge and skills in the course " Chemical 

technology". To acquaint students with the basic concepts, the 

basics of chemical production of inorganic and organic substances, 

to give a clear idea of the fundamental theoretical and technological 

foundations of the most important chemical industries. 



Form of final control Exam 

Competencies As a result of study of discipline a student must: 

- To know the classification processes, the basic 

technological concepts; basic chemical processes and reactors of 

different systems; major chemical production, physico-chemical 

basis for their implementation in the industry; technology of organic 

and inorganic substances. 

- Be able to make the equation material and thermal balances; 

Characterize the various chemical processes; use the laws of 

chemical kinetics in the selection process of the regime. 

Recommended literature 

 

1. Хейфец, Л. И Химическая технология. Теоретические 

основы [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. И. Хейфец, В. Л. 

Зеленко. - М. : Академия, 2015. - 464 с. 3 

2.  Математическое моделирование химико-

технологических процессов [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ А. М. Гумеров [и др.]. - М. : КолосС, 2008. - 158 с. 7 

3. Калугин, С. Н. Химия и технология получения 

флотореагентов [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 

"Химическая технология органических веществ" / С. Н. 

Калугин ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2014. - 230 с. 2 

4. Химия и химическая технология. Современные 

проблемы [Текст] : сб. обзорных ст. ученых-химиков : [в 

вып.] / под общ. ред. З. А. Мансурова ; КазНУ им. Аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi.-Вып. 4. - 2017. - 398 

с. - 6 

5. Матакова, Р. Н. Химическая технология и 

аналитический контроль производства редкоземельных 

элементов [Текст] : учеб. пособие / Р. Н. Матакова, М. Е. 

Кокумбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ 

университетi, 2016. - 144 с. - 2 

 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name Control of the natural environment and environmental monitoring 

Сode KSPSEM -431 

Type РD KB 

Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

7 

Amount of credits РК-7 ЕСТS-5 

Full name Academic 

degree and title 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, associate 

Professor. 

Course Objective : To teach students the theoretical, practical and methodological 

foundations of the analytical control of metallurgical production 

CoursePrerequisites Inorganic, analytical, organic, physical, environmental chemistry, 

chemistry of the operating system and the rare metals raw materials 

Course outline Contents include the following topics: basic principles of 



environmental monitoring and environmental auditing. Types of 

monitoring chemical, ecological methods used in monitoring. The 

classification procedure and techniques of environmental auditing. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of the study a student must: 

- Know: the basic concepts in the field of environmental 

impact assessment and monitoring 

- Be able to: use the acquired theoretical knowledge to 

solve practical problems in the environmental assessment. 

- Have the skills: organization of research, information provision, as 

well as systematic and comparative analysis; application of methods 

of mathematical statistics in the processing of experimental data. 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, 

professional and research competence 

Recommended literature 

 

1. К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- Алматы: 

Нурпресс, 2011.- 342с 4  

2. Пономаренко, О. И. Экологический мониторинг и 

регулирование воздействия на окружающую среду [Текст] : 

учебно-метод. пособие / О. И. Пономаренко, Л. К. 

Бейсембаева, М. Р. Танашева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - 

Алматы : Казак университетi, 2015. - 170 с. 10 

3. Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. 

Тонкопий, Н. П. Ишкулова, Н. М. Анисимова, Г. С. 

Сатбаева.- Алматы: Экономика, 2011.- 378с.-20 

4. Экология: Учеб. пособие / под ред. А. В. Тотая.- М.: 

Юрайт, 2011.- 407с 5 

5. Экологический мониторинги экологическая экспертиза 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 с. 5 

6. Тихонова, И.О. Экологический мониторинг атмосферы 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / И. О. Тихонова, В. В. 

Тарасов, Н. Е. Кручинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 136 с. 10 

7. Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг 

техносферы [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. П. 

Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - 2-е изд., испр. . 

- СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 368 с. : ил. 5 

8. Бигалиев, А. Б. Общая экология[Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. Б. Бигалиев.- 2-е изд., перераб. и доп.- Алматы: 

NURPRESS, 2011.- 162 с.-1 

9. Маринченко А. В. Экология: учеб. пособие / А. В. 

Маринченко.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 

2010.- 328с.-5 

 

Teaching Methods rating, exam  

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

Name  Industrial practice 

Сode P 

Type MP 



Levelofthecourse / Baccalaureate 

Year of study 2018-2019 

Semester Semester of 

training 

4 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-3 

Full name Academic 

degree and title 

Department of chemistry Mukazhanova Zh.B., Orazova S.S. 

Course Objective Knowledge and understanding of the theoretical foundations of 

chemical science 

CoursePrerequisites Physics and mathematics, general and inorganic, analytical 

chemistry, physical methods of chemical research. 

Course outline Knowledge and understanding of the theoretical 

foundations of chemical science. 

Application and understanding: theoretical knowledge obtained for 

all kinds of analysis and identification of substances; the ability to 

apply their knowledge in chemical production; ability to work in 

literature; build and simulate processes; process the results of 

analyzes, the ability to make analysis schemes. 

Form of final control Exam 

Competencies During the internship, the student must: 

- Toknow: form a conscious understanding of the content 

of the work in the speciality; 

- To be able: development of the ability of rational use of 

theoretical knowledge gained in the practice of a specialist in the 

field of chemistry and chemistry teaching methods; development of 

professional thinking; 

- Developing students' skills in educational institutions, chemical 

laboratories; 

Recommended literature 

 

1. Золотов, Ю. А. История и методология 

аналитической химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. 

Золотов, В. И. Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 

2008.- 464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая 

химия. Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. 

В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы 

органической химии: учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных 

производных органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. 

Абылкасова; М-во образования и науки РК.- Усть-

Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. 

Гребенькова. - М. : Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной 

практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего 

образования; (Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080). 

Teaching Methods rating, exam  



Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions for obtaining 

loans 

Positive evaluation of the final control and performance of all types 

of work provided by the module. 

 

  



Справочник по модулям  

Модуль анықтамасы 

Modules reference 

 

Специальности 5В060600-Химия 

Мамандықтар 5B060600-Химия 

The specialty 5B060600-Chemistry 

 

Модуль Ақпараттық 

Информационный 

Information 

Формуляр дисциплины «Современная история Казахстана» 

Пән формуляры «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» 

The form of the course "Modern history of Kazakhstan» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Современная история Казахстана –  SIK -1101    

Қазақстанның қазіргі заман тарихы –  KКZT -1101 

Modern history of Kazakhstan- MHK-1101 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Оскембай А.А.- к.и.н.,доцент кафедры Истории 

Казахстана 

Өскембай А.А.- к.и.н.,Қазақстан тарихы 

кафедрасының доценті 

Oskembay, PhD, associate Professor of History of 

Kazakhstan 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Основы истории, Человек и общество 

Тарих, адам және қоғам негіздері 

Foundations of history, Man and society 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

История Казахстана 

Қазақстан тарихы 

Historyof Kazakhstan  

Иметьпредставление:о научных, исторических, 

философских и религизных взглядах на мир, 



многообразие форм человеческой деятельности и 

знания рационального и иррационального, о 

духовных ценностях и их значение; о 

политической жизни, субъектах политики и 

политических процессах в мире и Республике 

Казахстан, понимать значение и роль 

политических систем и режимов в жизни 

общества. 

Түсінік қалыптастыру: әлемге деген ғылыми, 

тарихи, философиялық және діни көзқарас, 

адамның әрекеттерінің саналуандығы туралы 

көзқара қалыптастыру және рационалды, 

иррационалды, рухани байлықты және олардың 

маңызын білу; әлемнің және Қазақстан 

Республикасының саяси өмірі, саясат субъекттар 

және үрдістер жайында хабардар болу, әлеуметтің 

өміріндегі саяси жүйелердің маңызы мен рөлін 

түсіну. 

Havean idea: about scientific, historical, 

philosophical and religious views of the world, the 

diversity of forms of human activity and knowledge 

of rational and irrational, about spiritual values and 

their significance; about political life, subjects of 

politics and political processes in the world and the 

Republic of Kazakhstan, to understand the 

significance and role of political systems and regimes 

in the life of society. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Компетенции: 

иметь представление:о научных, исторических, 

философских и религизных взглядах на мир, 

многообразие форм человеческой деятельности и 

знания рационального и иирационального, о 

духовных ценностях и их значение; о 

политической жизни, субъектах политики и 

политических процессах в мире и Республике 

Казахстан, понимать значение и роль 

политических систем и режимов в жизни 

общества. 

    знать:основы правовой и законодательной 

системы Республики Казахстан; организация 

судебных и иных правоименительных и 

правоохранительных органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности;типологию 

социологического знания, факторы социального 

развития и воздействия, процесс социализации, 

основы социологического анализа;сущность 

культуры, ее роль в человеческой деятельности, 

иметь представление о культурных ценностях и 

культурном наследии человечества, месте 

культуры Казахстана в мировой цивилизации. 



      уметь:анализировать основные экономические 

процессы  и программы в Республике Казахстан и 

в мире целом;применять на практике знания, 

умения и навыки в профессиональной 

деятельности, и правильные методы 

использования. 

иметь навыкисистемных знаний 

мировоззренческого характера;оценки  ценностей 

и норм, основанные на идеалах добра, 

справедливости, чести, долга, толерантности, 

любви к своей профессии.  

Құзыреттер: 

дүниенің ғылыми, тарихи, философиялық және 

діни көзқарастары туралы, адам қызметінің әр 

түрлілігі мен рационалды және иирационалды 

білім туралы, рухани құндылықтар мен олардың 

маңызы туралы; саяси өмір туралы, әлемдегі және 

Қазақстан Республикасындағы саясат субъектілері 

мен саяси үдерістер туралы түсінікке ие болу, 

қоғам өміріндегі саяси жүйелер мен режимдердің 

маңызы мен рөлін түсіну. 

    білуі керек:Қазақстан Республикасының 

құқықтық және заңнамалық жүйесінің негіздерін; 

сот және өзге де құқық қорғау органдарын 

ұйымдастыруды, кәсіби қызмет саласындағы 

құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормаларды; социологиялық білімнің 

типологиясын, әлеуметтік даму және әсер ету 

факторларын, әлеуметтену процесін, 

әлеуметтанулық талдау негіздерін; мәдениеттің 

мәнін, оның адам қызметіндегі рөлін, мәдени 

құндылықтар мен адамзаттың мәдени мұрасы, 

әлемдік өркениеттегі Қазақстанның мәдениет 

орны туралы түсінікке ие болу. 

      Қазақстан Республикасындағы және жалпы 

әлемдегі негізгі экономикалық үрдістер мен 

бағдарламаларды талдау; кәсіби қызметте білімді, 

іскерлікті және дағдыларды, дұрыс қолдану 

әдістерін тәжірибеде қолдану. 

дүниетанымдық сипаттағы жүйелі білім дағдысы 

болу; ізгілік, әділдік, Ар-намыс, борыш, 

төзімділік, өз мамандығына деген махаббат 

идеалдарына негізделген құндылықтар мен 

нормаларды бағалау. 

Competences: 

to have an idea: about scientific, historical, 

philosophical and religious views on the world, the 

variety of forms of human activity and knowledge of 

rational and iirational, about spiritual values and their 

significance; about political life, subjects of politics 

and political processes in the world and the Republic 

of Kazakhstan, to understand the importance and role 



of political systems and regimes in the life of society. 

    know: the basics of the legal and legislative system 

of the Republic of Kazakhstan; organization of 

judicial and other law enforcement and law 

enforcement agencies, legal and moral and ethical 

standards in the field of professional activity; 

typology of sociological knowledge, factors of social 

development and impact, the process of socialization, 

the basics of sociological analysis; the essence of 

culture, its role in human activity, to have an idea of 

cultural values and cultural heritage of mankind, the 

place of culture of Kazakhstan in the world 

civilization. 

      be able to: analyze the main economic processes 

and programs in the Republic of Kazakhstan and in 

the world as a whole; apply knowledge, skills in 

professional activities, and the correct methods of 

use. 

to have skills of system knowledge of world Outlook 

character; estimates of values and norms based on 

ideals of good, justice, honor, duty, tolerance, love to 

the profession. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

ГЭ 

МЕ 

State examination 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

Игибаев, С. К. Историография  истории 

Казахстана [Текст]  : учеб. для вузов / С. К. 

Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы 

: [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : 

учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : 

Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни 

антропология : оқу-әдістемелік құрал.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

5. Харари, Ювал Ноаһ.   



 

Формуляр дисциплины «Основы экономики» 

Пән формуляры «Экономика негіздері»   

The form of the course The basics of Economics 

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / 

Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - 

(Рухани жаңғыру). - ISBN 9786017943264 : 

3850.70 Тг 

Парал.загл.:на англ.яз. 

6. Шваб, Клаус. 

Төртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. 

Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Основы экономикиOE -1102                         

Экономика негіздері – EH -1102                 

The basics of Economics- BE - 1102 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Ситникова У.К.-к.э.н., доцент 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Основы истории, Человек и общество 

Тарих, адам және қоғам негіздері 

Foundations of history, Man and society 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді 
қосады: қоғамдық шаруашылық нысандары, 
экономикалық жүйелердің негізгі түрлері, нарық 
шаруашылығының жалпы сипаттамасы,  сұраныс 
пен ұсыныстың теориясының негіздері, жеке 



ұдайы өндірістің негізгі теориялары,  
кәсіпорынның шығындары мен табысы, өндіріс 
факторларының нарығы және факторлық 
табыстардың қалыптасуы, ұлттық экономика 
жүйе ретінде, негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштер, жұмыссыздық және инфляция - 
экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі, 
макроэкономикалық тепе-теңдік, экономикалық 
өсу, мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, 
құралдары; кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі 
түрлері және нысандары, кәсіпкерлік қызметтің 
субъектілері мен объектілері, кәсіпкерлік орта, 
кәсіпкерлік қызметтің мәні, кәсіпкерлік капитал 
және оны қалыптастыру тәсілдері, кәсіпкерлік 
идеяларды іріктеу және іске асыру, бизнес-жоспар 
және оның қазіргі кәсіпкерліктегі рөлі, әріптестік 
қарым-қатынастардың түрлері, кәсіпкерлік 
келісім-шарт, кәсіпорын  шаруашылықты 
жүргізуші субъект ретінде, жеке кәсіпкерлік, жаңа 
кәсіпорын 

Содержание дисциплины включает в себя 
основные разделы: формы общественного 
хозяйства, основные типы экономических систем, 
общая характеристика рыночного хозяйства, 
основы теории спроса и предложения, основы 
теории индивидуального воспроизводства, 
издержки и доход предприятия, рынки факторов 
производства и формирование факторных 
доходов, национальная экономика как система, 
основные макроэкономические показатели,  
безработица и инфляция как проявления 
экономической нестабильности, 
макроэкономическое равновесие, экономический 
рост, государственное регулирование: сущность, 
цели, инструменты; предпринимательская 
деятельность, ее основные виды и формы, 
субъекты и объекты предпринимательской 
деятельности, предпринимательская среда, логика 
предпринимательской деятельности, 
предпринимательский капитал и способы его 
формирования, отбор и реализация 
предпринимательских идей, бизнес-план и его 
роль в современном предпринимательстве, формы 
партнерских связей, предпринимательский 
договор, предприятие как хозяйствующий 
субъект, индивидуальное предпринимательство, 
новое предприятие  

The content of the discipline includes the 
main sections: forms of social economy, the main 
types of economic systems, the General 
characteristics of the market economy, the 
foundations of the theory of supply and demand, the 
foundations of the theory of individual reproduction, 
costs and income, the markets of factors of 
production and the formation of factorial income, the 
national economy as a system, the main 
macroeconomic indicators, unemployment and 
inflation as manifestations of economic instability, 
macroeconomic equilibrium, economic growth, state 



regulation: essence, goals, instruments; business 
activities, its main types and forms, subjects and 
objects of business activity, business environment, 
the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital 
and ways of its formation, selection and 
implementation of business ideas, business plan and 
its role in modern entrepreneurship, partnerships, 
enterprise agreement, enterprise as an economic 
entity or individual entrepreneurship, new venture  

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

Білуі тиіс:  

- экономиканың дамуының теориялық және 

қолданбалы негіздерін; 

-  кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың әдістері 

мен қағидаларын; 

- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық 

нысандарын;  

- бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

негіздерін; 

Менгеруі керек: 

- экономикада болып жатқан процестер мен 

құбылыстарды өз бетінше талдауды; 

- әр түрлі әдістерді  пайдалана отырып  

экономикалық мәселелерді түсіндіре алуды; 

- кәсіпкердің қызметін жоспарлауды. 

Дағдылануы керек: 

- экономикалық ақпаратты жинау және түсінуге; 

- Қазақстан Республикасындағы экономикалық қызметтің  

жағдайларына қарай алған білімдерін 

пайдалануға; 

- тәжірибелік қызметті  ұйымдастыру және өзіндік жұмыс 

жүргізуге. 
Құзыретті болу: пәнді оқыту үрдісі экономикалық 
шындықты ұғыну  және тәжірибелік игеру, 
кәсіпкерлік ойлау мәдениетін, экономикалық 
ақпаратты қабылдау және талдау, кәсіпкерлік 
мақсатты қоя білу және оған жету жолдарын 
таңдай алу құзіреттіліктерін қалыптастыруға және 
дамытуға  бағытталған 
В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 
- теоретические и прикладные основы 
функционирования экономики; 
- принципы и методы осуществления пред-
принимательской деятельности; 
- организационно-правовые формы предпри-
нимательской деятельности; 
- основы управления и организации бизнеса; 
уметь: 
- уметь самостоятельно анализировать процессы и 
явления, происходящие в экономике; 
- используя различные методы, объяснять 
проблемы экономики; 
- планировать деятельность предпринимателя; 
иметь навыки: 
- сбора и осмысления экономической 
информации; 



- использования полученных знаний 
применительно к условиям экономической 
деятельности в Республике Казахстан; 
- самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации практической деятельности.  
As a result of studying the discipline, the student 
must 
know: 
- theoretical and applied bases of functioning of 
economy; 
- principles and methods of entrepreneurial activity; 
- organizational and legal forms of entrepreneurial 
activity; 
- basics of business management and organization; 
to be able to: 
- ability to analyze processes and phenomena 
occurring in the economy; 
- using different methods to explain the problems of 
the economy; 
- to plan the activities of the entrepreneur 
to have skills:  
- collection and interpretation of economic 
information; 
- use of the acquired knowledge in relation to the 
conditions of economic activity in the Republic of 
Kazakhstan; 
- independent work, self-organization and 
organization of practical activities. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

Игибаев, С. К. Историография  истории 

Казахстана [Текст]  : учеб. для вузов / С. К. 

Игибаев ; М-во образования и науки РК. - Алматы 

: [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : 

учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : 

Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 

Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни 

антропология : оқу-әдістемелік құрал.- Алматы : 



 

Формуляр дисциплины «Экология и устойчивое развитие» 

Пән формуляры «Экология және тұрақты дамуы»  

The form of the course «Ecology and sustainable development» 

Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Экология и устойчивое развитие – EUR-1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Экология және тұрақты дамуы – EZhTD - 1102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

The basics of Economics - ESD - 1102 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Бакин С.А.ст преподаватель 

Бакин С.А-аға оқутушы 

Bakin C.A. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Основы истории, Человек и общество 

Тарих, адам және қоғам негіздері 

Foundations of history, Man and society 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білу 

ұғымдарды "Экология және Тұрақты даму". 

Антропогендік ластануы қоршаған ортаның 

негізгі компоненттері. Табиғат пен қоғамның 

тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен 

жасыл экономика. Қазақстан Республикасының 

экологиялық саясаты. Жаһандық тұрақты даму 

мақсатындағы әріптестік. 

Цель дисциплины: формирование 

экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об 

основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний 

по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятий 

«Экология» и «Устойчивое развитие». 



Антропогенное загрязнение основных 

компонентов окружающей среды. Устойчивое 

развитие природы и общества. Энергетика 

будущего и зеленая экономика. Экологическая 

политика Республики Казахстан. Глобальное 

партнерство для устойчивого развития. 

The purposeof discipline: forming of ecological 

world view, receipt of thorough system knowledge 

and ideas about bases of steady development of 

society and nature, theoretical and practical 

knowledge on modern approaches of the rational use 

of natural resources and guard of OS. 

Brief description of course : Knowledge of 

concepts "Ecology" and "Steady development". 

Anthropogenic contamination of basic components of 

environment. Steady development of nature and 

society. Energy of the future and green economy. 

Ecological politics of Republic of Kazakhstan. 

Globalpartnershipforsteadydevelopment. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білу 

ұғымдарды "Экология және Тұрақты даму". 

Антропогендік ластануы қоршаған ортаның 

негізгі компоненттері. Табиғат пен қоғамның 

тұрақты дамуы. Болашақтың энергиясы мен 

жасыл экономика. Қазақстан Республикасының 

экологиялық саясаты. Жаһандық тұрақты даму 

мақсатындағы әріптестік. 

Білу қажет: 

- табиғат пен қоғамның өзара әрекеті 

негіздерінің бастапқы заңдылықтары, жұмыс істеу 

экожүйелер мен биосфераның дамуының, 

өндірістің зиянды және қауіпті факторлар мен 

қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері; 

- тұрақты даму және практикалық 

мәселелердің ғаламдық, аймақтық және жергілікті 

деңгейлердегі стратегиясы,  тұжырымдамасы; 

-  қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 

заңнама негіздерін ұйымдастыру принциптері, 

қауіпсіз өндірістік үрдістер. 

Істей алу қажет: 

- бағалау, экологиялық жағдайы,табиғи 

ортаның; 

- бағалау жүргізуге техногендік әсер ету, 

өндірістің қоршаған ортаға. 

Дағдыға ие болу: 

- экожүйелер мен тұтас биосфера  зерттеу 

компоненттері; 

- табиғатты қорғау міндеттерге байланысты 

тақырыптарға логикалық пікірталасты жүзеге 

асыру. 

Құзыреттілік: білім беру барысында 



табиғатты тиімді пайдалану мен қорғау аумағында 

қолданбалы зерттеулерді өткізуді қалыптастырады. 

Цель дисциплины: формирование 

экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об 

основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний 

по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны ОС.  

Краткое описание курса: Знание понятий 

«Экология» и «Устойчивое развитие». 

Антропогенное загрязнение основных 

компонентов окружающей среды. Устойчивое 

развитие природы и общества. Энергетика 

будущего и зеленая экономика. Экологическая 

политика Республики Казахстан. Глобальное 

партнерство для устойчивого развития. 

Знать: 

- основные закономерности взаимодействия 

природы и общества, основы функционирования 

экосистем и развития биосферы, влияние вредных 

и опасных факторов производства и окружающей 

среды на здоровье человека; 

- концепцию, стратегии, проблемы 

устойчивого развития и практические подходы к 

их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 

- основы законодательства по охране 

окружающей среды; принципы организации 

безопасных производственных процессов. 

Уметь: 

- оценивать экологическое состояние 

природной среды, 

- проводить оценку техногенного 

воздействия производства на окружающую среду 

Иметь навыки: 

- изучения компонентов экосистем и 

биосферы в целом; 

- ведения логической дискуссии по темам, 

связанным с решением природоохранных задач.  

Компетенции:знания по курсу способствуют 

проведению прикладных исследований в области 

природопользования и охраны природы. 

 

The purposeof discipline: forming of ecological 

world view, receipt of thorough system knowledge 

and ideas about bases of steady development of 

society and nature, theoretical and practical 

knowledge on modern approaches of the rational use 

of natural resources and guard of OS. 

Brief description of course : Knowledge of 

concepts "Ecology" and "Steady development". 



Anthropogenic contamination of basic components of 

environment. Steady development of nature and 

society. Energy of the future and green economy. 

Ecological politics of Republic of Kazakhstan. 

Globalpartnershipforsteadydevelopment. 

To know: 

- basic conformities to law of cooperation of 

nature and society, basis of functioning of ecosystems 

and development of biosphere, influence of harmful 

and dangerous factors of production and environment 

on the health of man; 

- conception, strategies, problems of steady 

development and practical going near their decision 

on global, regional and local levels; 

- bases of legislation on the guard of 

environment; principles of organization of safe 

productive processes, 

To be able to: 

- to estimate the ecological state of natural 

environment; 

- to conduct the estimation of technogenic 

influence of production on an environment. 

To have skills: 

- studies of components of ecosystems and 

biosphere on the whole; 

- conducts of logical discussion on the themes 

related to the decision of nature protection tasks. 

Competencies: Knowledge Exchange promote 

applied research in the field of wildlife management 

and conservationу. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В.. Экология. Человек-

экономика-биота-среда., М., «ЮНИТИ», 2007. .  

2. Ильин В.И.. Экология, М., «Перспектива», 

2007.   

 5. Никаноров А.М., Хорунжая Т.А.. «Глобальная 

экология», М., ЗАО, «Книга сервис», 2003.   

4. Марфенин Н.Н. Концепция «устойчивого 



Информационный модуль   

Ақпараттық модуль 

Information Module 

Формуляр дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» 

Пән формуляры «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 

The form of the course «Information and communication technology» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Информационно-коммуникационные технологии-IKT - 

1105                

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар-AKT - 

1105           

Information and communication technology- ICT- 1105 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Жантасова Женисгуль Зейнешовна-к.т.н..,доцент 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

4 

4 

4 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

дневная о/о 

Күндізгі іштей 

Семестр 

Семестр 

Semester 

-3 сем (2 курс) 

-2 сем (1 курс) 

-3 сем (2 курс) 

-2 сем (1 курс) 

Количество 

обучающихсяСтуденттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль Талаптар 

Module prerequisites 

Математика, информатика 

Математика, информатика 

Math, information technology 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Курстың мақсаты: химияны оқытуда 

инновациялық бағыттарды зерттеу, негізгі 

инновациялық-коммуникационды әдістермен танысу 

және оны тәжірибеде қолдана білу. 

развития» в развитии / Россия в окружающем 

мире: 2002 (Аналитический ежегодник) // Под 

общей редакцией: Данилова-Данильяна В.И., 

Степанов С.А. - М.:Изд-во МНЭПУ, 2002.   

5. Бигалиев А.Б., Халилов М.Ф., Шарипова М.А. 

Основы общей экологии Алматы, «Қазақ 

университеті», 2007.  

 6. Колумбаева С.Ж., Бильдебаева Р.М. Общая 

экология. Алматы, «Қазақ университеті», 2006.  



 Мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: жоғары және 

орта білім беруде негізгі инновациалық процестер, оқу 

процесінде қолданылатын педагогикалық технология, 

оқудың ақпараттық технологиялары.  

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: основные инновационные процессы в 

области высшего и среднего образования, 

педагогические технологии, используемые в учебном 

процессе; в частности, информационные технологии 

обучения. 

Course objective: to explore innovative approaches 

to teaching chemistry, learn the basic techniques of 

innovation and communication, to be able to apply them in 

practice. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Цель курса: изучить инновационные подходы в 

преподавании химии, ознакомиться с основными 

инновационно - коммуникационными методами, уметь 

применять их на практике. 

В результате изучения студент должен: 

-знать основы активных методов повышения 

познавательного интереса, инновационно-

коммуникационных подходов в преподавании, 

современные педагогические технологии; 

- уметь использовать полученные знания при 

изучении других учебных дисциплин;  

-владеть  навыками и приемами использования 

полученных знаний в теоретических и практических 

целях, навыками самостоятельной работы с 

литературой. 

Дисциплина направлена на формирование  

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской 

компетенций.Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: таным қызығушылығын арттырудың 

белсенді әдістерінің негізін, оқытудағы инновациялық-

коммуникационды бағыттар, заманауи педагогикалық 

технологияларды. 

- Істей алуы тиіс: басқа пәндерден алған білімді 

қолдана білу. 

- Дағдылана алуы тиіс: алған білімді теориялық 

және тәжірибелік мақсатта қолдана алу, әдебиеттермен 

жұмыс жасай алу. 

Contents include the following sections: basic inno-

ion processes in the field of higher and secondary 

education, pedagogical technologies used in the 

educational process; In particular, information technology 

training. As a result of the study a student 

must:Know the basics of active methods of enhancing 

cognitive interest, innovation and communication 

approaches to teaching, modern educational technology;Be 

able to use the knowledge gained in the study of other 

disciplines;vladet skills and methods of using the 



knowledge gained in the theoretical and practical 

purposes, the skills of independent work with literature. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, 

communicative, professional, research competencies. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау 

нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

своевременнове выполнение заданий 

уақтылы тапсыру 

timely execution of tasks 

Продолжительность модуля  

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

4 семестр 

4 семестр 

4 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Андреев, А. А. Введение в Интернет-образование: 

учеб. пособие / А. А. Андреев. – М.: Логос, 2003. – 73 

с. 

2. Андресен, Бент. Б. Мультимедиа в образовании: 

специализированный учеб. курс: [пер. с англ] / Бент. Б. 

Андерсен, Катя Ван Ден Бринк. – 2-е изд.; испр. и доп. 

– М.: Дрофа, 2017. – 221 с. 

3. Компьютер в работе педагога: учебно-практическое 

пособие для учителей, начинающих осваивать 

компьютер и студентов пед. вузов / Под ред. Н. Ю. 

Пахомовой. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2015. – 189 с. 

4. Морева, Н. А. Современная технология учебного 

занятия / Н. А. Морева. – М.: Просвещение, 2007. – 

156 с. 

5. Buzzi M. E-learning. - InTech, 2010. - 320 pp. 

6. Davis T. Visual Design for Online Learning. - Jossey 

Bass, 2015. – 208 pp. 

7. Ghislandi P. E-Learning: Theories, Design, Software 

and Applications. - Second Edition. – ITexLi, 2016. – 259 

p. 

8. Rosson M.B. Advances in Learning Processes. - 

InTech, 2009. - 292 p. 

Урезалов А.В. и др. Стандарты и технологии создания 

систем e-Learning. Учебно-методическое пособие / 

А.В. Урезалов, А.В. Хлызов, Л.Н. Лядова, Е.Б. 

Замятина, А.Н. Фирсов. – Пермь 

Дата обновления 

Жаңарту уақыты 

Date of update 

14.07.2018 

14.07.2018 

14.07.2018 

 

Коммуникативный модуль  

Коммуникативтык  модуль     

Module Communicative 

Формуляр дисциплины «Иностранный язык» 

Пән формуляры «Шет тілі пәні» 

The form of the course «Foreign language» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Иностранный язык-IYa -1103 

Шетел тілі       Sht -1103                                                                                                    



Name of module code  Foreign language- FL-1103        

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Кафедра языка и перевода (корпус 9) 

Тіл және аударма кафедрасы  

фамилия Капышева Г.К.-к.ф.н., доцент 

Department of language and translation (building 9) 

Тип модуля (название 

блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

БА (бакалавриат) 

БА (бакалавриат) 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6 

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6 

6 

6 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

дневная (о/о) 

Күндізгі іштей 

day (o / o) 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 семестры 

1,2 семестрлер 

1.2 semesters 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

 

Пререквизиты модуля 

Модуль талаптары 

Module prerequisites 

1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

1 семестр - Шет тілі (мектеп курсы) 

2 семестр - Шет тілі (А1 деңгей) 

1 SEM-Foreign language (school course) 

2 SEM-Foreign language (level A1) 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Иностранный язык 

Шет тілі 

Foreign language 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

- Знать: В области аудирования понимать самые 

распространенные фразы, простые предложения, 

небольшие тексты социально-бытового и 

культурологического характера. 

- Уметь: В области чтения понимать небольшие простые 

тексты, уметь найти конкретную информацию в текстах 

повседневного общения.В области монологической речи 

уметь использовать простые фразы и предложения, 

пересказать текст, рассказать об известных людях, 

условиях жизни, учебе. В области диалогической речи 

уметь общаться в простых речевых ситуациях, требующих 

непосредственного обмена информацией, поддерживать 

краткий диалог. 

Иметь представление:и В области письма составлять и 

записать небольшой текст на заданную тематику, текст 



поздравительной открытки, письмо подруге (другу), 

орфографический диктант. 

- Білу: Ең жиі кездесетін сөз тіркестерін, қарапайым 

сөйлемдерді, әлеуметтік, мәдени және мәдени сипаттағы 

шағын мәтіндерді тыңдау саласында. Оқу саласында шағын 

қарапайым мәтіндерді түсіну, күнделікті қарым-қатынас 

мәтіндерінде нақты ақпаратты таба білу. 

- Істей алу: монологтың сөйлеу саласында қарапайым сөз 

тіркестерін және сөйлемдерді пайдалана білу, мәтінді қайта 

жазу, танымал адамдар туралы айту, өмір сүру жағдайлары, 

оқу. Диалогтық сөйлеу саласында, тікелей ақпарат 

алмасуды талап ететін қарапайым сөйлеу жағдайында 

сөйлесуге, қысқа диалогты қамтамасыз етуге тырысыңыз. 

- Түсінік қалыптастыру: Жазу саласында осы тақырыптағы 

кішкене мәтінді, сәлемдесу мәтінін, досына (досына) хат 

жазу, емле жазуларын жаза және жаза білу. 

- To know: in the field of listening to understand the most 

common phrases, simple sentences, small texts of social and 

cultural nature. in the field of reading to understand small 

simple texts, to be able to find specific information in the texts 

of everyday communication. 

- To have skills:in the field of monologue speech to be able to 

use simple phrases and sentences, retell the text, talk about 

famous people, living conditions, learning; in the field of 

Dialogic speech to be able to communicate in simple speech 

situations that require direct exchange of information, to 

maintain a brief dialogue. 

- To be able to: In the letter to be able to create and write a short 

text on a given subject, text, greeting cards, letter girlfriend 

(boyfriend), orthographic dictation. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

своевременное выполнение заданий 

Тапсырманы уақытында орындау 

timely execution of tasks 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 курс (1,2 семестры) 

1 курс (1,2 семестры) 

Kurs 1 (semesters 1,2) 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  : uppere Intermediate 

Coursebook / L. Clandfield, R. R. Benne ; with odditional 

material by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 157 p. + 

Campbell, Robert Globale : workbook / R. Campbell, A. 

Tennant  (16 p.) + CD-ROM. 37 

2. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Intermediate teacher's 

book / L. Clandfield, R. R. Benne. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. 

- 144 p. + CD-ROM. 21 

3 Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Upper intermediate 

teacher's book / L. Clandfield, F. Watkins. - [б. м.] : Macmillan, 

[2014]. - 144 p. + CD-ROM. 49 



4 Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Advanced Coursebook 

/ L. Clandfield, A. Jeffries ; with odditional material by R. R. 

Btnne, M. Vince. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 158 p. + 

Campbell, Robert Globale : workbook / R. Campbell, J. Moore  

(16 p.) + CD-ROM. 37 

1.Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  : uppere Intermediate 

Coursebook / L. Clandfield, R. R. Benne ; with odditional 

material by A. Jeffries. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 157 p. + 

Campbell, Robert Globale : workbook / R. Campbell, A. 

Tennant  (16 p.) + CD-ROM. 37 

2. Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Intermediate teacher's 

book / L. Clandfield, R. R. Benne. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. 

- 144 p. + CD-ROM. 21 

3 Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Upper intermediate 

teacher's book / L. Clandfield, F. Watkins. - [б. м.] : Macmillan, 

[2014]. - 144 p. + CD-ROM. 49 

4 Clandfield, Lindsay. Global [Текст]  :  Advanced Coursebook 

/ L. Clandfield, A. Jeffries ; with odditional material by R. R. 

Btnne, M. Vince. - [б. м.] : Macmillan, [2014]. - 158 p. + 

Campbell, Robert Globale : workbook / R. Campbell, J. Moore  

(16 p.) + CD-ROM. 37 

Тер-МинасоваС.Г. 
Тілжәнемәдениетаралықкоммуникация : [оқулық] / 

С.Г.Тер-Минасова. - [б. м.] : Ұлттықаудармабюросы. 

Қоғамдыққоры, 2018. - 320 бет. - (Руханижаңғыру. 

Жаңагуманитарлықбілім. Қазақтіліндегі 100 жаңаоқулық) 

Фромкин, Виктория. 

Тілбілімінекіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шыбас. - [б. 

м.] : Ұлттықаудармабюросы. Қоғамдыққоры, 2018. - 608 

бет. - (Руханижаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық 

 

Дата обновления 

Жаңарту уақыты 

Date of update 

14.06.2018г. 

14.06.2018ж. 

14.06.2018y. 

 

МодульКоммуникативный 

Коммуникативтік модуль 

Communication Module 

Формуляр дисциплины Казахский (русский) язык  

Пән формуляры Қазақ (орыс) тілі 

The form of the course «Kazakh (Russian) Language»  

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

 Казахский (русский) язык -K(R)Ya -1104                 

Қазақ (орыс) тілі -K(O)T -1104                   

 «Kazakh (Russian) Language» -K(R)L-1104 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

каф.практического курса казахского языка (корпус 

9)раб.тел. 25-44-35 

Қазақ тілі практикумы бөлімі (ғимарат 9). 25-44-35 

Department of practical course of the Kazakh language 

(building 9) slave.tel. 25-44-35 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 



Type of module (name of unit) Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

4 

4 

4 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6 

6 

6 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная о/о 

Күндізгі іштей 

Daytime 

Семестр 

Семестр 

Semester 

-4 сем (2 курс) 

-3 сем (2 курс) 

-2 сем (1 курс) 

-4 сем (2 курс) 

-3 сем (2 курс) 

-2 сем (1 курс) 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

Все специальности 

Барлық мамандықтар 

All specialties 

Пререквизиты модуляМодуль 

Талаптар 

Module prerequisites 

Профессиональный казахский язык, уровни А1, А2 

Кәсіби қазақ тілі, А1, А2 деңгейлері 

Professional Kazakh language, levels A1, A2 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

-Профессиональный казахский(русский) язык 

-Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Professional Kazakh language, levels A1, A2 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

- Знать: В области аудирования понимать развернутые 

доклады и сообщения на профессиональную тему с 

содержащейся в них аргументацией; учебные, научно-

популярные фильмов на профессиональную тему. 

- Уметь: В области чтения понимать профессионально-

ориентированные тексты и официально-деловые 

документы, коммуникативные задачи и авторские 

интенции говорящего, понимать содержательно-

фактуальную и содержательно-концептуальную 

информацию. В области монологической речи уметь 

доступно и обстоятельно высказаться по широкому 

кругу профессиональных вопросов, дать аргументация 

собственной профессиональной точки зрения с 

оценкой, замечаниями и пожеланиями. В области 

диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка на профессиональную 

тему. 

- Иметь представление: В области письма уметь писать 

тексты официально-делового, профессионального 

содержания в соответствии с нормами литературного 

языка. 

- Білу: кәсіптік тақырып бойынша егжей-тегжейлі 

есептер мен хабарламаларды тыңдауға, оларда 

қамтылған дәлелдермен; кәсіби тақырып бойынша 



білім беру, танымал ғылыми фильмдер. 

- Істей алу: Оқу саласында кәсіптік бағдарланған 

мәтіндерді және бизнес-іскерлік құжаттарды, 

коммуникативтік тапсырмаларды және спикердің 

авторлық ниетін түсініп, нақты мазмұнды және 

тұжырымдамалық ақпаратты түсіну. Монологтың 

сөйлеу саласында кең ауқымды кәсіби мәселелер 

бойынша қол жетімді және мұқият сөйлесе аласың, 

өзіңіздің кәсіби ұстанымыңызға ризашылықпен, 

ескертулермен және ұсыныстармен дәлел келтіре 

аласыз. Диалогтық сөйлеу саласында кәсіби тілдегі ана 

тілдерінде сөйлейтін тілдесуге қатыса алады. 

- Түсінік қалыптастыру: Жазу саласында әдеби тіл 

нормаларына сәйкес ресми бизнестің мәтіндерін және 

кәсіби мазмұнды жаза білу. 

- To Know: in the field of listening to understand the 

detailed reports and messages on a professional topic with 

the arguments contained in them; educational, popular 

science films on a professional topic. 

- To have skills:in the field of reading to understand 

professionally-oriented texts and official business 

documents, communicative tasks and author's intentions of 

the speaker, to understand the content-actual and content-

conceptual information. in the field of monologue speech to 

be able to speak clearly and thoroughly on a wide range of 

professional issues, to give arguments of their own 

professional point of view with the assessment, comments 

and suggestions.in the field of Dialogic speech to be able to 

participate in dialogues with native speakers of the studied 

language on a professional theme. 

- To be able to:  in the field of writing to be able to write 

texts of official business, professional content in 

accordance with the norms of the literary language. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау 

нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

своевременнове выполнение заданий 

уақтылы тапсыру 

timely execution of tasks 

Продолжительность модуля  

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

4 семестр 

4 семестр 

4 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. 

Қазақ тілі : экология және жаратылыстану ғылымдары 

мамандықтарының сырттай бөлім студ. арналған оқу-

әдістемелік құрал.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына 

арналған) : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет.  



1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. 

Қазақ тілі : экология және жаратылыстану ғылымдары 

мамандықтарының сырттай бөлім студ. арналған оқу-

әдістемелік құрал.- Өскемен : С. Аманжолов атындағы 

ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

3. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына 

арналған) : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

4.Фромкин, Виктория. 

Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы 

бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 608 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Дата обновления 

Жаңарту уақыты 

Date of update 

14.07.2018 

14.07.2018 

14.07.2018 

 

 

Модуль Общественно-политический 

Қоғамдық-саяси Модуль 

Module Socio-political 

Модуль Общественно-политический 

Қоғамдық-саяси Модуль 

ModuleSocio-political 

Формуляр дисциплины «Основы права» 

Пән формуляры «Құқық негіздері» 

The form of the course «Bases of law» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Основы права - OP - 1103                                                

Құқықнегіздері –  KN - 1103                                                                    

Bases of law     -   BL- 1103 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Баиркенова Г.Т.-к.ю.н., доцент 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер по факту 



саны 

Number of students 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Қазақстан тарихы, Саясаттану, Экономикалық 

теория, Дүние жүзі тарихы. 

История Казахстана, Политология, 

Экономическая теория, Всеобщая история. 

History of Kazakhstan, political Science, 

Economic theory, Universal history. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

  Пәннің мазмұны:Қазақстан 

Республикасыныңмемлекет және құқық теориясы 

негіздері, Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқық негіздері, Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқық негіздері, 

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы 

негіздері, Қазақстан Республикасының отбасы 

және неке құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының қылмыстық құқық негіздері, 

Қазақстан Республикасының азаматтық құқық 

негіздері, Қазақстан Республикасының қылмыстық 

және азаматтық істер жүргізу құқығы негіздері, 

Қазақстан Республикасының қаржы құқығы 

негіздері, Қазақстан Республикасының салық 

құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының 

экологиялық және жер құқығы негіздері, 

халықаралық құқық негіздері. 

Содержание дисциплины: основные теории права и 

госуданства Республики Казахстан, основы 

конституционного права Республики Казахстан, 

основы социальных прав Республики Казахстан, 

основы прав труда  Республики Казахстан, основы 

прав брака и семьи  Республики Казахстан 

The content of the discipline: the main theories of law 

and statehood of the Republic of Kazakhstan, the 

foundations of the constitutional law of the Republic of 

Kazakhstan, the foundations of social rights of the 

Republic of Kazakhstan, the foundations of labor rights 

of the Republic of Kazakhstan, the foundations of the 

rights of marriage and family of the Republic of 

Kazakhstan 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, 

нәтижесінде білулері қажет: 

Білу қажет:адам мен азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарын, міндеттерін; Қазақстан 

Республикасында әрекет етуші негізгі нормативтік 

құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын дұрыс 

түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір 

құқық саласы бойынша негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу; әр түрлі құқық салаларындағы 

жауаптылық мәселелерін білу. 

Игеру қажет: нормативтік құқықтық актілерді 

талдауды, қоғамның мемлекеттік-құқықтық 

құрылымын,  мемлекеттік биліктің субъектілерін 



және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 

Меңгеру қажет: күнделікті өмірде мемлекет 

және құқық мәселелеріне байланысты сұрақтар 

туындаған жағдайларда нормативтік-құқықтық 

актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті, өзіндік менеджмент 

құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

Дисциплина «Основы права» относится к 

дисциплинам юридического цикла, но изучается 

студентами других специальностей. 

Цель изучения дисциплины– расширение и 

углубление  знаний студентов,  формирование 

социально-правовой адаптации и мировоззрений 

обучающихся,  повышение их правовой культуры и 

правосознания, знать отрасли  права и уметь 

применять  нормы  права на практике.  

Содержание дисциплины:Основы теории 

госудрства и права, Основы Конституционного 

права Республики Казахстан, Основы 

административного права Республики Казахстан, 

Основы трудового прва Республики Казахстан, 

Основы семейного права Республики Казахстан, 

Основы уголовного права Республики Казахстан, 

Основы гражданского права Республики Казахстан,  

Основы финансового права Республики Казахстан, 

Основы уголовного процессуального и 

гражданскокого процессуального права Республики 

Казахстан,  Основы налового права Республики 

Казахстан, Основы экологического и земельного 

права  Республики Казахстан, Основы 

международного права.  

По окончании изучения дисциплины 

студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека 

и гражданина; действующие нормативно-правовые 

акты Республики Казахстан, правильно понимать 

их  применение в пространстве; знать и различать 

отрасли права, основные понятия и категории  

каждой отрасли права; основные вопросы 

юридической ответственности в соответствии с их 

видами.  

Уметь: анализировать нормативные правовые 

акты, государственно-правовую структуру 

общества, субъектов государственной власти и 

механизм его осуществления.  

Владеть:при возникновении в повседневной 

жизни вопросов связанных с проблемами 

государства и права навыками по правильному 

применению  нормативно-правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование  

мировоззренческих, профессиональных, научных 



коммуникативных, управленческих компетенций. 

Discipline of "Basis of right" behaves to 

disciplines of legal cycle, but studied by the students of 

other specialities. 

  An aim of study of discipline is expansion and 

deepening  of knowledge of students,  forming of 

socially-legal adaptation and of world views of student,  

increase of their legal culture and sense of justice, to 

know the fields  of law and able to apply  the norms  of 

right in practice.  

  Table of contents of discipline : Bases of theory 

of госудрства and rights, Bases of the Constitutional 

right for Republic of Kazakhstan, Basis of 

administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases 

labour прва Republics of Kazakhstan, Bases of family 

law of Republic of Kazakhstan, Basis of criminal law 

of Republic of Kazakhstan, Basis of civil law of 

Republic of Kazakhstan,  Basis of financial right for 

Republic of Kazakhstan, Bases criminal judicial and 

гражданскокого of judicial right for Republic of 

Kazakhstan,  basis налового right for the republic of 

Kazakhstan, basis and landed ecolaw  republic of 

Kazakhstan, basis. 

Upon termination of study of discipline students 

must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man 

and citizen; operating normatively-legal acts of 

Republic of Kazakhstan, it is correct to understand 

their  application in space; to know and distinguish the 

fields of law, basic concepts and categories  of every 

field of law of әр; basic questions of legal 

responsibility in accordance with their kinds.  

studies, socio-cultural analysis of information 

from various sources.   

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

АрзамасовЮ. Г., доктор юридических наук, 

профессор — темы 5—7; 

Белькович Р. Ю., кандидат юридических наук, 



Модуль Общественно-политический 

Қоғамдық-саяси Модуль 

ModuleSocio-political 

Формуляр дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Пән формуляры «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

 The form of the course «Life Safety Basics» 

доцент — тема 1; 

Голощапов А. М., кандидат юридических наук, 

доцент — тема 20; 

Ерохина Ю. В., кандидат юридических наук, 

доцент — темы 4, 21 

(совместно с В. И. Ерохиным); 

Ефремова Н. Н., кандидат юридических наук, 

профессор — тема 15; 

Исаков В. Б., доктор юридических наук, профессор 

— введение, 

темы 9—11, разд. II—IV; 

Карпец В. И., кандидат юридических наук, доцент 

— тема 1 

Куратко, Дональд.Ф. 
Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : [оқулық] / 

Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

Гриффин Р. У. 
Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық) 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Основы безопасности жизнедеятельности -  OBZh - 1103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі –    OTKH- 1103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LifeSafetyBasics  -   LSB- 1103 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Куленова Гульнара Борисовна-к.м.н,доцент 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Очная 

Күндізгі 



Form of training Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество 

обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизитымодуля 

Модульпререквизиттері 

Module prerequisites 

биология, химия, математика, физика , валеология, тарихы . 

 биология, химия, математика, физика, валеология, 

история. 

biology, chemistry , mathematics, physics , valueology history . 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Цель курса - воспитание культуры безопасности, 

подготовки обучаемых к безопасному поведению в 

повседневной жизни, в опасных, в том числе ЧС 

природного, техногенного характера, формирования у них 

здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков 

оказания первой помощи. 

Курстың мақсаты - қауіпсіздік мәдениетін оқыту, 

күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық үшін оқыту 

студенттерге табиғи, техногенді төтенше жағдайлар, соның 

ішінде қауіп, болып табылады, олар алғашқы медициналық 

көмек көрсету салауатты және қауіпсіз өмір салтын мен 

дағдыларды қалыптастыру.  

The aim of the course - training of safety culture, training 

students for safe behavior in everyday life is in danger, 

including emergency situations of natural, man-made, they form 

a healthy and safe lifestyle and skills in first aid.  

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Пәннің оқу-әдістемелік мәселелері:  

- Зиянды әсерiнен адам және қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;  

- Төтенше жағдайлардың зардаптарын болжау және 

бағалау;  

- Авариялар, табиғи апаттар, және қырып-жоятын 

қазіргі заманғы құралдарын пайдалану, сондай-ақ оларды 

жою жөнiнде шаралар қолдану салдарынан өндірістік 

қызметкерлер, шешімдер халықты қорғау үшін енгізу. 

Студент білу керек курсты оқу нәтижесінде: 

- Қоршаған ортаға, адам денсаулығына және 

қауіпсіздік теориялық негіздері;  

- Денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі, 

нормативтік-құқықтық және техникалық база;  

- Анатомиялық және адам, травматикалық зиянды 

және зиянды факторларға физиологиялық әсері;  

Меңгеру тиіс: 

- Қауіпсіздігі мен өндірістік қызметтің экологиялық 

көрсеткіштерін жақсарту бойынша іс-шараларды әзірлеу;  

- Өндірістік қызметкерлер мен төтенше жағдайларда 

халықты қорғау бойынша шараларды жоспарлауға және 

жүзеге асыруға;  

- Төтенше жағдайлардың салдарын жоюға құтқару 

және басқа да шұғыл операциялар қатысу үшін. 



Сатып : тіршілік ету ортасы адам қауіпсіз өзара іс-

қимыл әдістерін , нысандар басқару төтенше жағдайларда ( 

ұйымдардың ) , табиғи және техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлардың алдын алу және салдарын жою , 

сондай-ақ қырып қазіргі заманғы құралдарын пайдалану 

тұрақты жұмыс істеу дағдылары талдау. 

Пән келесі жалпы мәдени және кәсіби құзіреттілікті 

қалыптастыру бағытталған : A - жеке және ұжымдық 

гигиена кадрларды негізделген медициналық білім, 

алғашқы көмек көрсету арқылы; B - әскери денсаулығын 

сақтау үшін білім мен түсіністік қолдану; C - білім беру 

маңыздылығы туралы ( сызу ) үкімдері ; D - 

коммуникациялық дағдылар; E - дағдыларын оқыту: 

бірінші көмек көрсету мүмкіндігі болуы үшін . 

Задачи преподавания дисциплины: 

- разработка и реализация мер защиты человека и 

среды обитания от вредных воздействий; 

- прогнозирование и оценка последствий ЧС; 

- принятие решений по защите населения, 

производственного персонала от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по 

их ликвидации. 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

- правовые и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- анатомо-физиологические последствия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в ЧС; 

- принимать участи в проведении спасательных и 

других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС. 

Приобрести: Навыки анализа способов  безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания, устойчивого 

функционирования объектов хозяйствования (организаций) 

в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросов 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

применения современных средств поражения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: А – 

знание медицинских основ личной и коллективной гигиены 

военнослужащих, основ оказания первой помощи;В – 

применение знаний и пониманий по сохранению здоровья 

военнослужащих; С – вынесение (составление) суждений о 

важности знаний;D – коммуникативные навыки;Е – 



учебные навыки: уметь оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Teaching Problems of the discipline: 

- Development and implementation of measures to protect 

human and environment against harmful effects;  

- Prediction and assessment of consequences of 

emergency situations;  

- Making decisions to protect the population, production 

personnel from the consequences of accidents, natural disasters, 

and the use of modern means of destruction, as well as the 

adoption of measures to eliminate them. 

As a result of studying the course the student should 

know: 

- Theoretical foundations of human health and safety in 

the environment; 

- Legal, regulatory and technical basis of health and 

safety; 

- Anatomical and physiological effects on the human 

traumatic, harmful and damaging factors; 

To be able to: 

- Develop measures to improve safety and environmental 

performance of production activities; 

- To plan and implement measures to protect production 

personnel and the population in emergency situations; 

- To take part in rescue and other emergency operations in 

the aftermath of emergencies. 

Buy: Skills analysis of human safe interaction methods 

with habitat , sustainable operation of facilities management 

(organizations ) in emergencies , prevention and elimination of 

consequences of natural and man-made disasters , and the use 

of modern means of destruction. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау 

нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, предусмотренныхмодулем 

(см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті 

бақылауға және іске асыруға оң баға берілді (4.2-ті 

қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all 

types of work provided by the module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 

2008. - 288 с. 

Сборник основных нормативных и правовых актов по 

вопросам ГО 



 

 

 Формуляр дисциплины «Политология-социология» 

 Пән формуляры «Саясаттану - әлеуметтану»  

Form of discipline «Рolitical science-sociology» 

и РСЧС. Второе издание, дополненное. Москва, 2006, 2010 

год. 

Справочно-правовая система «Кодекс: право», раздел 

«Законодательство Тюменской области», сайт – URL 

http://www.zakon72.info 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Политология-социология – PS - 2106                                                

Саясаттану - әлеуметтану – CA - 2106                                                  

Рolitical science-sociology -  PSS - 2106 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Рякова Е.Г-магистр философии 

Кабрахманова Ф.К.-к.ф.н ,доцент 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Основы истории, Человек и общество 

Тарих, адам және қоғам негіздері 

Foundations of history, Man and society 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

История Казахстана 

Қазақстан тарихы 

history of Kazakhstan 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Курс мазмұны: «Саясаттану- әлеуметтану» 

пәнінің объектісі; социологиялық перспектива және 

қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің дамуының 

негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер 

әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық 

әдістері; қоғам және әлеуметтік өзара; әлеуметтік 

топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік 

теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси 

жүйелер мен қазіргі заманның режимдері; 



Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту 

және жетілдіру; Саяси мәдениет және идеология; 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму 

стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің 

теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер 

мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және 

әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы 

зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және 

оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан 

әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды 

талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша өз 

ойымен тұжырымдау; балама динамикалық 

пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін 

инновациялық социологиялық көзқарастар 

бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның 

проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; 

төзімділік пен құрметке негізделген тұлғааралық 

және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас 

көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер 

әдіснамасы; ақпараттың сыйымдылығын ( «сын 

тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси 

тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен 

белсенді және демократиялық қатысу ниетіне 

негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру 

және дамытуға бағытталған; базалық оқыту 

адамның қабылдауы мен өзара түсіністікті 

дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, 

отбасындағы, топта бірге өмір сүру біліктері бар. 

(жеке, мәдениетаралық, басқа азаматтық құзыреті) 

азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік 

береді. 

Цель курса: «Политология-социология» 

является формирование у будущего специалиста 

элементов научного социального мышления и 

мировоззрения, которые помогут ему преодолевать 

влияние стереотипов и осмысливать сложные 

явления и процессы современной общественной 

жизни, помочь ориентироваться в политической 

действительности, выработать у них научный 

подход к оценке тех или иных социальных и 

политических событий и явлений, вооружить 

знаниями, необходимыми для творческого решения 

своих профессиональных проблем, формирования 

демократической политической культуры. 

Содержание курса: объект и предмет 

социологии и политологии; социологическая 



перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического 

знания; методология социологического 

исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные 

взаимодействия; социальные группы, организации 

и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское 

общество; политическое развитие и модернизация; 

политическая культура и идеология; стратегия 

развития Казахстана до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины 

«Политология-социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования социально-

политических наук, школы и научные направления 

и результаты современных исследований в области 

социологии и политологии, политическую систему 

и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, 

корректно и аргументировано формулировать свою 

мысль в устной и письменной форме, использовать 

усвоенные знания в конкретных ситуациях, 

динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы к 

решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к 

анализу, проектированию и прогнозированию 

проблем современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на 

толерантности и уважении; методикой проведения 

социологических исследований; способностью к 

критическому восприятию информации 

(«критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие основных компетенций 

социальной подготовки (личностные, 

межкультурные, гражданские компетенции) 

позволяют ему во всей полноте участвовать в 

гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и 

готовности к активному и демократическому 

участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен 

воспитывать в себе принятие и понимание другого 

человека.  

The aim of the course «Рolitical science- 

sociology» is formation at future expert a social 

elements of scientific thinking and outlook that will 

help to overcome the influence of stereotypes and 



make sense of complex phenomena and processes of 

contemporary social life, help navigate the political 

reality, to develop a scientific approach to the 

assessment of of various social and political events and 

phenomena, armed with the knowledge necessary for a 

creative solution to their professional problems, the 

formation of a democratic political culture. 

Course content: the object and the subject of 

sociology and political science; sociological 

perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; 

methodology of social research; sociological methods 

of collecting information; society and social 

interaction; social groups, organizations and 

institutions; social inequality and social stratification; 

political systems and regimes of modern times; state 

and civil society; political development and 

modernization; political culture and ideology; Strategy 

of development of Kazakhstan till 2050. 

As a result of studying the discipline «Рolitical 

science- sociology», a student must: 

- to know: the theoretical and practical 

foundations and principles of functioning of social and 

political sciences, schools and research areas, and the 

results of current research in the field of sociology and 

political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes 

and phenomena occurring in society, well-reasoned and 

articulate their thoughts orally and in writing, to use 

acquired knowledge in concrete situations, dynamic 

use of alternative, new and / or innovative sociological 

approaches to solving professional problems; 

- to have skills: a holistic approach to the 

analysis, planning and forecasting problems of modern 

society; interpersonal and intercultural communication 

based on tolerance and respect; methodology of 

sociological research; capacity for critical perception of 

information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the 

formation and development of the basic training of 

social competences (personal, intercultural, civic 

competences) allow it in its entirety to participate in 

civic life, based on knowledge of social and political 

concepts and structures and a willingness to take an 

active and democratic participation; It has the ability to 

live together in a group, in the family, in society, in the 

world, able to cultivate acceptance and understanding 

of the other person.   

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов положительная оценка по итоговому контролю и 



 

 

Модуль Общественно-политический 

Қоғамдық-саяси Модуль 

ModuleSocio-political 

Формуляр дисциплины «Культурология» 

Пән формуляры «Мәдениеттану» 

 The form of the course " Culturology» 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана 

[Текст]  : учеб. для вузов / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 2013. - 

358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : 

учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : 

Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-

во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни 

антропология : оқу-әдістемелік құрал.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Культурология - Kul-2106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Мәдениеттану –  Med - 2106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Culturolog -  CUL - 2106  

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Рякова Е.Г-магистр философии 

Кабрахманова Ф.К.-к.ф.н ,доцент 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

2 

2 

2 

Формаобучения Очная 



Оқу түрі 

Form of training 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Мектептегі пәндер «Тарих»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины «История», «Человек и 

общество» 

Schools social and humanitarian disciplines «History», 

«Man and Society» 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны: адам баласының логикалық тұрғысында 

өзін-өзі сана мәдениеті ұғымдарын қалыптастыру; 

мәдениетінің негізгі ұғымдарының мазмұны; 

мәдениет құрылымы және мәдени әралуандылық 

әлемнің тұрғысында адам болмысының 

проблемасы (ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін); 

адам дамуының нақты тарихи нысандарын 

материалдық талдау әлеуметтік-мәдени үрдісінің 

нақтылы тарихи мазмұны; Қазақстан аумағында 

мәдени үрдістерді қалыптастыру логикасы; 

дәстүрлі қазақ мәдениетінің мазмұны; қазіргі 

заманғы Қазақстан 

Содержание курса: логика формирования 

представлений о культуре в контексте 

самосознания человеческих сообществ; содержание 

основных концепций культуры; структура 

культуры и проблема существования человека в 

контексте многообразия культурных миров; 

конкретно-историческое содержание 

социокультурного процесса на материале анализа 

конкретно-исторических форм развития 

человечества (от архаики до современности); 

логика формирования культурных процессов на 

территории Казахстана; содержание традиционной 

казахской культуры; состояние культуры в 

современном Казахстане, принципы и нормативная 

база культурной политики в РК.  

Course content: the logic of the formation of concepts 

of culture in the context of self-consciousness of 

human communities; the content of the basic concepts 

of culture; the structure of the culture and the problem 

of human existence in the context of the diversity of 

cultural worlds; concrete historical content of the 

socio-cultural process in the material analysis of 

specific historical forms of human development (from 

antiquity to the present day); the logic of the formation 

of cultural processes on the territory of Kazakhstan; the 

content of the traditional Kazakh culture; state of 

culture in modern Kazakhstan, the principles and legal 



framework of cultural policy in the Republic of 

Kazakhstan 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Қағидаттары мен Қазақстан Республикасындағы 

мәдени саясаттың құқықтық шеңберінде 

мемлекеттік мәдениет. 

Білу: мәдениеттанулық негізгі категориялық 

аппараты, мәдениет негізгі тұжырымдамасын, 

Қазақстандық мәдени жүйелерде өз ұстанымын, 

оның ішінде мәдениеттану, қазіргі заманғы 

қоғамдағы әсіресе әлеуметтік-мәдени үрдістердің 

әдіснамасы мен әдістерінің негізін. 

Істей алу: өз пікірін білдіруге және дәлелдеу 

үшін, халықтар арасындағы мәдени және діни 

айырмашылықтар түсіну және көпұлтты қоғамда 

өмір сүруге, олардың күнделікті және кәсіби-

мәдени көзқарастарын пайдалану. тәуелсіз зерттеу 

жобасын дайындау және жүзеге асыру тобымен 

жұмыс істеу. 

Дағдылану: мәдениеттануда әр түрлі ақпарат 

көздерін пайдалана отырып,  әлеуметтік-мәдени 

талдау дайындау және жүзеге асыру. 

Дүниетанымдық құзіреттілік: қоршаған орта 

жайлы біртұтас ғылыми білім жүйесінің болуы, 

болмыстың, өмірдің, мәдениеттің құңдылықтарын 

ажырата алу қабілеттілігі; жария және жеке өмір 

саласында  ағартушылық және тәрбиелік іс-әрекетті 

жүзеге асыру қабілеттілігінің болуы.   

В результате изучения дисциплины 

«Культурология» студент должен: 

- знать: базовый категориальный аппарат 

культурологии, основные концепции культуры, 

основы методологии и методики проведения 

культурологических исследований, особенности 

социокультурных процессов в современном 

обществе, в том числе, в Казахстане,  свою 

позицию в культурных системах; 

- уметь использовать культурологический 

подход в повседневной и профессиональной 

деятельности, понимать культурные, религиозные 

отличия между людьми и жить в поликультурном 

обществе, выражать и обосновывать свою точку 

зрения. работать в группе, подготовить и 

реализовать самостоятельный несложный 

исследовательский проект; 

- иметь навыки: подготовки и реализации 

культурологического исследования, анализа 

социокультурной информации из различных 

источников. 

В результате освоения дисциплины студент 

осваивает мировоззренческие компетенции: 

владение целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, способность ориентироваться в 



ценностях бытия, жизни, культуры; способность к 

осуществлению просветительской и 

воспитательной деятельности в сфере публичной и 

частной жизни.  

As a result of studying the discipline students 

should: 

- know: basic categorical apparatus of cultural 

studies, the basic concept of culture, the basis of the 

methodology and techniques of cultural studies, 

especially socio-cultural processes in contemporary 

society, including in Kazakhstan, its position in the 

cultural systems; 

- be able to use cultural approach in their daily 

and professional activities, to understand the cultural 

and religious differences between people and live in a 

multicultural society, to express and justify their views, 

work in a group, to prepare and implement an 

independent research project is simple; 

- have the skills: preparation and implementation 

of cultural studies, socio-cultural analysis of 

information from various sources.   

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана 

[Текст]  : учеб. для вузов / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 2013. - 

358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  : 

учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : 

Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-

во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни 

антропология : оқу-әдістемелік құрал.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 



 

Модуль Информационный                                                                                   

Модуль Ақпараттық     

Module Information 

Формуляр дисциплины «Философия» 

Пән формуляры «Философия» 

Form of discipline «Philosophy» 

Date of update 31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Философия- Fil- 2102                                 

Философия -Fil-2102                                       

Philosophy -Fil – 2102 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Жантасова Ж.З.-,к.т.н.,доцент 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Философия, Мәдениеттану. 

Философия, Культурология. 

Philosophy, Культурология. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание курса: объект и предмет 

социологии и политологии; социологическая 

перспектива и воображение; основные этапы 

развития социологического и политического 

знания; методология социологического 

исследования; методы сбора социологической 

информации; общество и социальные 

взаимодействия; социальные группы, организации 

и институты; социальное неравенство и 

социальная стратификация; политические 

системы и режимы современности; государство и 

гражданское общество; политическое развитие и 

модернизация; политическая культура и 

идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 



года. 

Курс мазмұны: «Саясаттану- әлеуметтану» 

пәнінің объектісі; социологиялық перспектива 

және қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің 

дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік 

зерттеулер әдіснамасы; ақпарат жинау 

әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік 

өзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар мен 

мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік 

стратификация; саяси жүйелер мен қазіргі 

заманның режимдері; Мемлекеттік және 

азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; 

Саяси мәдениет және идеология; Қазақстанның 

2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Course content: the object and the subject of 

sociology and political science; sociological 

perspective and imagination; main stages of 

development of sociological and political knowledge; 

methodology of social research; sociological methods 

of collecting information; society and social 

interaction; social groups, organizations and 

institutions; social inequality and social stratification; 

political systems and regimes of modern times; state 

and civil society; political development and 

modernization; political culture and ideology; 

Strategy of development of Kazakhstan till 2050. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің 

теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер 

мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және 

әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы 

зерттеулерді, саяси ғылымның саяси жүйесі және 

оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан 

әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды 

талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша 

өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық 

пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін 

инновациялық социологиялық көзқарастар 

бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның 

проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; 

төзімділік пен құрметке негізделген тұлғааралық 

және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы 

тұтас көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер 

әдіснамасы; ақпараттың сыйымдылығын ( «сын 

тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси 

тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен 

белсенді және демократиялық қатысу ниетіне 

негізделген әлеуметтік құзыреттерін 



қалыптастыру және дамытуға бағытталған; 

базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара 

түсіністікті дамытуға қабілетті әлемдегі, 

қоғамдағы, отбасындағы, топта бірге өмір сүру 

біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа 

азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға 

тұтасымен мүмкіндік береді. 

В результате изучения дисциплины 

«Политология-социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы 

и закономерности функционирования социально-

политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных 

исследований в области социологии и 

политологии, политическую систему и ее 

институты; 

- уметь самостоятельно анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, 

корректно и аргументировано формулировать 

свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных 

ситуациях, динамично использовать 

альтернативные, новые и/или инновационные 

социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к 

анализу, проектированию и прогнозированию 

проблем современного общества; межличностной 

и межкультурной коммуникации, основанными на 

толерантности и уважении; методикой 

проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию 

информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование и развитие основных компетенций 

социальной подготовки (личностные, 

межкультурные, гражданские компетенции) 

позволяют ему во всей полноте участвовать в 

гражданской жизни, основываясь на знании 

социальных и политических понятий и структур и 

готовности к активному и демократическому 

участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен 

воспитывать в себе принятие и понимание 

другого человека.  

As a result of studying the discipline «Рolitical 

science- sociology», a student must: 

- to know: the theoretical and practical 

foundations and principles of functioning of social 

and political sciences, schools and research areas, and 

the results of current research in the field of sociology 

and political science, political system and its 



institutions; 

- be able to independently analyze the processes 

and phenomena occurring in society, well-reasoned 

and articulate their thoughts orally and in writing, to 

use acquired knowledge in concrete situations, 

dynamic use of alternative, new and / or innovative 

sociological approaches to solving professional 

problems; 

- to have skills: a holistic approach to the 

analysis, planning and forecasting problems of 

modern society; interpersonal and intercultural 

communication based on tolerance and respect; 

methodology of sociological research; capacity for 

critical perception of information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the 

formation and development of the basic training of 

social competences (personal, intercultural, civic 

competences) allow it in its entirety to participate in 

civic life, based on knowledge of social and political 

concepts and structures and a willingness to take an 

active and democratic participation; It has the ability 

to live together in a group, in the family, in society, in 

the world, able to cultivate acceptance and 

understanding of the other person.   

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.  Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша 

тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / 

Д.Джонстон. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

2.Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа 

тарихы. Антика философиясы : [оқулық] / Э. 

Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. 

- (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық 

білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)Т.1. - [б. 

м.]. - 2018. - 408 бет 

3. Кенни, Энтони.  Батыс философиясының жаңа 



 

Формуляр дисциплин: «Бейорганикалық химия»  

Пән формуляры: «Hеорганическая химия» 

Discipline form: «Inorganic chemistry» 

тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / 

Э.Кенни : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық 

білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)Т.2. - [б. 

м.]. - 2018. - 400 бет. 

4.Хесс, Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы 

: [оқулық] / Р.Хесс. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Бейорганикалық химия BH -1205                                                                                               

 Неорганическая  химия  NH -1205                                  

Inorganic chemistry IC -1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Шаихова Б.К., п.х.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Шаихова Б.К. 

Shaihova B. K., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

4 

4 

4 

Форма обучения 

Оқу түрі  

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

1 

1 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Мектеп курсындағы химия 

Школьный курс химии 

School chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Курс мақсаты: Бейорганикалық химия, теориялар, 

заңдар оқуға пән типтік проблемаларды шешу негізгі 

әдістерін үйрену және оларды практикада қолдана білу. 

Пәннің мазмұны мынадай бөлімдерді қарастырады: 

бейорганикалық қосылыстардың кластарын, химиялық 

теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теориясы, 

химиялық байланыс, химиялық байланыс негізі, 



химиялық тепе-теңдік,  ылғалдану теориясы, 

ұғымдардың эволюциясы, тұндыру шарттарын. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: классы неорганических соединений, 

химические уравнения, строение атома, квантово-

механические представления об атоме,периодический 

закон и периодическая система химическая связь, 

эволюция  представлений о химической связи, 

химическое равновесие, растворение, гидратная теория 

растворения, осаждение, условия осаждения. 

Course Objective: To study the basic concepts, theories, 

laws of inorganic chemistry, learn the basic methods of 

solving typical problems of the discipline and be able to 

apply them in practice. Contents include the following 

sections: Classes of inorganic compounds, chemical 

equations, atomic structure, quantum theory, chemical 

bonding, the evolution of concepts of the chemical bond, the 

compounds of variable composition, chemical equilibrium, 

dissolution, hydration theory of dissolution, precipitation, 

deposition conditions. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

-Білуі тиіс: бейорганикалық химияның негіздерін 

теориялық және практикалық мақсаттарда осы білімді 

пайдалану әдістерін меңгеру; Негізгі түсініктер мен 

анықтамалар үйрену,реакциялар жасау ережелерін 

химиялық заттардың формуласын. 

- Істей алуы тиіс: басқа пәндер аясында алған 

білімдерін пайдалана алуға; 

- Дағдылана алуы тиіс: әр түрлі химиялық 

проблемаларды шешуге, әдебиеттермен өзіндік 

жұмыстардыөз бетімен шеше білуге. 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-

зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы 

неорганической химии, ознакомиться с основными 

методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

 Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Классы неорганических соединений, 

химические уравнения, строение атома, квантово-

механические представления об атоме,периодический 

закон и периодическая система химическая связь, 

эволюция  представлений о химической связи, 

химическое равновесие, растворение, гидратная теория 

растворения, осаждение, условия осаждения. 

В результате изучения студент должен: 

-знать основы неорганической химии; владеть 

навыками и приемами использования этих знаний в 

теоретических и практических целях;  усвоить основные 

понятия и определения;  знать формулы химических 

веществ, правила составления уравнения реакций.   

- уметь использовать полученные знания при изучении 

других учебных дисциплин;  



 

Модуль Естественно-научный             

Жаратылыстану-ғылыми -Модуль 

Module-Naturalscience 

- владеть навыками решения химических задач 

различного типа, навыками самостоятельной работы с 

литературой. 

Дисциплина направлена на формирование  

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Course Objective: To study the basic concepts, theories, 

laws of inorganic chemistry, learn the basic methods of 

solving typical problems of the discipline and be able to 

apply them in practice. Contents include the following 

sections: Classes of inorganic compounds, chemical 

equations, atomic structure, quantum theory, chemical 

bonding, the evolution of concepts of the chemical bond, the 

compounds of variable composition, chemical equilibrium, 

dissolution, hydration theory of dissolution, precipitation, 

deposition conditions.  

As a result of the study the student should: 

 -Know the basics of inorganic chemistry; master the skills 

and methods of using these knowledge in theoretical and 

practical purposes; learn basic concepts and definitions; 

know the formula of chemicals, the rules of drawing up the 

reactions.  

- Be able to use the knowledge gained in the study of 

other disciplines; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

3.  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. — 

4 изд., испр. — Москва: Высшая школа, 

Издательский центр «Академия», 2018. — 700с. 

4. Шрайвер Э. Неорганическая химия. Т. 1,2. / Э. 

Шрайвер, П. Эткинс — М.: Мир, 2014. — 679 с., — 

486 с 

5. Неорганическая химия , Балецкая Л. (2010) 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



Модуль Неорганической химии   

модуль Бейорганикалық химия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Module Inorganic chemistry  

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химия элементов HE -1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Элементтер химиясы EH -1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chemical elements in the periodic  CE -1206 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Шаихова Б.К., п.х.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Шаихова Б.К. 

Shaihova B. K., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі  

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

2 

2 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganik chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Элементтердің химиялық жіктелуі. Химиялық 

қосылыстар мен жай заттардың жалпы алу принциптері 

және табиғатта таралуы. ИЮПАК бойынша 

бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, 

олардың генетикалық байланысы, жіктелуі және 

номенклатурасы. Периодтық жүйе элементтерінің 

қышқылды негіздік өзгеру заңдылықтары, тотығу-

тотықсыздану және олардың период пен топ бойынша 

негізгі қосылыстары мен басқа қасиеттері. Сутегін, 

оттегін алу, физикалық және химиялық қасиеттері, 

негізгі қосылыстары, қолданылуы. s –элементтердің 

жылпы сипаттамасы, р – элементтердің жалпы 

сипаттамасы, d- элементтердің жалпы сипаттамасы, f- 

элементтердің маңызы және олардың радиоактивтілігі. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Химическая классификация элементов. 

Нахождение в природе и общие принципы получения 



простых веществ и химических соединений. Основные 

классы неорганических соединений, их генетическая 

связь, классификация и номенклатура по JUPAC. 

Закономерности изменения кислотно-основных, 

окислительно-восстановительных и других свойств 

элементов периодической системы и их важнейших 

соединений по периодам и группам. Водород, кислород, 

их получение, физические и химические свойства, 

важнейшие соединения, применение.Общая 

характеристика s-элементов. Общая характеристика p-

элементов. Общая характеристика d-элементов. 

Важнейшие f–элементы и их радиоактивность. 

Contents include the following sections: Chemical 

classification of elements. Being in nature and general 

principles of production of simple substances and chemical 

compounds. The main classes of inorganic compounds, and 

their genetic relationship, classification and nomenclature of 

JUPAC. Laws of change of acid-base, redox and other 

properties of the elements of the periodic system and their 

most important compounds of the periods and groups. 

Hydrogen, oxygen, their preparation, and physical and 

chemical properties, the most important compounds, 

application. General characteristics of s-elements. General 

characteristics of p-elements. General characteristics of d-

elements. Key f-elements and their radioactivity. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные понятия о химических элементах, 

закономерности изменения свойств, их видоизменения 

как в химическом, так и в физических аспектах, 

практическое применение;теоретические основы 

неорганической химии;распространенность, основные 

минералы, способы получения, физические и 

химические свойства простых веществ и  основных 

соединений элементов; 

- Уметьтворчески анализировать теоретические 

концепции и фактический материал неорганической 

химии; собирать различные установки для проведения 

химического эксперимента;проводить химический 

эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности; грамотно пояснять и оформлять 

результаты эксперимента; 

- Иметь навыкихарактеризовать атомные свойства 

элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической систем, проведения химического 

эксперимента; планировать эксперимент по синтезу 

заданного соединения. 

 Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

Білуі тиіс: элементтер химиясының жалпы 

түсініктері, заңдылықтары, қасиеттері, олардың 

өзгеріске ұшырауы, қолданылуы, теориялық 



бейорганикалық химия  негізіндерін; 

- Істей алуы тиіс: Химиялық эксперемент өткізуді, 

химиялық экспериментті жүргізу үшін қарапайым 

аспаптарды құрастыруды, эксперимент нәтижелерін 

сауатты түрде түсіндіріп көркемдеуді, берілген 

қосылысты синтездеуді, экспериментін жоспарлауды; 

- Дағдылана алуы тиіс: химиялық әрекеттесу 

реакцияларын жетік меңгеру, элеменнтерді қасиеттеріне 

сәйкес анықтай білу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic concepts of chemical elements, patterns 

of change in the properties of their modifications in the 

chemical and physical aspects, practical application; 

theoretical bases of inorganic chemistry; prevalence, 

essential minerals, methods of preparation, physical and 

chemical properties of simple substances and compounds of 

the basic elements; 

- Be able to creatively analyze the theoretical concepts and 

the actual material of inorganic chemistry; collect a variety 

of installation for chemical experiment; carry out a chemical 

experiment in compliance with safety regulations; and 

execute competently explain the experimental results; 

- Have the skills to characterize the atomic properties of 

the elements and groups on the situation of the Periodic 

systems of chemical experiment; design an experiment on 

the synthesis of the desired compound. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

7. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / 

К. С. Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 

2012.- 600с.- 20  Химия: Жалпы білім беретін 

мектептің сыныбына арналған оқулық. Усманова 

М.Б., Сақариянова Қ.Н. –Алматы: Атамұра, 2009. - 

216 бет. ISBN9965-34-887 

8. Романова, С. М. Краткий курс лекций по общей и 

неорганической химии [Текст]  : учеб. пособие  / С. 

М. Романова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 



Модуль Естественно-научный             

Жаратылыстану-ғылыми -Модуль 

Module-Naturalscience 

Формуляр дисциплин «Химия элементов и неорганических соединений» 

  Пән формуляры «Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар химиясы» 

Discipline form «Chemistry of elements and inorganic» 

Қазақ  университетi, 2013. - 335 с. – 3Ахметов Н.С. 

Общая и неорганическая химия. — 4 изд., испр. — 

Москва: Высшая школа, Издательский центр 

«Академия», 2001. — С. 253-269. 

9. Нұрахметов Н.Н. Бейорганикалық химияның 

теориялары мен  заңдылықтары : оқулық.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2016.-344 бет.-3 экзс 

10. .  Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и 

коллоидная химия [Текст]  : учеб. пособие / Л. Г. 

Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы : Эверо, 

2014. - 214 с. - 25) 

11. Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим 

основам неорганической химии [Текст]  : учебно-

метод. пособие / Б. К. Шаихова ; М-во образования 

и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 

2014. - 187 с. – 16 

12. Тантыбаева Б. С. Бейорганикалық химия 

практикумы : оқу құралы / Б. С. Тантыбаева. - 

Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" 

баспасы. 2-ші бөлім. - 2017. - 250 бет. – 16 экз 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химия элементов и неорганических соединений HENS - 

1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар химиясы 

EBKH - 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Chemistry of elements and inorganicCEIC - 1206 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Ассоц.проф. Аубакирова Р.А., ст. преподаватель 

Мукажанова Ж.Б. 

Ассоц.проф. Аубакирова Р.А., аға  оқытушы Мукажанова 

Ж.Б. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі  

Дневная 

Күндізгі 



Form of training Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

4 

4 

4 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпыхимия 

Общаяхимия 

General chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Сформировать у студентов знания, умения и навыки в 

курсе аналитической химии. Познакомить студентов с 

основными классическими и современнымиметодами 

анализа. Дать четкое представление о фундаментальных 

теоретических и экспериментальных основах этой 

области знания.  

Талдамалық химия курстарында студенттердің білімін, 

дағдыларын және қабілеттерін қалыптастыру. 

Студенттерді негізгі классикалық және заманауи талдау 

әдістерімен таныстыру. Осы білім саласының іргелі 

теориялық және эксперименттік негіздерін айқындау. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

- Білуі тиіс: элементтер химиясының жалпы түсініктері, 

заңдылықтары, қасиеттері, олардың өзгеріске ұшырауы, 

қолданылуы, теориялық бейорганикалық химия  

негізіндерін; 

- Істей алуы тиіс: Химиялық эксперемент өткізуді, 

химиялық экспериментті жүргізу үшін қарапайым 

аспаптарды құрастыруды, эксперимент нәтижелерін 

сауатты түрде түсіндіріп көркемдеуді, берілген 

қосылысты синтездеуді, экспериментін жоспарлауды; 

- Дағдылана алуы тиіс: химиялық әрекеттесу 

реакцияларын жетік меңгеру, элеменнтерді қасиеттеріне 

сәйкес анықтай білу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные понятия о химических элементах, 

закономерности изменения свойств, их видоизменения 

как в химическом, так и в физических аспектах, 

практическое применение;теоретические основы 

неорганической химии;распространенность, основные 

минералы, способы получения, физические и химические 

свойства простых веществ и  основных соединений 

элементов; 

- Уметьтворчески анализировать теоретические 

концепции и фактический материал неорганической 

химии; собирать различные установки для проведения 

химического эксперимента;проводить химический 

эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности; грамотно пояснять и оформлять 

результаты эксперимента; 



- Иметь навыкихарактеризовать атомные свойства 

элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической систем, проведения химического 

эксперимента; планировать эксперимент по синтезу 

заданного соединения. 

 Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic concepts of chemical elements, patterns of 

change in the properties of their modifications in the chemical 

and physical aspects, practical application; theoretical bases 

of inorganic chemistry; prevalence, essential minerals, 

methods of preparation, physical and chemical properties of 

simple substances and compounds of the basic elements; 

- Be able to creatively analyze the theoretical concepts and 

the actual material of inorganic chemistry; collect a variety of 

installation for chemical experiment; carry out a chemical 

experiment in compliance with safety regulations; and 

execute competently explain the experimental results; 

- Have the skills to characterize the atomic properties of the 

elements and groups on the situation of the Periodic systems 

of chemical experiment; 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

  Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

  Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of all 

types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Кулажанов К. С. Неорганическая химия: учебник / К. 

С. Кулажанов, М. Ш. Сулейменова.- Алматы, 2012.- 

600с.- 20  Химия: Жалпы білім беретін мектептің 

сыныбына арналған оқулық. Усманова М.Б., 

Сақариянова Қ.Н. –Алматы: Атамұра, 2009. - 216 бет. 

ISBN9965-34-887 

2.Романова, С. М. Краткий курс лекций по общей и 

неорганической химии [Текст]  : учеб. пособие  / С. М. 

Романова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2013. - 335 с. – 3Ахметов Н.С. Общая и 

неорганическая химия. — 4 изд., испр. — Москва: 

Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2001. 

— С. 253-269. 

3.Нұрахметов Н.Н. Бейорганикалық химияның 

теориялары мен  заңдылықтары : оқулық.- Алматы : 



Модуль Естественно-научный             

Жаратылыстану-ғылыми -Модуль 

Module-Naturalscience 

Формуляр дисциплин: Органическая химия 

Пән формуляры: Органикалық химия 

Discipline form:  Оrganic chemistry 

Қазақ университеті, 2016.-344 бет.-3 экз с 

4..  Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и 

коллоидная химия [Текст]  : учеб. пособие / Л. Г. 

Веренцова, Е. В. Нечепуренко. - Алматы : Эверо, 2014. - 

214 с. - 25) 

5.Шаихова, Б. К. Практикум по теоретическим основам 

неорганической химии [Текст]  : учебно-метод. пособие 

/ Б. К. Шаихова ; М-во образования и науки РК. - Усть-

Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2014. - 187 с. – 16 

6.Тантыбаева Б. С. Бейорганикалық химия практикумы : 

оқу құралы / Б. С. Тантыбаева. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы. 2-ші бөлім. - 2017. - 

250 бет. – 16 экз) 

Дата обновления 

Жаңартылу уақыты 

Date of update 

30.01. 2019ж 

30.01. 2019г 

30.01. 2019y 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Органическая химия OH – 2214 

Органикалық химияOH – 2214 

organic chemistry OC – 2214  

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая, аналитическаяхимия 

Бейорганикалық, аналитикалық химия 

Inorganic, analytical chemistry . 



Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: типы химических связей в молекулах 

органических соединений. Классификация 

органических молекул по скелету, функциональным 

группам, степени насыщенности. Пространственное 

строение органических соединений. Основные 

принципы современной номенклатуры ИЮПАК. 

Нуклеофильное замещение, элиминирование. 

Основные закономерности.Алициклы, ароматические 

углеводороды, галогенопроизводные ароматического 

кольца, ароматические альдегиды и кетоны, 

ароматические карбоновые кислоты и их производные, 

нитросоединения, ароматические амины, гетероциклы 

с одним гетероатомом, полигетероциклы. 

Пәннің мазмұны мына бөлімдерді қамтиды: 

молекуласындағы химиялық байланыстардың түрлерін. 

Қаңқа бойынша, функционалдық тобы, қанығу 

дәрежесі бойынша органикалық молекулалардың 

жіктелуі. Органикалық қосылыстардың кеңістіктік 

құрылысы. Қазіргі заманғы ИЮПАК 

номенклатурасының негізгі принциптері.   

Нуклеофильді орын басу, элиминирлену. Негізгі 

заңдылықтары. Алицикл,хош иісті көмірсутектер, 

галоген сақиналары, кетондар мен альдегидтер, 

карбонды қышқылдар және олардың туындылары, 

нитроқосындылар, аминдер, бір гетероатом бар 

гетероциклдер. 

The course Contents include the following sections: 

types of chemical bonds in organic molecules. 

Classification of organic molecules on the skeleton, 

functional groups, the degree of saturation. The spatial 

structure of organic compounds. The basic principles of the 

modern IUPAC nomenclature. Nucleophilic substitution, 

elimination. Basic laws. Аlicyclic, aromatic carbohydrate-

rods, halogenated aromatic rings, ketones and aromatic 

aldehydes, aromatic carboxylic acids and their derivatives, 

nitro compounds, aromatic amines, heterocycles with one 

heteroatom poligeterotsikly. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения студент должен: 

-знать физические, химические свойства, методы 

получения органических веществ в лабораторных и 

промышленных условиях; 

- уметь использовать полученные знания для 

идентификации органических веществ, объяснения 

механизмов реакций различного типа; 

-владеть навыками решения типовых задач курса, 

самостоятельной работы с литературой. 

Дисциплина направлена на формирование  

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Білуі тиіс: физикалық, химиялық қасиеттерін, 



зертханалық және өнеркәсіптік параметрлерінде 

органикалық заттар алу әдістерін; 

- Істей алуы тиіс: әр түрлі реакциялардың 

механизмдерін түсіндіру, органикалық заттар анықтау 

үшін осы білімдерін пайдалана алуға; 

-Дағдылана алуы тиіс: әдебиеттермен өзіндік жұмыс 

жасай білуге. 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, 

ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған 

Contents include the following sections: types of 

chemical bonds in organic molecules. Classification of 

organic molecules on the skeleton, functional groups, the 

degree of saturation. The spatial structure of organic 

compounds. The basic principles of the modern IUPAC 

nomenclature. Nucleophilic substitution, elimination. Basic 

laws. Аlicyclic, aromatic carbohydrate-rods, halogenated 

aromatic rings, ketones and aromatic aldehydes, aromatic 

carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, 

aromatic amines, heterocycles with one heteroatom 

poligeterotsikly.  

A study student should  

-Know physical, chemical properties, methods of 

producing organic substances in laboratory and industrial 

settings; 

 - Be able to use this knowledge to identify the organic 

substances, explain the mechanisms of the reactions of 

various types;  

-vladet skills for solving typical problems of course, 

independent work with literature.  

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. 

Organic Chemistry. — Oxford University Press, 2012. 

2. Травень В. Ф. «Органическая химия», в 2-х 

томах. Москва, ИКЦ «Академкнига», 2004. 

3. еутов О. А., Курц А. Л., Бутин К. П. 



 

Модуль Естественно-научный             

Жаратылыстану-ғылыми -Модуль 

Module-Naturalscience 

Формуляр дисциплины «Математика»            

Пән формуляры «Математика»     

The form of the course  « Мathematics» 

«Органическая химия», в 4-х частях. Москва, Изд-во 

МГУ, «БИНОМ. Лаборатория знаний», 1999—2004 

4. Дж. Дж. Ли Именные реакции. Механизмы 

органических реакций. 

5. Дж. Марч Органическая химия. Реакции, 

механизмы и структура т. 1-4. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Математика  M -1202                           

Математика      M -1202                                                                                                              

  Мathematics M -1202   

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Апышев О.Д..- профессор кафедры математики 

Апышев О.Д..- математики кафедрасының 

профессоры 

Professor of the Depaetament of math Apyshev O.D. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

BА 

BА 

ВА 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

4 

4 

4 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, 

математика, физика , валеология, тарихы . 

Школьные курсы: биология, химия, 

математика, физика, валеология, история. 

School courses : biology, chemistry , 

mathematics, physics , valueology history . 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Содержание дисциплины включает 

следующие разделы: важнейшие законы 



Module content механики, основы молекулярно-кинетической 

теории газов, первый закон термодинамики и его 

применение при изучении свойств газов, второй 

закон термодинамики и его статистическая 

трактовка, реальные газы, жидкости, твердые 

тела, основные законы электромагнетизма, 

явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы атомной 

физики, радиоактивность и ее применение в 

химии.Аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве. Векторная алгебра. Элементы 

линейной алгебры. Решение систем линейных 

уравнений: метод Гаусса, матричный метод. 

Функция одной переменной. Непрерывность 

функции. Производная и дифференциал. Функции 

нескольких переменных. Частные производные и 

полный дифференциал. Неопределенный 

интеграл. Определенный интеграл. Числовые 

ряды и признаки их 

сходимости.Дифференциальные уравнения 

первого порядка, основные их типы. Элементы 

математической статистики. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден 

тұрады: маңызды заңдар механика негіздері, 

молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, 

термодинамиканың бірінші заңы және оны 

қолдану қасиеттерін зерделеу кезінде газдар, 

термодинамиканың екінші заңы және оның 

статистикалық шешім, нақты газдар, сұйықтар, 

қатты денелер, негізгі заңдары 

электромагнетизма, құбылыс поляризация света, 

физикалық негіздері молекулалық спектроскопия 

негіздері, атомдық физика, радиоактивтілік және 

оның қолданылуы химия. Аналитикалық 

геометрия жазықтықта және кеңістікте. 

Векторлық алгебра. Сызықтық алгебра 

элементтері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу: 

Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Функция бір 

айнымалы. Функциялар үзіліссіздігі. Туынды 

және дифференциал. Бірнеше айнымалы 

функцияларды. Дербес туындылар және толық 

дифференциал. Анықталмаған интеграл. 

Анықталған интеграл. Сандық қатарлар және 

олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық 

теңдеулер бірінші ретті, олардың негізгі типтері. 

Математикалық статистика элементтері. 

The course content includes the following 

topics: the most important laws of mechanics, basis of 

molecular-kinetic theory of gases, first law of 

thermodynamics and its application to the study of 

properties of gases, second law of thermodynamics 

and its statistical interpretation, real gases, liquids, 



solids, basic laws of electromagnetism, the 

phenomenon of polarization of light, the physical 

bases of molecular spectroscopy, fundamentals of 

atomic physics, radioactivity and its application in 

chemistry.Analytical geometry on plane and in space. 

Vector algebra. Elements of linear algebra. Solving 

systems of linear equations: Gauss method, matrix 

method. A function of one variable. Continuity of a 

function. Derivative and differential. Functions of 

several variables. Partial derivatives and total 

differential. An indefinite integral. Definite integral. 

Numerical series and their convergence 

characteristics.Differential equations of the first 

order, the basic types. Elements of mathematical 

statistics. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения студент должен: 

-знать основные понятия и определения, 

законы физики, основы математического анализа; 

владеть навыками и приемами использования 

этих знаний в теоретических и практических 

целях; усвоить основные понятия и определения; 

отчетливо знать формулировки и доказательства 

основных теорем, применение их к конкретным 

задачам; 

- уметь использовать полученные знания 

при изучении других учебных дисциплин;  

-владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и 

практических целях, навыками решения 

расчетных и экспериментальных задач, навыками 

решения дифференциальных уравнений, 

самостоятельной работы с литературой. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

-білуге, негізгі ұғымдар мен анықтамалар, 

заңдар физика, математикалық талдау негіздері; 

меңгеру дағдылары мен тәсілдерін пайдалану 

үшін осы білімді теориялық және практикалық 

мақсаттарда; меңгеру негізгі ұғымдар мен 

анықтамалар; анық білу қажет және дәлелдемелер 

негізгі теоремаларды қолдану, олардың нақты 

міндеттері; 

- қолдана білу, алған білімдерін зерделеу 

кезінде басқа оқу пәндерінің;  

-талдау дағдылары мен тәсілдерін пайдалану 

үшін осы білімді теориялық және практикалық 

мақсаттарда шешу дағдыларына ие есептік және 

эксперименттік тапсырмаларды шешу 

дағдыларына ие дифференциалдық теңдеулер, 

өздік жұмыс, әдебиетпен жұмыс жасай білу As a 

result of studying the student should: 

-know the basic concepts and definitions, the 

laws of physics, fundamentals of mathematical 



Модуль Естественно-научный             

Жаратылыстану-ғылыми -Модуль 

Module-Naturalscience 

Формуляр дисциплины «Физика» 

Пән формуляры «Физика» 

The form of the course  «Рhysics»           

analysis; have the skills and techniques of using this 

knowledge in the theoretical and practical objectives; 

to learn the basic concepts and definitions; clearly 

know the formulation and proofs of the main 

theorems, their application to specific problems; 

- to be able to use this knowledge when 

studying other disciplines; 

-know the skills and techniques of using this 

knowledge in theoretical and practical skills in 

solution the calculated and experimental tasks, the 

skills of solving differential equations, independent 

work with literature.. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник 

задач по курсу высшей математики для 

экономических специальностей, Алматы. 

Научно-издательский центр «Гылым», 2002г. 

2. Тунгатаров А.Б. Экономикалық 

мамандықтарға арналған жоғары математика 

курсы 1-2 – бөлім “Экономика баспасы”, 

Алматы, 2001ж. 

3. Қазешев А.К., Нурпеисов С.А. 

Экономикалық мамандықтарға арналған 

жоғары математика есептер жинағы, Алматы, 

«Ғылым баспа орталығы», 2003ж. 

4. 7. Теория. Методика решений задач 

«Математика для экономистов». 

Алматы,«Экономика», 2002г. 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Физика F-1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Физика F-1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Рhysics P-1202 

Ответственный за модуль Павлов А.М-физика және технологиялар 



Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедрасының профессоры  

Павлов А.М- професор кафедры физики и 

технологий 

Pavlov A.M.- Professor of the Department of Physics 

and Technology 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

BА 

BА 

ВА 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

4 

4 

4 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1,2 

1,2 

1,2 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, 

физика , валеология, тарихы . 

Школьные курсы: биология, химия, 

математика, физика, валеология, история. 

School courses : biology, chemistry , mathematics, 

physics , valueology history . 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: важнейшие законы механики, основы 

молекулярно-кинетической теории газов, первый 

закон термодинамики и его применение при 

изучении свойств газов, второй закон 

термодинамики и его статистическая трактовка, 

реальные газы, жидкости, твердые тела, основные 

законы электромагнетизма, явление поляризации 

света, физические основы молекулярной 

спектроскопии, основы атомной физики, 

радиоактивность и ее применение в химии. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 

маңызды заңдар механика негіздері, молекулалық-

кинетикалық теория, газдардың, термодинамиканың 

бірінші заңы және оны қолдану қасиеттерін зерделеу 

кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және 

оның статистикалық шешім, нақты газдар, сұйықтар, 

қатты денелер, негізгі заңдары электромагнетизма, 

құбылыс поляризация света, физикалық негіздері 

молекулалық спектроскопия негіздері, атомдық 



физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы 

химия.  

As a result of studying the student should: 

-know the basic concepts and definitions, the laws 

of physics, fundamentals of mathematical analysis; have 

the skills and techniques of using this knowledge in the 

theoretical and practical objectives; to learn the basic 

concepts and definitions; clearly know the formulation 

and proofs of the main theorems, their application to 

specific problems; 

- to be able to use this knowledge when studying 

other disciplines; 

-know the skills and techniques of using this 

knowledge in theoretical and practical skills in solution 

the calculated and experimental tasks, the skills of 

solving differential equations, independent work with 

literature. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения студент должен: 

-знать основные понятия и определения, 

законы физики, основы математического анализа; 

владеть навыками и приемами использования этих 

знаний в теоретических и практических целях; 

усвоить, применение их к конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при 

изучении других учебных дисциплин;  

-владеть навыками и приемами использования 

этих знаний в теоретических и практических целях, 

навыками решения расчетных и экспериментальных 

задач, навыками решения дифференциальных 

уравнений, самостоятельной работы с литературой. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс:  негізгі 

ұғымдар мен анықтамалар, заңдар физика, 

математикалық талдау негіздері; меңгеру дағдылары 

мен тәсілдерін пайдалану үшін осы білімді 

теориялық және практикалық мақсаттарда; меңгеру 

негізгі ұғымдар мен анықтамалар; анық білу қажет 

және дәлелдемелер негізгі теоремаларды қолдану, 

олардың нақты міндеттерін білуге. 

- алған білімдерін зерделеу кезінде басқа оқу 

пәндерінің талдау дағдылары мен тәсілдерін 

пайдалану үшін осы білімді теориялық және 

практикалық мақсаттарда шешу дағдыларына ие 

есептік және эксперименттік тапсырмаларды шешу 

дағдыларына ие дифференциалдық теңдеулерді , 

өздік жұмыс, әдебиетпен жұмыс жасауды қолдана 

білу. 

As a result of studying the student should: 

-know the basic concepts and definitions, the laws 

of physics, fundamentals of mathematical analysis; have 

the skills and techniques of using this knowledge in the 

theoretical and practical objectives; to learn the basic 

concepts and definitions; clearly know the formulation 



 

and proofs of the main theorems, their application to 

specific problems; 

- to be able to use this knowledge when studying 

other disciplines; 

-know the skills and techniques of using this 

knowledge in theoretical and practical skills in solution 

the calculated and experimental tasks, the skills of 

solving differential equations, independent work with 

literature. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance 

of all types of work provided by the module (see 

paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Прохоров А. М. Физика // Физическая 

энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5. 

— С. 310—320. — 760 с. — ISBN 5-85270-101-7. 

2. Физика // Большая советская энциклопедия : 

[в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — 

М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. 

3. Вольфианская экспериментальная физика в 

Викитеке 

4. Мощанский В. Н. Формирование 

мировоззрения учащихся при изучении физики. 

— М.: Просвещение, 1976. — Тираж 80 000 экз. 

— С.130 — 134 

5. Казешев А.К., Нурпеисов С.А. Сборник задач 

по курсу высшей математики для экономических 

специальностей, Алматы. Научно-издательский 

центр «Гылым», 2002г. 

6. Тунгатаров А.Б. Экономикалық 

мамандықтарға арналған жоғары математика 

курсы 1-2 – бөлім “Экономика баспасы”, Алматы, 

2001ж. 

7. Қазешев А.К., Нурпеисов С.А. Экономикалық 

мамандықтарға арналған жоғары математика 

есептер жинағы, Алматы, «Ғылым баспа 

орталығы», 2003ж. 

7. Теория. Методика решений задач «Математика 

для экономистов». Алматы,«Экономика», 2002г. 



Модуль Профессионально-коммуникативный          

Модуль Кәсіби-коммуникатив          

Module-Professionalcommunication 

Формуляр дисциплин: Физико-химические методы анализа   

Пән формуляры: Биологиядағы анализдеудің физика – химиялық әдістері 

Discipline form: Physico-chemical methods of analysis in biology 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

 Анализдеудің физика – химиялық әдістері AFHE –2302 

Физико-химические методы анализа  FHMA – 2302 

Physico-chemical methods of analysis  PCMA – 2302 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В.–химия кафедрасының п.ғ.к.  

Афанасенкова И.В.– к.п.н. кафедры химии  

I. V. Afanasenkovа– k.g.s. of the department of chemistry 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Білім беру бағдарламасы: химия және биология 

Образовательная программа: химия и биология 

Education program:  сhemistry and biology  

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая химия, аналитическая химия, 

органическая химия, биология. 

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, 

Органикалық химия, биология. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, organic 

chemistry, biology. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины предусматривает изучение 

теоретических основ физико-химических методов 

анализа. Выполнение лабораторных работ по физико-

химическим методам анализа с привлечением знаний из 

соответствующих разделов физики, химии, 

математической статистики способствует установлению 

меж-предметных связей, развивает навыки 

самостоятельной работы студентов, позволяет построить 

работу таким образом, чтобы учебные задачи 

перерастали в курсовые и дипломные работы. Данная 

дисциплина должна вооружить студентов 

разнообразными методами физико-химического 

эксперимента, приобрести опыт экспериментальной 



работы и реализовать теоретические знания на практике. 

Мазмұны: пән мазмұны талдаудың физика-химиялық 

әдістерінің теориялық негіздерін оқытуды 

қарастырады.Физика-химиялық талдау әдістерінің 

тиісті, яғни физика, химия, математикалық статистика 

салаларымен негізделіп орындалған зертханалық 

жұмыстар пәнаралық байланысты орнатуға септігін 

тигізеді, студенттердің өзіндік жұмыс істеу дағдыларын 

дамытады, осындай жолмен жұмыс құруға, яғни оқыту 

тапсырмаларының курстық және дипломдық 

жұмыстарға ұласуына мүмкіндік береді.Бұл пән  

студенттерге физика-химиялық тәжірибелердің әртүрлі 

әдістерін қамтуға, практикада теориялық білімдерін іске 

асыру үшін тәжірибе мен эксперименттік жұмыстарды 

орындау арқылы тәжірибе жинауға және теориялық 

білімдерін практика жүзінде іске асыруға үйретеді. 

The course content includes the study of theoretical basics 

of physical-chemical methods of analysis. The laboratory 

works on physical and chemical methods of analysis 

involving knowledge of the relevant sections of physics, 

chemistry, mathematical statistics contributes to the 

establishment of inter-subject relations, develops the skills of 

independent work of students, allows to structure the work in 

such a way that learning objectives were developed into term 

papers and dissertations. This discipline needs to equip 

students through a variety of methods of physical-chemical 

experiment, to gain experience of experimental work and to 

implement theoretical knowledge into practice. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения дисциплины студент должн 

знать: 

- классификацию физико-химических методов 

анализа; теоретические основы 

фотоэлектроколориметрии, спектрофотометрии, 

тонкослойной, газо-жидкостной и высоко эффективной 

жидкостной хроматографии, масс-спектрометрии, 

атомно-абсорбционной спектрометрии, эмиссионного 

спектрального анализа, ЯМР и ЭПР-спектрометрии, 

флуоресцентной спектроскопии, электрофоретических 

методов  анализа, центрифугирования, области 

применения и возможности различных физико-

химических методов анализа, технику безопасности при 

работе с химическими реактивами и оборудованием. 

Уметь: обращаться с аналитическим 

оборудованием и приборами; работать на аналитическом 

оборудовании; интерпретировать результаты,  

полученные с использованием различных физико-

химических методов анализа; 

Владеть: навыками выполнения биохимического 

эксперимента с использованием возможностей 

различных физико–химических методов анализа; 

методами математической обработки результатов 

измерений. 



Білу: талдаудың физика-химиялық әдістерінің 

жіктелуін; фотоэлектроколориметрияның, 

спектрофотометрияның, жұқа қабатты , газ-сұйықтық 

және жоғары сапалы сұйықтық хроматографиясының, 

масс-спектрометриясының, атомдық-абсорбциялық 

спектрометрияның, эмиссиондық - спектрлік талдаудың, 

ЯМР және ЭПР спектрометрияларының, флуоресцентті 

спектроскопияның, электрофорез талдау әдістерінің 

теориялық негіздерін мүмкін болатын физика-химиялық 

әдістерді, центрифугалауды, химиялық жабдықтар және 

аспаптармен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережелерді 

сақтай білу және оларды әртүрлі салаларда қолдана білу. 

Істей білу: аналитикалық жабдықтар мен 

аспаптарды қолдана білу; аналитикалық аспаптарда 

жұмыс істеу; әртүрлі физика-химиялық талдау әдістерін 

қолдана отырып алынған нәтижелерді 

интерпретациялау; 

Меңгеру: биохимиялық тәжірибелерді мүмкін 

болатын түрлі физика-химиялық талдау әдістерін 

қолданып орындау қабілетін; өлшеу нәтижелерін 

математикалық өңдеу әдістерін; оқу және арнайы 

әдебиеттерді қолдана білу қабілетін меңгеру. 

As a result of the study the student should: 

To know, to understand teaching:classification of 

physico-chemical methods of analysis; theoretical bases of 

photoelectrocolorimetry, spectrophotometry, thin-layer, gas-

liquid and high performance liquid chromatography, mass 

spectrometry, atomic absorption spectrometry, emission 

spectral analysis, NMR and EPR spectrometry, fluorescence 

spectroscopy, electrophoretic methods analysis, 

centrifugation, applications and capabilities of various 

physico-chemical methods of analysis., safety precautions 

when working with chemicals and equipment.  

Be able to: apply analytical equipment and 

devices;work on analytical equipment; to interpret the 

results, obtained using different physical-chemical methods 

of analysis; 

To possess: skills in performing biochemical 

experiments with the use of various physicochemical 

methods of analysis; methods of mathematical processing of 

measurement results; the utilization of educational and 

special literature. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 



Модуль Профессионально-коммуникативный          

Модуль Кәсіби-коммуникатив          

Module-Professionalcommunication 

Формуляр дисциплин «Физическая химия»      

Пән формуляры «Физикалық химия» 

Discipline form «Physical chemistry»  

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

1. Криштафович, В.И. Физико-химические методы 

исследования: Учебник / В.И. Криштафович. - 

М.: Дашков и К, 2015. - 208 c.  

2. Криштафович, В.И. Физико-химические методы 

исследования: Учебник для бакалавров / В.И. 

Криштафович, Д.В. Криштафович и др. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 208 c. 

3. Моргунов, Ю.А. Наукоемкие технологии 

машиностроительного производства. Физико-

химические методы и технологии: Учебное 

пособие / Ю.А. Моргунов. - М.: Форум, 2013. - 

928 c. 

4. Насатуев, Б.Д. Физико-химические методы 

исследования: Учебник / Б.Д. Насатуев. - СПб.: 

Лань, 2012. - 480 c. 

5. Аргимбаева А. М. Талдаудың физика-химиялық 

әдістері : оқу құралы / А. М. Аргимбаева. - 

Алматы: Қазақ университеті, 2013. - 204 бет.-15 

экз 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

30.01.2019ж 

30.01.2019г 

30.01.2019y 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Физикалық химия FH – 3219 

Физическая химия     FH – 3219 

Physical chemistry PC – 3219  

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Тантыбаева Б.С., к.п.н., доцент кафедры химии  

П.ғ.к., химия кафедрасының доценті  Тантыбаева Б.С. 

Tantabaeva B. S., candidate of pedagogical Sciences of the 

Department of chemistry  

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 



Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

3 

3 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық 

негіздері, органикалық, физикалық химия. 

Общая химия, теоретические основы неорганической 

химии, органическая, физическая химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic 

chemistry, organic and physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Цель: дать общие методические требования к 

решению задач по общей и физической химии. Провести 

анализ задач по общей и физической химии. Способы 

решения  задач. Методика использования задач на 

занятиях. Использование межпредметной информации 

при решении задач. Методика обучения решению задач 

повышенной сложности и химических олимпиад. 

Дисциплина содержит: классификацию и место 

расчетных задач в курсе общей ифизической  химии, 

рассматривает решение основных типов задач, 

предусмотренных программой курсов общей и 

физической химии; приведена методика решения 

усложненных и экспериментальных задач. 

Мақсаты:жалпы және физикалық  химия есептерді 

есептеу үшін жалпы әдістемелік талап, химиялық 

есептерге анализ. Химиялық есептерді шешу жолдары. 

Химия сабағында есептерді қолдану әдістемесі. 

Есептерді шешу кезінде пән аралық ақпараттарды 

қолдану. Химиялық олимпиадалардағы және күрделілігі 

жоғары есептерді шығарудың оқыту әдістемесі. 

Пән қамтиды: жіктелуі мен орны мөлшерінде айыппұл 

салуға әкеп міндеттерді курсында химия қарайды және 

шешім негізгі типтерін бағдарламада көзделген 

міндеттерді мектептік курс; әдістемесі келтірілген 

шешім күрделендірілген есептер және эксперименттік 

есептер шығару. 

Aim: to give general methodical requirements to the 

decision of chemical tasks. To conduct the analysis of 

chemical task. Methods of decision of chemical tasks. 

Methodology of the use of tasks on the lessons of chemistry. 

Using of intersubject information for the decision of tasks. 

Methodology of educating to the decision of tasks of 

enhanceable complication and chemical olympiads. 

Discipline contains: classification and place of calculation 

tasks in the school course of chemistry, examines the 

decision of basic types of the tasks envisaged by the program 

of school course; methodology over of decision of the 



complicated tasks and experimental tasks is brought. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате обучения студент должен: 

Знать:общие методические требования к решению 

и оформлению задач  по общей и физической химии 

Уметь: анализировать задачи, использовать 

межпредметные знания при решении задач 

Иметь навыки: по способам решения задач разных 

типов, овладение навыком самостоятельной работы. 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:химиялық есептерді шешу мен 

ресімдеуге арналған ортақ әдiстемелiк талаптарды білу 

- Істей алуы тиіс:есептерді талдау, есептерді 

шығарған кезіңде аралық пәндiк өнер-бiлiмдер 

пайдалану.  

- Дағдылана алуы тиіс:есептердің талдау түрлерің 

иелену,   өзiндiк жұмыстың дағдысын меңгеру. 

As a result of educating a student must:are 

Gentlefolks: general methodical requirements to the decision 

and registration of chemical tasks; Able: to analyse tasks, 

use intersubject knowledge for the decision of tasks; to Have 

skills: on the methods of decision of tasks of different types, 

capture by skill of independent work. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.  Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. 

«Физическая химия» 2008 

2. Еремин В. В., Каргов С. И., Успенская И. А. 

Основы физической химии. Теория и задачи. — М., 

Экзамен, 2005. — 480 c. 

3. Физикалық  химия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. 

/ Х. Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, 

Г.Х.Шәбiкова.-Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-544 бет.-10 

экзс. 

4. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. 

Химиялық физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-256 бет.-1 экз 

5. Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / 

қазақ тіліне ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 

3-ші Бөлім  жылдамдықтар өзгеруінің 



 

 

Модуль Профессионально-коммуникативный          

Модуль Кәсіби-коммуникатив          

Module-Professionalcommunication 

Формуляр дисциплины «Профессиональный Казахский (русский) язык»  

Пән формуляры «Кәсіптік Қазақ (орыс) тілі» 

The form of the course «Professional Kazakh (Russian) Language»  

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  KK(O)T-2201                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Профессиональный казахский(русский) язык    

PK(R)Ya-2201                                                                                                                                                                                                                                          

Professional Kazakh (Russian) Language PK(R)L -2201 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

каф.практического курса казахского языка (корпус 

9)раб.тел. 25-44-35 

Қазақ тілі практикумы бөлімі (ғимарат 9). 25-44-35 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

БА 

БА 

ВА 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

4 

4 

4 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

2 

2 

2 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

дневная о/о 

Күндізгі іштей 

Daytime 

Семестр 

Семестр 

Semester 

-4 сем (2 курс) 

-3 сем (2 курс) 

-2 сем (1 курс) 

-4 сем (2 курс) 

-3 сем (2 курс) 

-2 сем (1 курс) 

Количество 

обучающихсяСтуденттер саны 

Number of students 

Все специальности 

Барлық мамандықтар 

Пререквизиты модуляМодуль 

Талаптар 

Module prerequisites 

Профессиональный казахский язык, уровни А1, А2 

Кәсіби қазақ тілі, А1, А2 деңгейлері 

Professional Kazakh language, levels A1, A2 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Professional Kazakh (Russian) language 

механизмдері, 512 бет.-10 экз 

6. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі 

ұғымдары : оқу құралы.-Алматы : қазақ 

университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

 - Знать: В области аудирования понимать 

развернутые доклады и сообщения на 

профессиональную тему с содержащейся в них 

аргументацией; учебные, научно-популярные 

фильмов на профессиональную тему. 

 - Уметь: В области чтения понимать 

профессионально-ориентированные тексты и 

официально-деловые документы, коммуникативные 

задачи и авторские интенции говорящего, понимать 

содержательно-фактуальную и содержательно-

концептуальную информацию. В области 

монологической речи уметь доступно и обстоятельно 

высказаться по широкому кругу профессиональных 

вопросов, дать аргументация собственной 

профессиональной точки зрения с оценкой, 

замечаниями и пожеланиями. В области 

диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка на профессиональную 

тему. 

 - Иметьнавыки:В области письма уметь писать 

тексты официально-делового, профессионального 

содержания в соответствии с нормами литературного 

языка. 

 

- Білу:  кәсіптік тақырып бойынша егжей-тегжейлі 

есептер мен хабарламаларды тыңдауға, оларда 

қамтылған дәлелдермен; кәсіби тақырып бойынша 

білім беру, танымал ғылыми фильмдер. 

- Істей алу: Оқу саласында кәсіптік бағдарланған 

мәтіндерді және бизнес-іскерлік құжаттарды, 

коммуникативтік тапсырмаларды және спикердің 

авторлық ниетін түсініп, нақты мазмұнды және 

тұжырымдамалық ақпаратты түсіну. Монологтың 

сөйлеу саласында кең ауқымды кәсіби мәселелер 

бойынша қол жетімді және мұқият сөйлесе аласың, 

өзіңіздің кәсіби ұстанымыңызға ризашылықпен, 

ескертулермен және ұсыныстармен дәлел келтіре 

аласыз.Диалогтық сөйлеу саласында кәсіби тілдегі 

ана тілдерінде сөйлейтін тілдесуге қатыса алады. 

- Игеру: Жазу саласында әдеби тіл нормаларына 

сәйкес ресми бизнестің мәтіндерін және кәсіби 

мазмұнды жаза білу. 

 

- To know: in the field of listening to understand the 

detailed reports and messages on a professional topic with 

the arguments contained in them; educational, popular 

science films on a professional topic. 

- To have still: in the field of reading to understand 

professionally-oriented texts and official business 

documents, communicative tasks and author's intentions 

of the speaker, to understand the content-actual and 

content-conceptual information. Inthe field of monologue 



speech to be able to speak clearly and thoroughly on a 

wide range of professional issues, to give arguments of 

their own professional point of view with the assessment, 

comments and suggestions.In the field of Dialogic speech 

to be able to participate in dialogues with native speakers 

of the studied language on a professional theme. 

-To be able to: in the field of writing to be able to write 

texts of official business, professional content in 

accordance with the norms of the literary language. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау 

нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

своевременнове выполнение заданий 

уақтылы тапсыру 

timely execution of tasks 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

4 семестр 

4 семестр 

4 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. 

Қазақ тілі : экология және жаратылыстану 

ғылымдары мамандықтарының сырттай бөлім студ. 

арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

2. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына 

арналған) : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет.  

3. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. 

Қазақ тілі : экология және жаратылыстану 

ғылымдары мамандықтарының сырттай бөлім студ. 

арналған оқу-әдістемелік құрал.- Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-75 бет. 

4. Садықова С.Т. Қазақ тілі (химия мамандығына 

арналған) : оқу құралы.- Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2013.-104 бет. 

Дата обновления 

Жаңарту уақыты 

Date of update  

14.07.2017 

14.07.2017 

14.07.2017 

 

Модуль Профессионально-коммуникативный          

Модуль Кәсіби-коммуникатив          

Module-Professionalcommunication 

Формуляр дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык»                                                                                                                                                                                                                                 

Пән формуляры «Кәсіби-бағытталған шетел  тілі» 

The form of the course «Professionally-oriented foreign language»  

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Кәсіби-бағытталған шетел  тілі     KBShT-2202                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

POIYa-2202                                                                                                                                                                                                                                             

Professionally-oriented foreign language POFL-2202 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Чирцова С. А., Васильченко Л. В. 

Чирцова С. А., Васильченко Л. В. 

Chirtsova S., Vasilchenko L. V. 



Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

ВА  

ВА 

ВА 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

4 

4 

4 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

2 

2 

2 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная о/о 

күндізгі іштей 

Day o / o 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3, 4 (2 курс) 

3, 4 (2 курс) 

3, 4 (2 course) 

Количество 

обучающихсяСтуденттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуляМодуль 

Талаптар 

Module prerequisites 

1 сем - Иностранный язык (школьный курс) 

2 сем - Иностранный язык   (уровень А1) 

1 сем –шет тілі  (мектептік деңгей) 

2 сем –шет тілі   (А1 деңгей) 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Иностранный язык  

Профессиональный казахский язык 

Шет тілі 

Кәсібиқазақтілі 

Foreign language 

Professional Kazakh language 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

По результатам обучения студент должен: 

1. иметь представление о роли науки и образования в 

общественной жизни;  

2. знать традиции и культуру народов Казахстана;  

3. уметь свободно владеть государственном языком на 

профессиональном уровне  

4. иметь навыки профессионального общения и 

межкультурной коммуникации; 

ораторского искусства, правильного и логичного 

оформления своих мыслей в устной и письменной форме;  

5. обладать следующими компетенциями: 

компетенции общей образованности: 

 - в способах обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных навыков и 

умений. 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, 

культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно 

отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; 

экономическое и организационно-управленческие 



компетенции: 

- используя полученные знания по дисциплину, уметь 

адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

1) В области аудирования понимать развернутые доклады 

и лекции, если тематика этих выступлений достаточно 

знакома, если их герои говорят на разговорно-

литературном языке. 

2) В области чтения понимать статьи и сообщения по 

проблематике, авторы которых занимают особую 

позицию или высказывают особую точку зрения, 

современную художественную прозу. 

3) В области монологической речи уметь без подготовки 

довольно свободно участвовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка, принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

4) В области диалогической речи уметь понятно и 

обстоятельно высказываться по широкому кругу 

интересующих обучающегося вопросов, объяснить свою 

точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все 

аргументы «за» и «против». 

5) В области письма уметь писать подробные сообщения 

по широкому кругу интересующих обучающегося 

вопросов, эссе или доклады, освещая вопросы или 

аргументируя точку зрения «за» или «против», писать 

письма, выделяя те события и впечатления, которые 

являются особо важными 

Оқудың қорытындысы бойынша бакалавриат: 

1. қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы 

түсінік бар; 

2. Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін 

білу; 

3. мемлекеттік тілде кәсіби деңгейде еркін сөйлеу 

4. кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық 

коммуникация дағдылары болуы керек; 

ауызша және жазбаша түрде өз ойларының дұрыс және 

логикалық дизайны; 

5. келесі құзыреттерге ие: 

жалпы білім берудің құзыреті: 

 - білімді үздіксіз жаңартуды қамтамасыз ету, кәсіби 

дағдылар мен қабілеттерін кеңейту жолдары. 

әлеуметтік және этикалық құзыреттілік: 

- әлемнің басқа ұлттарының дәстүрлері мен мәдениетіне 

объективті және төзімді болу; 

- командада жұмыс істей білу, өз көзқарасын дұрыс 

қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; 

экономикалық және басқарушылық құзыреттілік: 

- пән бойынша алған білімдерін пайдалана отырып, 

әртүрлі жағдайларда дұрыс шарлауға қабілетті болу. 

1) Тыңдаулар, егжей-тегжейлі есептер мен лекцияларды 

түсіну, егер олардың сөйлейтін сөздері әдеби тілде 

сөйлесе, сөйлеу тақырыптары жеткілікті таныс болса. 



2) Авторлар өздерінің арнайы лауазымына ие немесе 

ерекше көзқарас білдіретін, заманауи көркемдік 

прозадағы мәселелер бойынша мақалаларды және 

хабарларды түсіну үшін оқу саласында. 

3) Монологтың сөйлеу саласында оқуға қабілетсіз, оқып 

үйренуге болатын тілдің тілдесу орталықтарымен 

диалогқа қатысуға, белгілі бір мәселе бойынша 

пікірталастарға белсенді қатысуға, өз көзқарастарын 

негіздеуге және қорғауға мүмкіндік береді. 

4) Диалогтық сөйлеу саласында студентке қызығушылық 

тудыратын кең ауқымды сұрақтарға нақты және мұқият 

қатыса білу, өзекті мәселе бойынша өз көзқарасын 

түсіндіріп, барлық артықшылықтарын білдіру. 

5) Жазу саласында студенттерге қызығушылық 

тудыратын көптеген сұрақтар бойынша толық есептерді 

жаза білу, сұрақтарға жауап беру, сұрақтар қою немесе 

«көзқарас» немесе «қарсы» деген пікірді айту, хаттар 

жазу, осы оқиғалар мен әсерлерді ерекше атап өткен жөн 

According to the results of training, the student must: 

1. have an idea of the role of science and education in public 

life; 

2. know the traditions and culture of the peoples of 

Kazakhstan; 

3. be able to fluently speak the state language at a professional 

level 

4. have professional communication and intercultural 

communication skills; 

oratory, correct and logical design of their thoughts in oral and 

written form; 

5. have the following competencies: 

competencies of general education: 

 - in ways to ensure continuous updating of knowledge, 

expansion of professional skills and abilities. 

social and ethical competencies: 

- to be objective and tolerant to the traditions and culture of 

other nations of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend their point of 

view, propose new solutions; 

economic and managerial competencies: 

- using the knowledge gained in the discipline, to be able to 

adequately navigate in various situations. 

1) In the field of listening to understand detailed reports and 

lectures, if the topics of these performances are sufficiently 

familiar, if their characters speak a colloquially-literary 

language. 

2) In the field of reading to understand articles and messages 

on issues, the authors of which take a special position or 

express a special point of view, modern artistic prose. 

3) In the field of monologue speech, to be able, without 

training, to be fairly free to participate in dialogues with 

native speakers of the language being studied, to take an 

active part in discussions on a familiar problem, to 



substantiate and defend one's point of view. 

4) In the field of dialogic speech, be able to clearly and 

thoroughly speak out on a wide range of issues of interest to 

the student, explain his point of view on a pressing issue, 

expressing all the pros and cons. 

5) In the field of writing, be able to write detailed reports on a 

wide range of issues of interest to the student, essays or 

reports, highlighting questions or arguing the point of view 

“for” or “against”, write letters, highlighting those events and 

impressions that are especially important 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау 

нысаны 

Learning outcome 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

условием для получение кредитов по модулю является 

выполнение всех требований по составляющим 

компонентам в соответствии с силлабусами и 

положительная оценка за экзамен 

модуль бойынша несие алу шарты компонент 

компоненттеріне арналған барлық талаптарға сәйкес оқу 

жоспарына сәйкес және емтиханға оң баға береді 

the condition for obtaining credits for the module is the 

fulfillment of all requirements for the components in 

accordance with the syllabus and a positive assessment for the 

exam 

Продолжительность 

модуляМодуль ұзақтығы 

Duration of the module 

3,4 семестры 

3,4 семестлер 

3.4 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1 Юрьев А. Н. Русский язык  : учеб. пособие для студ. 

казах. отд, университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 170 с. 

2.Ермакова В. И. Русский язык  : учебное пособие  / В. И. 

Ермакова ; М-во образования и науки РК. - Астана : 

Фолиант, 2014. - 176 с 

1 Юрьев А. Н. Русский язык  : учеб. пособие для студ. 

казах. отд, университетов / А. Н. Юрьев. - Алматы : 

Эверо, 2014. - 170 с. 

2.Ермакова В. И. Русский язык  : учебное пособие  / В. И. 

Ермакова; М-во образования и науки РК. - Астана : 

Фолиант, 2014. - 176 с 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

14.06.2018 

14.06.2018 

14.06.2018 

Модуль Аналитической и физической химии  

Модуль Аналитикалық және физколлоидтық химия                                                                                                                                                                                                                                                                         

Module Analytical and physical chemistry  

Формуляр дисциплин Аналитическая химия» 

Пән формуляры «Аналитикалық химия» 

  Discipline form «Analyticalchemistry» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Качественный анализ KA – 2217 

Сапалық анализ SA – 2217 

Qualitative analysis QA – 2217 



Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Ассоц. проф. Аубакирова Р.А., ст.преп. Мукажанова 

Ж.Б.   

Ассоц. проф. Аубакирова Р.А., аға оқытушы 

Мукажанова Ж.Б. 

Assoc. Professor Aubakirova R. A., Mukazhanova 

Zh.B. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химияның теорилық 

негіздері,Элементтер химиясы 

Теоретические основы неорганической химии, 

Химия элементов периодической системы 

Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, 

Chemistry of the elements of the periodic system 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Аналитикалық химия пәні. Аналитикалық 
процестің кезеңдері. Үлгі алу. Агрегаттық күйге 
байланысты үлгі алу. Аниондар мен катиондардың 
классификациясы. Гомогенді жүйенің химиялық тепе-
теңдігі. Термодинамиканың негізгі ұғымдары. 
Реакция жылдамдығы. Химиялық реакцияның 
жылдамдығына әр түрлі факторлардың әсері. Реал 
ерітінділер. Қышқылдар мен негіздер теориясы. 
Тұндыру реакциясы. Ерігіштік константасы.  

Предмет качественного анализа. Методы 
аналитической химии, связанные с химическими 
превращениями в растворах, основанные на 
равновесных процессах с участием ионов. Стадии 
аналитичского процесса. Отбор пробы.Отбор пробы 
вещества в зависимости от агрегатного состояния. 
Классификация катионов и анионов. Химическое 
равновесие гомогенных систем. Основные понятия 
термодинамики. Скорость реакций. Влияние 
различных факторов на скорость химических 
реакций. Реальные растворы. Теории кислот и 



оснований. Реакции осаждения. Константа 
растворимости. Причины изменения растворимости 
малорастворимого электролита. Равновесие в 
реакциях комплексообразования. 

Table of contents of discipline : the Article of 
quality analysis. The methods of analytical chemistry, 
related to the chemical converting into solutions, are 
based on equilibrium processes with participation ions. 
Stages of аналитичского process. Selection of 
test.Selection of test of substance depending on the 
aggregate state. Classification of cations and anions. 
Chemical equilibrium of the homogeneous systems. Basic 
concepts of thermodynamics. Speed of reactions. 
Influence of different factors on speed of chemical 
reactions. Real solutions. Theories of acids and grounds. 
Reactions of besieging. Constant of solubility. Reasons of 
change of solubility of littlesoluble electrolyte. An 
equilibrium is in reactions 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения студент должен: 

-знать теорию растворов, свойства слабых и сильных 

электролитов, активность, константы равновесия, 

основные положения теории гидролиза, механизм 

буферного действия, классификацию анионов и 

катионов; 

-уметь проводить систематический и дробный анализ, 

проводить качественный  анализ, делать 

соответствующие выводы, расчеты, математическую 

обработку результатов анализа; 

-владеть навыкамирасчета чувствительности, предела 

обнаружения, предельного разбавления, 

открываемого минимума, выполнения лабораторной 

работы по открытию катионов, анионов в 

соответствии с методикой проведения анализа. 

Дисциплина направлена на формирование  

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Білуі тиіс: ерітінділер теориясы, әлсіз және күшті 

электролиттердің қасиеттерін, қызметін, тепе-теңдік 

тұрақтысын, буферлік теориясының негізгі 

ережелерін, аниондар мен катиондар жіктелуін; 

 -Істей алуы тиіс: жүйелі және егжей-тегжейлі талдау, 

сапалы талдау жүргізуге, қорытындылар, есептер, 

талдау нәтижелерін математикалық өңдеу жасауды; 

-Дағдылана алуы тиіс: сезімталдығы, анықтау шегі, 

шекті сұйылту,катиондар мен аниондарды талдай 

білуге; 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, 

ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

As a result of the study the student should: 

 -Know the theory of solutions, properties of weak and 

strong electrolytes, the activity, the equilibrium constant, 

the basic tenets of the theory of hydrolysis buffer 



 

 

 

 

 

Модуль Заттың құрылысы,химиялық кинетика жәнеэлектрохимия 

Строение вещества, химическая кинетика и электрохимияМодулi 

Thestructure of matter, chemical kinetics and electrochemistryModule 

Формуляр дисциплины: Химиялық кинетка және электрохимия   

Пән формуляры: Химическая кинетика и электрохимия   

Discipline form: hemical kinetics and electrochemistry 

mechanism of action, classification of anions and cations; 

 -umet a systematic and detailed analysis, to conduct a 

qualitative analysis, draw conclusions, calculations, 

mathematical processing of analysis results;  

-vladet skills calculating sensitivity, detection limit, the 

limiting dilution openable minimum, perform lab opening 

cations, anions according to the method of analysis.  

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, communicative, professional, research 

competencies.  

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

 1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под 

ред. Ю.А.Золотова-М.: Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы 

по аналитической химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: 

Дрофа, 2015. 

4. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2 

т./пер.с англ.Под ред. Р.Кельнера и др.- М.:Мир, 2004. 

5. Отто М. Современные методы аналитической 

химии. В 2-х томах. - М.: Техносфера, 2003.  

6. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы 

пробоотбора и пробообработки.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2003.  

 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химиялық кинетка және электрохимия  HKE – 3222  

 Химическая кинетика и электрохимия HKE – 3222 

hemical kinetics and electrochemistry CKE – 3222 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Тантыбаева Б.С., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент  Тантыбаева Б.С. 

Tantabaeva B. S., candidate of pedagogical Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

3 

3 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық 

негіздері, органикалық, физикалық химия. 

Общая химия, теоретические основы неорганической 

химии, органическая, физическая химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic 

chemistry, organic and physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

 Пәнің мазмұныыкелесі ұғымдарды камтиды 

Химиялық кинетиканың негңзгі уғымдарын мен 

қағидаларын  химиялық реакциялардың механизмдарын 

.гомогендык және герерогендык жүелердың 

жылдамдығын  ТЭД. Электролит ерітінділерінің 

электрөткізгіштігі. Иондар қозғалғыштығы және ауысым 

сандары. Кольрауш заңы. Кондуктометрия. Реакция 

жылдамдағына факторлар әсері. Адсорбциялық 

үрдістер. Электрохимия элементтері. Электролиз. 

Электролиз заңдары. Гальваникалық элемент. 

Электродтық тепе–теңдік. Электродтық потенциалдар. 

ЭДС. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Основные определения и понятия химической 

кинетики. Механизм химической реакции. Скорость 

гомогенных и гетерогенных реакций в замкнутой 

системе. Основной закон химической кинетики. 

Молекулярность и порядок химической реакции. 



Кинетика формально простых гомогенных 

односторонних реакций в закрытых системах. Методы 

определения порядка и константы скорости химических 

реакций. Кинетика сложных реакций: обратимых,  па-

раллельных, последовательных. Влияние температуры 

на скорость химических реакций. Энергия активации. 

Уравнение Аррениуса. Теории химической кинетики. 

Теория активных столкновений.  Теория переходного 

состояния (активированного комплекса). 

Фотохимические и цепные реакции. Кинетика 

гетерогенных реакций.Основы гомогенного и 

гетерогенного катализа. Механизм и кинетика 

каталитических реакций. Свойства и строение растворов 

электролитов. Теории растворов.Основные законы и 

закономерности электрохимических процессов. 

Электродвижущая сила электрохимического элемента. 

Электродныйпотенциал. Термодинамикаикинетикаэлек-

трохимическихреакций. 

The content of the discipline includes the following 

sections: Basic definitions and concepts of chemical kinetics. 

The mechanism of chemical reactions. The rate of 

homogeneous and heterogeneous reactions in a closed 

system. The basic law of chemical kinetics. Molecularity and 

order of chemical reaction. Kinetics of formally simple 

homogeneous unilateral reactions in closed systems. 

Methods for determining the order and rate constants of 

chemical reactions. Kinetics of complex reactions: 

reversible, parallel, sequential. The effect of temperature on 

the rate of chemical reactions. Activation energy Arrhenius 

equation. Theories of chemical kinetics. Theory of active 

collisions. Theory of the transition state (activated complex). 

Photochemical and chain reactions. Kinetics of 

heterogeneous reactions. Basics of homogeneous and 

heterogeneous catalysis. Mechanism and kinetics of catalytic 

reactions. Properties and structure of electrolyte solutions. 

Theories of solutions. The basic laws and laws of electro ¬ 

chemical processes. Electromotive force of an 

electrochemical cell. Electrode potential. Thermodynamics 

and kinetics of electrochemical reactions. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білуі тиіс: электрохимиялық талдау әдістерінің 
теориялық негіздері, қолдану аймақтарын, сору және 
электрохимиялық процесстерінің жылдамдығына, 
бағытына әсер ететін факторлар, электрохимия заңдары. 

- Істей алуы тиіс: электрохимиялық талдау 
әдістерін қолдана отырып, сәйкес келетін ережелерді 
сақтап отырып, әртүрлі үлгілердің талдауын өткізу 
сатылары. 

- Дағдылана алуы тиіс: талдау нәтижелерінің 
негізінде қорытынды жасау, мәлімдерге статистикалық 
талдау өткізу 

Знать теоретические основы электрохимических 
методов анализа, область применения, факторы, 
влияющие на скорость, направление и течение 



электрохимических и адсорбционных процессов, законы 
электрохимии. 

- Уметь проводить анализ различных образцов с 
применением электрохимических методов анализа с 
учетом правил, которые должны при этом соблюдаться. 

- Иметь навыки грамотной и точной 
статистической обработки полученных результатов, 
формулировки выводов по ра As a result of the study a 
student must: 

- Know the theoretical foundations of electrochemical 
analysis methods, scope, factors affecting the speed, 
direction and flow of electrochemical and adsorption 
processes, the laws of electrochemistry. 

- Be able to analyze different samples using 
electrochemical methods of analysis based on the rules that 
should be followed in this case. 

- Have the skills of a competent and accurate statistical 
processing of the results, formulation of conclusions for 
work. 

боте. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.  Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. 

«Физическая химия» 2008 

2. Еремин В. В., Каргов С. И., Успенская И. А. 

Основы физической химии. Теория и задачи. — М., 

Экзамен, 2005. — 480 c. 

3. Физикалық  химия : оқулық.- өңд., толық. 3-ші бас. 

/ Х. Қ.Оспанов, Д.Х.Қамысбаев, Е.Х. Абланова, 

Г.Х.Шәбiкова.-Алматы : ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы, 2014.-544 бет.-10 экз 

с. 

4. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. 

Химиялық физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-256 бет.-1 экз 

5. Эткинс П., Паула Дж. Физикалық химия : оқулық / 

қазақ тіліне ауд. Е.Х.Абланова. -Алматы, 2012.- Т. 

3-ші Бөлім  жылдамдықтар өзгеруінің 

механизмдері, 512 бет.-10 экз 

6. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі 

ұғымдары : оқу құралы.-Алматы : қазақ 



 

 

Модуль Заттың құрылысы,химиялық кинетика жәнеэлектрохимия 

Строение вещества, химическая кинетика и электрохимияМодулi 

Thestructure of matter, chemical kinetics and electrochemistryModule 

Формуляр дисциплин «Решение задач по избранным главам  физической химии» 

Пән формуляры «физикалық химия таңдамалы тараулары бойынша есеп шығару» 

Discipline form «Solviрng tasks for selected chapters of general and physical chemistry» 

университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Решение задач по избранным главам  физической 

химииRZIGOFH – 4312 

физикалық химия таңдамалы тараулары бойынша есеп 

шығару  ZhFHT- 4312 

Solving problems  on selected chapters physical chemistry 

TBESh – 4312  

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Тантыбаева Б.С., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент   Тантыбаева Б.С . 

Tantabaeva B. S., candidate of pedagogical Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық 

негіздері, органикалық, физикалық химия. 

Общая химия, теоретические основы неорганической 

химии, органическая, физическая химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic 

chemistry, organic, physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Цель: дать общие методические требования к 

решению задач по  физической химии. Провести 

анализ задач по  физической химии. Способы решения  

задач. Методика использования задач на занятиях. 



Использование межпредметной информации при 

решении задач. Методика обучения решению задач 

повышенной сложности и химических олимпиад. 

Дисциплина содержит: классификацию и место 

расчетных задач в курсе физической  химии, 

рассматривает решение основных типов задач, 

предусмотренных программой курсов общей и 

физической химии; приведена методика решения 

усложненных и экспериментальных задач. 

Мақсаты: физикалық  химия есептерді есептеу 

үшін жалпы әдістемелік талап, химиялық есептерге 

анализ. Химиялық есептерді шешу жолдары. Химия 

сабағында есептерді қолдану әдістемесі. Есептерді 

шешу кезінде пән аралық ақпараттарды қолдану. 

Химиялық олимпиадалардағы және күрделілігі жоғары 

есептерді шығарудың оқыту әдістемесі. 

Пән қамтиды: жіктелуі мен орны мөлшерінде 

айыппұл салуға әкеп міндеттерді курсында химия 

қарайды және шешім негізгі типтерін бағдарламада 

көзделген міндеттерді мектептік курс; әдістемесі 

келтірілген шешім күрделендірілген есептер және 

эксперименттік есептер шығару. 

Aim: to give general methodical requirements to the 

decision of chemical tasks. To conduct the analysis of 

chemical task. Methods of decision of chemical tasks. 

Methodology of the use of tasks on the lessons of 

chemistry. Using of intersubject information for the 

decision of tasks. Methodology of educating to the decision 

of tasks of enhanceable complication and chemical 

olympiads. 

Discipline contains: classification and place of calculation 

tasks in the school course of chemistry, examines the 

decision of basic types of the tasks envisaged by the 

program of school course; methodology over of decision of 

the complicated tasks and experimental tasks is brought. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: электрохимиялық талдау әдістерінің 

теориялық негіздері, қолдану аймақтарын, сору және 

электрохимиялық процесстерінің жылдамдығына, 

бағытына әсер ететін факторлар, электрохимия 

заңдары. 

- Істей алуы тиіс: электрохимиялық талдау 

әдістерін қолдана отырып, сәйкес келетін ережелерді 

сақтап отырып, әртүрлі үлгілердің талдауын өткізу 

сатылары. 

- Дағдылана алуы тиіс: талдау нәтижелерінің 

негізінде қорытынды жасау, мәлімдерге статистикалық 

талдау өткізу. 

В результате изучения студент должен: 

- Знать теоретические основы электрохимических 

методов анализа, область применения, факторы, 

влияющие на скорость, направление и течение 



электрохимических и адсорбционных процессов, 

законы электрохимии. 

- Уметь проводить анализ различных образцов с 

применением электрохимических методов анализа с 

учетом правил, которые должны при этом 

соблюдаться. 

- Иметь навыки грамотной и точной 

статистической обработки полученных результатов, 

формулировки выводов по работе. 

As a result of educating a student must:are 

Gentlefolks: general methodical requirements to the 

decision and registration of chemical tasks  

- Able: to analyse tasks, use intersubject knowledge 

for the decision of tasks 

- to Have skills: on the methods of decision of tasks 

of different types, capture by skill of independent work 

Discipline is directed to on forming the world view, 

communicative, professional, research competense. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. 

«Физическая химия» 2008 

2. Lomonosov M. V., Menšutkin B. N., Speter 

M.ruen. Physikalisch-chemische Abhandlungen M. 

W. Lomonossows, 1741-1752. — Leipzig: 

Engelmann, 1910. — 60 с. 

3. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі 

ұғымдары : оқу құралы.-Алматы : қазақ 

университеті, 2016.-130 бет.- 3 экз. 

4. Физическая и коллоидная химия ( в 

общественном питании) [Текст]  : учеб. пособие 

/ С. В. Горбунцова, Э. А. Муллоярова (и др.). - 

М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. - 270 с. : ил. 1 

5. Физическая и коллоидная химия. Практикум 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / П. М. 

Кругляков и [др.]. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2013. - 208 с. : ил. - 5 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 



 

МодульЗаттың құрылысы,химиялық кинетика жәнеэлектрохимия 

Строение вещества, химическая кинетика и электрохимияМодулi 

Thestructure of matter, chemical kinetics and electrochemistryModule 

Формуляр дисциплин: Строение вещества 

Пән формуляры: Зат құрылысы  

Discipline form: The structure of matter 

Date of update 31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Строение вещества SV – 4225 

Зат құрылысы  ZK – 4225 

The 

structure of 

matter SM 

– 4225gica 

Код дисциплины 

Пәннің коды  

Code of discipline 

Строение вещества SV – 4225 

Зат құрылысы  ZK – 4225 

The structure of matter SM – 4225 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Медеубаева Б.З., ст. преподаватель 

Медеубаева Б.З., аға оқытушы 

Medeubaevа B. Z. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

МВОС (модули по выбору для определенной 

специальности) 

МВОС (белгілі бір мамандық үшін таңдау модульдері) 

IVOS (optional modules for a specific specialty) 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая,аналитическая, органическая, 

физическая химия Бейорганикалық, аналитикалық, 

органикалық, физикалық химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы:  основы квантовой теории, 

изучениеформализма квантовой механики; решение 

уравнения Шредингера для некоторых простых систем, 

изучение состояние атома водорода в квантовой механике, 

правила работы с компьютерными программами, 



предназначенными для описания энергетического 

состояния атома, молекулы и т.д. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

:кванттық теорияның негіздері,  кванттық механиканың 

формализмі, кейбір жәй жүйелерге Шредингер 

теңдеуінің шешуі, математикалық химия элементтері, 

графтар теориясының негіздері, топтар теориясын және 

көпқырлылықты химияда пайдалану ұғымдарын 

тереңдете оқыту 

Table of contents of discipline : equalization of 

Шредингера for the simplest tasks and systems; 

probabilistic interpretation of square of wave functions; 

physical sense of quantum numbers is in the atom of 

hydrogen and multielectronic atoms;  quantum mechanical 

interpretation of the periodic system Д.И.Mendeleyev; 

одноэлектроипое approaching in quantum chemistry and 

sense of atomic and molecular orbitals; application of 

computers is in quantum chemistry; object and tasks of 

computer chemistry; basic methods of molecular design 

(molecular mechanics, quantum chemistry, molecular 

dynamics), main programs for  quantum mechanical 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения студент должен: 

- знать:и место квантовой механики и 

компьютерной химии в системе химических наук, 

элементарные понятия квантовой химии, сте¬реохимию 

молекул, теорию симметрии, элементарное введение в 

теорию групп, энергетические состояния молекул, 

теориюмолекулярных спектров. 

- уметь описывать энергетическое состояние 

молекулы с учетом положений квантовомеханической 

теории элементарных частиц, изображать графически s-, 

р-, d-атомные и молекулярные орбитали; объяснять 

природу молекул на основе метода ВС и МО. 

- иметь навыки решения задач по описанию 

молекул с точки зрения разных теорий – метод ВС, 

метод МО, проводить расчеты  с использованием 

компьютерного программного обеспечения; 

интерпретировать результаты расчетов и сопоставлять с 

экспериментом. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской, 

академической. 

Білуі тиіс:химия ғылымдары жүйесіндегі 

компьютерлік химия мен кванттық механиканың 

ролімен орнын; қарапайым есептер мен жүйелер үшін 

Шредингер теңдеуін; толқындық функция квадратының 

ықтималдығын; сутек және көпэлектронды атомдардағы 

кванттық санардың физикалық мағынасын; 

Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің кванттық-

химиялық маңызын; кванттық химияның 

бірэлектрондық жуықтауын және атомдық, молекулалық 

орбитальдардың мәнін; кванттық химияда компьютерді 



қолдануды.  

 Істей алуы тиіс: молекуланың табиғатын МО әдісі 

негізінде түсіндіру; МО қарапайым кванттық-химиялық 

есепеулері үшін комьютерді қолдана білу; молекулалық 

механика және кванттық химия әдістерімен есептеулер 

жүргізуді; есептеу арқылы алынған мәліметтерді 

интерпреттеуді және тәжірибелермен салыстыруды. 

 Дағдылана алуы тиіс: сабаққа дайындалуда 

әдебиетпен жұмыс істей алуы; жалпы білім беретін 

мектептерде оқушыларға химиядан білім бере алуы; 

персоналды компьютерде химиялық бағдарламаларда 

жұмыс істей алуы; молекулалық модельдеудің негізгі 

әдістерін (молекулалық механика, молекулалық 

динамика) меңгеруі; берілген химиялық тапсырмаларды 

шешуде дұрыс әдісті таңдай алуы.  

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 

As a result of study a student must: 

To know : elementary concepts of quantum chemistry, 

stereochemistry of molecules, theory of symmetry, 

elementary introduction to the theory of groups, power states 

of molecules, theory of molecular spectrums. 

able: to write down the electronic structure of atoms; 

to depict graphicly s -, р-, d- atomic and molecular orbitals; 

to explain nature of molecules on the basis of method of SS 

and МО. 

- to have skills:  to conduct calculations  with the use 

of computer software; to interpret the results of calculations 

and compare with an experiment. 

Are gentlefolks: role and place of quantum mechanics 

and computer chemistry in the system of chemical sciences; 

Shredynger’s equalization for the simplest tasks and 

systems; probabilistic interpretation of square of wave 

functions; physical sense of quantum numbers is in the atom 

of hydrogen and multielectronic atoms; quantum mechanical 

interpretation of the  D.I.Mendeleyev’speriodic 

system;single-electron approaching in quantum chemistry 

and sense of atomic and molecular orbitals; application of 

computers is in quantum chemistry; object and tasks of 

computer chemistry; basic methods of molecular design 

(molecular mechanics, quantum chemistry, molecular 

dynamics), main programs for quantum mechanical 

calculations 

Discipline is sent to forming of competenses : 

professional, research, academic. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 



 

 

Модуль Заттың құрылысы,химиялық кинетика жәнеэлектрохимия 

Строение вещества, химическая кинетика и электрохимияМодулi 

Пән формуляры: Кванттықмеханика жәнекомпьютерлікхимия 

Квантоваямеханика  икомпьютернаяхимия 

QuantumMechanics andComputationalChemistry 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

1. Акимбаева, А. М. Основы физической химии 

[Текст]  : учебно-метод. пособие / А. М. Акимбаева 

; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск 

: Изд-во ВКГУ, 2010. - 67 с. – 13 

2. Аргимбаева А.М. Талдаудың физика-химиялық 

әдістері : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-204 бет 

3. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық 

және химиялық аспектілер, тәжірибелер, ластаушы 

заттардың пайда болуы : оқулық / ауд. З.А. 

Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Кванттықмеханика жәнекомпьютерлікхимия 

Квантоваямеханика  икомпьютернаяхимия 

QuantumMechanics andComputationalChemistry 

Код дисциплины 

Пәннің коды  

Code of discipline 

Кванттықмеханика жәнекомпьютерлікхимия  

Квантоваямеханика  икомпьютернаяхимия 

QuantumMechanics andComputationalChemistry 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Медеубаева Б.З., ст. преподаватель 

Медеубаева Б.З., аға оқытушы 

Medeubaevа B. Z. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

МВОС (модули по выбору для определенной 

специальности) 

МВОС (белгілі бір мамандық үшін таңдау модульдері) 

IVOS (optional modules for a specific specialty) 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Дневная 

Күндізгі 



Form of training Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая,аналитическая, органическая, 

физическая химия Бейорганикалық, аналитикалық, 

органикалық, физикалық химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Кванттық химияның қарапайым түсініктері. 

Молекулалардың стереохимиясы. Симметриялар 

теориясы. Топ теориясына қарапайым кіріспе. 

Молекуланың энергетикалық жағдайы. Молекулалық 

спектрлар теориясы. Екі және көп атомды молекулалар 

спектрі және қозғалмалы, тербелмелі, тербелмелі-

қозғалмалы, электронды жағдайлары. Координациялық 

қосылыстардағы химиялық байланыс. Комплексті 

молекулалардың электрондық спектроскопиясы. 

Молекулалық орбиталдар теориясы. Химиялық 

байланыс. Қолданбалы кванттық . 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: элементарные понятия квантовой химии. 

Стереохимия молекул. Теория симметрии. 

Элементарное введение в теорию групп. Энергетические 

состояния молекул. Теория молекулярных спектров. 

Вращательные, колебательные, колебательно-

вращательные и электронные состояния и спектры двух- 

и многоатомных молекул. Химическая связь в 

координационных соединениях. Электронная 

спектроскопия комплексных молекул. Теория 

молекулярных орбиталей. Химическая связь. 

Прикладная квантовая химия. 

Contents include the following topics: basic concepts 

of quantum chemistry. The stereochemistry of molecules. 

The theory of symmetry. An elementary introduction to the 

theory of groups. The energy states of molecules. The theory 

of molecular spectra. Rotational, vibrational, rotational and 

vibrational-electronic states and spectra of diatomic and 

polyatomic molecules. Chemical bond in coordination 

compounds. Electronic spectroscopy of complex molecules. 

Theory of molecular orbitals. Chemical bonding. Applied 

quantum chemistry.  

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Оқыту нәтижесінде студент міндетті: 

- Білуі тиіс:кванттық химияның негізгі ұғымдары, 

молекулалар стереохимиясы, симметрия теориясы, 

молекулалардың энергиялық күйлері, молекулалық 

спектрлердің теориясы. 

- Істей алуы тиіс: атомдардың және 

молекулалалардың құрылысын, энергетикалық күйлерін 



сипаттау 

- Дағдылана алуы тиіс:молекуланы сипаттау 

мақсатымен сан-түрлі есептерді шығару.  

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

- знатьэлементарные понятия квантовой химии, 

стереохимию молекул, теорию симметрии, элементарное 

введение в теорию групп, энергетические состояния 

молекул, теориюмолекулярных спектров; 

- уметь описывать энергетическое состояние 

молекулы с учетом положений квантовомеханической 

теории элементарных частиц; 

- владеть навыками решения задач по описанию 

молекул с точки зрения разных теорий – метод ВС, 

метод МО.Asaresultofstudyofdisciplineastudentmust:  

- to know the basic concepts of quantum chemistry, 

molecular ste¬reohimiyu, the theory of symmetry, an 

elementary introduction to the theory of groups, the energy 

states of molecules, a theory of molecular spectra; 

 - to be able to describe the energy state of the 

molecule subject to quantum theory of elementary particles;  

- to be skilled in solving problems of the description of 

the molecules from the perspective of different theories - the 

method of Sun, MO method.  

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, kommunikatinoy, professional, research 

competence. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

1. Акимбаева, А. М. Основы физической химии 

[Текст]  : учебно-метод. пособие / А. М. Акимбаева 

; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск 

: Изд-во ВКГУ, 2010. - 67 с. –13 

2. Аргимбаева А.М. Талдаудың физика-химиялық 

әдістері : оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-204 бет 

3. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Жану. Физикалық 

және химиялық аспектілер, тәжірибелер, ластаушы 

заттардың пайда болуы : оқулық / ауд. З.А. 

Мансұров, Б.А. Урмашев.- Алматы, 2012.- 540 бет. 



 

Модуль Аналитическй 

Аналитикалық модулі     

Analytical Module 

Пән формуляры: Кванттықмеханика жәнекомпьютерлікхимия 

Квантоваямеханика  икомпьютернаяхимия 

QuantumMechanics andComputationalChemistry 

 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Кванттық механика және компьютерлік химия KMKH - 

4225 Квантовая механика  и компьютерная химияK 

MKH - 4225 Quantum Mechanics and Computational 

ChemistryQMCC - 4225 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 1 

1 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 1 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 
3 
3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 
Күндізгі 
Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 
6 
6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 
факт бойынша 
on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Химия, биология, физика, география және математика 
(мектеп бағдарлама көлемінде) 
Химия, биология, физика, география и математика (в 
объеме школьной программы) 
Chemistry, biology, physics, geography and mathematics (in 
the volume of the school program) 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Кванттық 
химияның қарапайым түсініктері. Молекулалардың 
стереохимиясы. Симметриялар теориясы. Топ 
теориясына қарапайым кіріспе. Молекуланың 
энергетикалық жағдайы. Молекулалық спектрлар 
теориясы. Екі және көп атомды молекулалар спектрі 
және қозғалмалы, тербелмелі, тербелмелі-қозғалмалы, 



электронды жағдайлары. Координациялық 
қосылыстардағы химиялық байланыс. Комплексті 
молекулалардың электрондық спектроскопиясы. 
Молекулалық орбиталдар теориясы. Химиялық 
байланыс. Қолданбалы кванттық химия 

Содержание дисциплины включает следующие 
разделы: элементарные понятия квантовой химии. 
Стереохимия молекул. Теория симметрии. 
Элементарное введение в теорию групп. Энергетические 
состояния молекул. Теория молекулярных спектров. 
Вращательные, колебательные, колебательно-
вращательные и электронные состояния и спектры двух- 
и многоатомных молекул. Химическая связь в 
координационных соединениях. Электронная 
спектроскопия комплексных молекул. Теория 
молекулярных орбиталей. Химическая связь. 
Прикладная квантовая химия. 

Contents include the following topics: basic concepts 
of quantum chemistry. The stereochemistry of molecules. 
The theory of symmetry. An elementary introduction to the 
theory of groups. The energy states of molecules. The theory 
of molecular spectra. Rotational, vibrational, rotational and 
vibrational-electronic states and spectra of diatomic and 
polyatomic molecules. Chemical bond in coordination 
compounds. Electronic spectroscopy of complex molecules. 
Theory of molecular orbitals. Chemical bonding. Applied 
quantum chemistry 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Оқыту нәтижесінде студент міндетті: 
- Білуі тиіс:кванттық химияның негізгі ұғымдары, 

молекулалар стереохимиясы, симметрия теориясы, 
молекулалардың энергиялық күйлері, молекулалық 
спектрлердің теориясы. 

- Істей алуы тиіс: атомдардың және 
молекулалалардың құрылысын, энергетикалық күйлерін 
сипаттау 

- Дағдылана алуы тиіс:молекуланы сипаттау 
мақсатымен сан-түрлі есептерді шығару.  

В результате изучения дисциплины студент 
должен: 

- знатьэлементарные понятия квантовой химии, 
стереохимию молекул, теорию симметрии, элементарное 
введение в теорию групп, энергетические состояния 
молекул, теориюмолекулярных спектров; 

- уметь описывать энергетическое состояние 
молекулы с учетом положений квантовомеханической 
теории элементарных частиц; 

- владеть навыками решения задач по описанию 
молекул с точки зрения разных теорий – метод ВС, 
метод МО. 

As a result of study of discipline a student must:  
- to know the basic concepts of quantum chemistry, 

molecular ste¬reohimiyu, the theory of symmetry, an 
elementary introduction to the theory of groups, the energy 
states of molecules, a theory of molecular spectra; 

 - to be able to describe the energy state of the 



 

 

 

Модуль Аналитическй 

Аналитикалық модулі     

Analytical Module 

Формуляр дисциплин « Химический холичественный  анализ» 

 Пән формуляры « Химиялық Ссндық  анализ» 

 Discipline form «Сhemistri  quantitative analysis» 

molecule subject to quantum theory of elementary particles;  
- to be skilled in solving problems of the description of 

the molecules from the perspective of different theories - the 
method of Sun, MO method.  

 
 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға берілді 

(4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of 

all types of work provided by the module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Исидоров В. А. Экологическая химия (Уч. для 

ВУЗ), Химиздат, 304 с, 2001, 

2. Копылова Л. И. Малый практикум по эколого-

химическому анализу почв. Учебное пособие, 

Иркутск, ИГПУ, 2002 

3. Астафьева Л. С. Экологическая химия, 2006 

4. Duca Gh., Scurlatov Iu. Ecological chemistry. — 

Chişinău: CEUSM, 2002. — 289 p. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химический количественный  анализ  HКA-2207                    

химиялыкқ сандық  анализ НCA-2207    

Quantitative analysisСQA-2207                                                                                                                                                                                                                                                      

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Ассоц. проф. Аубакирова Р.А., ст.преп. Мукажанова 

Ж.Б.   

Ассоц. проф. Аубакирова Р.А., ст.преп. Мукажанова 

Ж.Б. 

Assoc. Professor Aubakirova R. A., МukKazanova J. B. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля Бакалавриат  



Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі  

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Daytime 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

3 

3 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая химия, Качественный анализ 

Бейорганикалық химия,Сапалы талдау 

Inorganic chemistry, Quantitative analysis 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Сформировать у студентов знания, умения и 

навыки в курсе химический количественный анализ. 

Познакомить студентов с основными классическими и 

современнымиметодами анализа. Дать четкое 

представление о фундаментальных теоретических и 

экспериментальных основах этой области знания.  

Талдамалық химия курстарында студенттердің 

білімін, дағдыларын және қабілеттерін қалыптастыру. 

Студенттерді негізгі классикалық және заманауи талдау 

әдістерімен таныстыру. Осы білім саласының іргелі 

теориялық және эксперименттік негіздерін айқындау. 

To form students ' knowledge and skills in the 

course of analytical chemistry. To acquaint students with the 

main classical and modern methods of analysis. To give a 

clear idea of the fundamental theoretical and experimental 

foundations of this field of knowledge. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 

аналитикалық химия қолданылатын химиялық 

реакциялардың негізгі түрлерін, гравиметриялық және 

титрлеу талдау теориясын, жауын-шашын, тең жауын-

шашын, адсорбция және изоморфизмді; 

- Істей алуы тиіс: бар және нақты процестерге білімдерін 

қолдануға, стандартты ерітінділер дайындауға, 

химиялық әдістері - химиялық және физикалық 

қасиеттерін анықтай алуға. 

- Дағдылана алуы тиіс: метрологиялық талдау жасай 

алуға. 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-

зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные типы химических реакций, 

используемых в аналитической химии, теорию 



гравиметрического и титриметрического анализов, 

осаждения, соосаждения, адсорбции и изоморфизма; 

- уметь определять количественное содержание какого – 

либо элемента в соединении или растворе химическими 

и физико – химическими методами, производить 

расчеты, связанные с навеской, приготовлением 

стандартных растворов, титрованием растворов с 

использованием и без использования индикаторов, 

применять знания к конкретным процессам; 

- владеть навыкамипрямого, обратного и 

заместительного титрования, расчета индикаторной 

ошибки (погрешности) титрования, метрологической 

обработки результатов анализа. 

    Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

As a result of the study the student should:  

- know the main types of chemical reactions used in 

analytical chemistry, the theory of gravimetric and titrimetric 

analysis, precipitation, co-precipitation, adsorption and 

isomorphism;  

- Be able to determine the quantitative content of any - any 

element in a compound or solution of chemical and physical 

- chemical methods, to make payments related to the 

linkage, preparation of standard solutions, titration solutions 

with and without the use of indicators to apply the 

knowledge to specific processes;  

- Be skilled forward, backward, and substitution of the 

titration, the indicator calculation errors (error) titration, 

metrological data processing analysis. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен 

Еxam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

  Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Жебентяев А. И. Аналитическая химия. 

Химические методы анализа: учеб. пособие / А. 

И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть.- 2-е 

изд., стер.- Минск: Новое знание, 2012.- 542с..  

2. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа: В 2 т. Т. 2: учебник / под ред. А. 

А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416с. 

3. Александрова, Э.А. Аналитическая химия в 2 кн. 



 

Модуль  Талдау  

Аналитический модуль 

Analytical Module 

Формуляр дисциплин: Классические методы анализа 

Пән формуляры: Анализдің классикалық әдістері 

Discipline form: Classic methods of analysis  

Кн. 1. Химические методы анализа: Учебник и 

практикум / Э.А. Александрова, Н.Г. Гайдукова. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 551 c. 

Дата обновления 

Жаңартылу уақыты 

Date of update 

30.01.2019ж 

30.01.2019г 

30.01.2019y 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Классические методы анализа KMA – 2207 

Анализдің классикалық әдістері AKE – 2207 

Classic methods of analysis  CMA – 2207 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор, Мукажанова Ж.Б. 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А., Мукажанова Ж.Б.  

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical 

Sciences., Mukazhanova Zh.B. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны  

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая химия, Качественный анализ 

Бейорганикалық химия,Сапалы талдау 

Inorganic chemistry, Quantitative analysis 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы:     предмет количественного анализа, значение и 

роль количественного анализа в развитии химических 

проблем и в решении практических вопросов, основные 

разделы количественного анализа, гравимет-рический 

(весовой) и титриметрический (объемный)  анализы, 

метод кислотно-основного титрования, сущность методов 



кислотно-основного титрования и область их применения, 

ацидиметрия и алкалиметрия, кислотность и щелочность 

среды и водородный показатель, точка нейтральности и 

конечная точка титрования, методы редоксиметрии, 

сущность и классификация методов редоксиметрии, 

редокспотенциалы и направление протекания реакций, 

методы осаждения,сущность и теоретические основы 

методов осаждения, комп-лексонометрия, сущность 

комплексонометрии, комплексоны. 

Мазмұны мынадай тақырыптарды қамтиды: 

химиялық проблемаларды дамытуға сандық талдау 

маңызы мен рөлі және практикалық мәселелерді, сандық 

анализдің негізгі бөлімдерін, гравиметрия-тиімділігін 

(салмағы) және титрлеу (көлемді) сынау шешуге, 

қышқыл-негіз титрлеу әдісі, рН маңызы, тұндыру 

әдістері. 

Contents include the following topics: the subject of 

quantitative analysis, the significance and role of quantitative 

analysis in the development of chemical problems and to 

solve practical problems, the main sections of the quantitative 

analysis, gravimetry-efficiency (weight) and titration 

(volumetric) tests, the method of acid-base titration, the 

essence methods of acid-base titration and the area of their 

application, atsidimetriya and alkalimetry, acidity and 

alkalinity of the medium and the pH value, the point of 

neutrality and endpoint titration methods redoksimetrii, the 

nature and classification of methods redoksimetrii, 

redokspotentsialy and direction of reactions, deposition 

techniques, the essence and theoretical fundamentals of 

precipitation comp leksonometriya essence chelatometry, 

chelators. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Пәнді оқу нәтижесінде студент  

- Білуі тиіс: аналитикалық химия қолданылатын 

химиялық реакциялардың негізгі түрлерін, 

гравиметриялық және титрлеу талдау теориясын, жауын-

шашын, тең жауын-шашын, адсорбция және 

изоморфизмді; 

- Істей алуы тиіс: бар және нақты процестерге 

білімдерін қолдануға, стандартты ерітінділер дайындауға, 

химиялық әдістері - химиялық және физикалық 

қасиеттерін анықтай алуға. 

- Дағдылана алуы тиіс: метрологиялық талдау жасай 

алуға. 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, 

ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные типы химических реакций, 

используемых в аналитической химии, теорию 

гравиметрического и титриметрического анализов, 

осаждения, соосаждения, адсорбции и изоморфизма; 



- уметь определять количественное содержание 

какого – либо элемента в соединении или растворе 

химическими и физико – химическими методами, 

производить расчеты, связанные с навеской, 

приготовлением стандартных растворов, титрованием 

растворов с использованием и без использования 

индикаторов, применять знания к конкретным процессам; 

- владеть навыкамипрямого, обратного и 

заместительного титрования, расчета индикаторной 

ошибки (погрешности) титрования, метрологической 

обработки результатов анализа. 

    Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

As a result of the study the student should:  

- to know the main types of chemical reactions used in 

analytical chemistry, the theory of gravimetric and titrimetric 

analysis, precipitation, co-precipitation, adsorption and 

isomorphism;  

- to Be able to determine the quantitative content of any 

- any element in a compound or solution of chemical and 

physical - chemical methods, to make payments related to the 

linkage, preparation of standard solutions, titration solutions 

with and without the use of indicators to apply the knowledge 

to specific processes;  

- to be skilled forward, backward, and substitution of the 

titration, the indicator calculation errors (error) titration, 

metrological data processing analysis. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Основы аналитической химии: В 2 кн./под ред. 

Ю.А.Золотова-М.: Высш.шк., 2015. 

2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по 

аналитической химии.-М.: изд-во МГУ, 2014. 

3. Васильев В.П.Аналитическая химия. В 2 ч. – М.: 

Дрофа, 2015. 

4. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2 

т./пер.с англ.Под ред. Р.Кельнера и др.- М.:Мир, 2004. 

5. Отто М. Современные методы аналитической химии. 

В 2-х томах. - М.: Техносфера, 2003.  



 

 

Модуль  Талдау  

Аналитический модуль  

Analytical Module                                                                                                                                                                                                                                                                       

Формуляр дисциплин: Статистические методы анализа в химии 

Пән формуляры: Химиядағы статистикалық талдау әдісі 

Discipline form: Statistical methods of analysis in chemistry 

6. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и 

пробообработки.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.  

7. Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической 

химии.- М.: Высш.шк, 1987. 

8. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. 

Пер.с нем.- М.:Мир, 1994. 

9. Скуг Д., Уэст Д. Основы аналитической химии. В 2 т. 

- М.:Мир, 1999.  

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Статистические методы анализа в химии 

Химиядағы статистикалық талдау әдісі 

Statistical methods of analysis in chemistry 

Код дисциплины 

Пәннің коды 

Code of discipline 

Саралау нәтижесінің математикалық өңдеуінің 

әдістері- 2210 SNMOE    

Методы математической обработки результатов 

анализа  MMOR A - 2210  

Methods of mathematical treatment of results of analysis –-

MMTRA – 2210 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical 

Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

4 

4 

4 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

по факту 

факт бойынша 



Number of students on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, 

физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, 

физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical 

chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 
химиялық зерттеулерді математикалық өңдеудің 
әдістері, метрологиялық аспектілері, жүйелі және 
кездейсоқ қателіктер. Химиялық зерттеулердің орташа 
қорытындылары, әр түрлі критериилері, әр түрлі 
әдістермен қорытындыларды өңдеу (мысалы, ұсақ 
квадраттар әдісі ). 

Содержание дисциплины включает следующие 
разделы: математические методы обработки данных 
химических исследований. Основные понятия 
метрологии, особенности химической метрологической 
службы,теоретические основы обработки измерений, 
практические навыки обработки данных химических 
исследований. 

Purpose: to familiarize students with the basic 
methods of mathematical processing of the results of 
chemical analysis and the acquisition of skills of statistical 
processing of the analysis results from the standpoint of the 
concept of error. 

Contents include the following sections: 
mathematical data processing methods of chemical 
research. The basic concepts of metrology, the chemical 
characteristics of the metrological service, the theoretical 
basis of measurement processing, data processing skills of 
chemical research.  

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

. Нәтижесінде студент: 
- Білуі тиіс: химиялық метрологиясының негізгі 

түсініктері, терминдары, қателіктің классификациясы, 
Гаусс заңын, анализ нәтижелерінің сапасын бағалау 
критерийлерінің жағдайы 

- Істей алуы тиіс: статистикалық критерийлерді 
қолдану, химиялық анализ нәтижелерән статистикалық 
өңдеу жүргізу, регрессивті және корреляциялы 
талдауды жүргізу. 

- Дағдылана алуы тиіс: статистикалық өңдеудің 
градуирленген сипаттамасы, сенімділік интервалын 
бағалау, жүйелік қателікті бағалау. 

В результате изучения дисциплины студент 
должен: 

- знать: основные понятия и термины в области 
химической метрологии, классификацию 
погрешностей, закон Гаусса, условия применимости 
критериев оценки качества результатов анализа, 
условия применения регрессионного и 
корреляционного анализа. 

- уметь: применять статистические критерии 
проводить статистическую обработку результатов 
анализа, проводить регрессионный и корреляционный 



анализ. 
- иметь навыки: статистической обработки 

градуировочной характеристики, оценки 
доверительного интервала, оценки систематической 
составляющей погрешности.. 

As a result of study of discipline a student must: 
- to know: the basic concepts and terms in the field of 

chemical metrology, classification errors, Gauss' law, the 
conditions of applicability criteria for assessing the quality 
of the analysis, the conditions of application of regression 
and correlation analysis. 

- to be  able to: apply statistical tests to carry out 
statistical analysis of the results of the analysis carried out 
regression and correlation analysis. 

- to have the skills: statistical processing of the 
calibration curve, confidence interval estimation, 
estimation of systematic error component. 

The discipline aimed at creating competencies: 
professional, research, academic. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Авторская программа по дисциплине «Методы 

математическойобработки 

результатовхимическогоанализа»[Текст] : [для 

студентов 3-го курса по специальности «Химия»] / А. 

Троеглазова, Е. Троеглазова // ШҚО педагогика 

жаршысы. - 2016. - . 75-76  

2. Методы математического моделирования в 

решении прикладных задач [] : учеб. пособие / А. С. 

Кадыров, Т. С. Картбаев ; М-во образования и науки 

РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың 

статистикалық әдістері: Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под 

ред. А. А. Ищенко. - М. : Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 

с. - 5 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



 

Модуль  Талдау  

МодульАналитический    

Analytical Module      

Пән формуляры Саралау нәтижесінің математикалық өңдеуінің әдістері 

Формуляр дисциплин: Методы математической обработки результатов анализа 

Discipline form Methods of mathematical treatment of results of analysis» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Талдау Модулі 

Модуль  Аналитический 

Analytical Module 

Код дисциплины 

Пәннің коды 

Code of discipline 

Саралау нәтижесінің математикалық өңдеуінің әдістері                                                                                                                                                                                                                                                                 

SNMOE - 2210  

Методы математической обработки результатов 

анализа  MMOR A - 2210   

Methods of mathematical treatment of results of analysis 

MMTRA – 2210 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical 

Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

4 

4 

4 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, 

физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, 

физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical 

chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 
химиялық зерттеулерді математикалық өңдеудің 
әдістері, метрологиялық аспектілері, жүйелі және 
кездейсоқ қателіктер. Химиялық зерттеулердің орташа 
қорытындылары, әр түрлі критериилері, әр түрлі 



әдістермен қорытындыларды өңдеу (мысалы, ұсақ 
квадраттар әдісі ). 

Содержание дисциплины включает следующие 
разделы: математические методы обработки данных 
химических исследований. Основные понятия 
метрологии, особенности химической метрологической 
службы,теоретические основы обработки измерений, 
практические навыки обработки данных химических 
исследований. 

Purpose: to familiarize students with the basic 
methods of mathematical processing of the results of 
chemical analysis and the acquisition of skills of statistical 
processing of the analysis results from the standpoint of the 
concept of error. 

Contents include the following sections: 
mathematical data processing methods of chemical 
research. The basic concepts of metrology, the chemical 
characteristics of the metrological service, the theoretical 
basis of measurement processing, data processing skills of 
chemical research.  

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

. Нәтижесінде студент: 
- Білуі тиіс: химиялық метрологиясының негізгі 

түсініктері, терминдары, қателіктің классификациясы, 
Гаусс заңын, анализ нәтижелерінің сапасын бағалау 
критерийлерінің жағдайы 

- Істей алуы тиіс: статистикалық критерийлерді 
қолдану, химиялық анализ нәтижелерән статистикалық 
өңдеу жүргізу, регрессивті және корреляциялы 
талдауды жүргізу. 

- Дағдылана алуы тиіс: статистикалық өңдеудің 
градуирленген сипаттамасы, сенімділік интервалын 
бағалау, жүйелік қателікті бағалау. 

В результате изучения дисциплины студент 
должен: 

- знать: основные понятия и термины в области 
химической метрологии, классификацию 
погрешностей, закон Гаусса, условия применимости 
критериев оценки качества результатов анализа, 
условия применения регрессионного и 
корреляционного анализа. 

- уметь: применять статистические критерии 
проводить статистическую обработку результатов 
анализа, проводить регрессионный и корреляционный 
анализ. 

- иметь навыки: статистической обработки 
градуировочной характеристики, оценки 
доверительного интервала, оценки систематической 
составляющей погрешности.. 

As a result of study of discipline a student must: 
- Know: the basic concepts and terms in the field of 

chemical metrology, classification errors, Gauss' law, the 
conditions of applicability criteria for assessing the quality 
of the analysis, the conditions of application of regression 
and correlation analysis. 

- Be able to: apply statistical tests to carry out 



statistical analysis of the results of the analysis carried out 
regression and correlation analysis. 

- Have the skills: statistical processing of the 
calibration curve, confidence interval estimation, 
estimation of systematic error component. 

The discipline aimed at creating competencies: 
professional, research, academic. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Авторская программа по дисциплине «Методы 

математической обработки 

результатовхимическогоанализа» [Текст] : [для 

студентов 3-го курса по специальности «Химия»] / А. 

Троеглазова, Е. Троеглазова // ШҚО педагогика 

жаршысы. - 2016. - . 75-76  

2. Методы математического моделирования в 

решении прикладных задач [] : учеб. пособие / А. С. 

Кадыров, Т. С. Картбаев ; М-во образования и науки 

РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың 

статистикалық әдістері: Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под 

ред. А. А. Ищенко. - М. : Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 

с. –5 

5.Аубакирова, Р. А. Анализ минерального сырья 

[Текст]  : учеб. пособие  = Минералды шикізаттар 

талдауы : оқулық / Р. А. Аубакирова, С. С. Оразова ; М. 

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2017. - 165 с. – 16 

6. Оразова, С. С. Үлгі алу және заттарды талдауға 

дайындау  : монография / С. С. Оразова. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

134 бет. – 2 экз 

7. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и 

пробоподготовки [Текст]  / Ю. А. Карпов, А. П. 

Савостин. - М. : БИНОМ, 2015. - 243 с. 1 

8. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические 

методы анализа [Текст]  : учеб. пособие для вузов / А. 



 

 

 

 

Модуль  Талдау Аналитический   Analytical Module      

Пән формуляры Химиялық талдауда үлгі алу  

Формуляр дисциплин: Пробоподготов ка в химическом анализе 

Discipline form: Preparation of tests is in a chemical analysis 

И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. - 2-е изд. - 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2012. - 541 с. 

3 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Талдау Модулі 

Модуль  Аналитический 

Analytical Module 

Код дисциплины 

Пәннің коды 

Code of discipline 

Химиялық талдауда үлгі алу HTYA - 3204  

Пробоподготов ка в химическом анализе  PPHA – 3204 

Preparation of tests is in a chemical analysis PTCA - 3204 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical 

Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

4 

4 

4 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, 

физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, 

физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical 

chemistry 

Содержание модуля Мақсаты: студенттерге металлургия өндірісіндегі 



Модуль мазмұны 

Module content 

аналитикалық бақылаудың теориялық, тәжірибелі және 

метрологиялық негіздерін оқыту. Мазмұны келесі 

бөлімдерді қамтиды: металлургия өндірісінің 

жекелеген кезеңдеріндегі агломерациядан дайын 

өнімге дейінгі химиялық, физикалық, физика-

химиялық зертеу әдістері. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

Цель: обучение студентов теоретическим, 

практическим и метрологическим основам 

аналитического контроля металлургического 

производства. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: химические, физические и физико-

химические методы, используемые на отдельных 

стадиях металлургического производства, начиная от 

агломерации до готовой продукции. 

Objective: To teach students the theoretical, practical 

and methodological foundations of the analytical control of 

metallurgical production. 

Contents include the following sections: chemical, 

physical and physicochemical methods used in the 

individual stages of metallurgical production, from the 

metropolitan area to finished products. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: металлургиялық өндірістегі 

аналитикалық бақылаудың қызметтерін, объектін; 

аналитикалық бақылаудың өндірістік 

классификациясын, металлургиялық өндірістің 

метрологиялық қамтамасыз ету мәселесін; 

- Істей алуы тиіс: сынама алу, сынаманы белгілеу, 

даярлау және наұты зат мөлшерін анықтауға дағдылған 

инструменталды әдістерді қолдану; 

- Дағдылана алуы тиіс: талдаудың метрологиялық 

қамтамасыз етуін іске асыру, қолданыстағы нормативті 

документтерге сәйкес металлургиялық үлгілердің сапа 

бақылауын өткізу. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

- Знать основные функции и объекты 

аналитического контроля металлургического 

производства, производственную классификацию 

методов аналитического контроля, основы 

метрологического обеспечения металлургического 

производства.  

- Уметь проводить отбор проб, ее маркировку, 

пробоподготовку и инструментальное определения 

содержания аналита. 

- Иметь навыки осуществлять метрологическое 

обеспечение анализа, проводить контроль качества 

металлургических образцов согласно требованиям 



действующих нормативных документов. 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic functions and objects of analytical 

control of steel production, industrial classification of 

analytical control methods, basics of metrological 

provision of metallurgical production. 

- Be able to carry out sampling, its labeling, sample 

preparation and instrumental determination of the analyte. 

- Have the skills to carry out metrological analysis 

software, to carry out quality control of metallurgical 

samples according to the requirements of existing 

regulations. 

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, kommunikatinoy, professional, research 

competence. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен  

қарастырылған барлық жұмыс түрлерін орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1 Авторская программа по дисциплине «Методы 

математической обработки 

результатовхимическогоанализа» [Текст] : [для 

студентов 3-го курса по специальности «Химия»] / А. 

Троеглазова, Е. Троеглазова // ШҚО педагогика 

жаршысы. - 2016. - . 75-76  

2. Методы математического моделирования в 

решении прикладных задач [] : учеб. пособие / А. С. 

Кадыров, Т. С. Картбаев ; М-во образования и науки 

РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың 

статистикалық әдістері: Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под 

ред. А. А. Ищенко. - М. : Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 

с. – 5 

5.Аубакирова, Р. А. Анализ минерального сырья 

[Текст]  : учеб. пособие  = Минералды шикізаттар 

талдауы : оқулық / Р. А. Аубакирова, С. С. Оразова ; М. 



 

 

Модуль  Талдау  

Модуль Аналитический    

Analytical Module      

Пән формуляры Сынама алу және заттарды талдауға дайындау  

  Формуляр дисциплин: Отбор проб и подготовка веществ к анализу 

 Discipline form» Sampling and preparation of materials to analysis 

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2017. - 165 с. – 16 

6. Оразова, С. С. Үлгі алу және заттарды талдауға 

дайындау  : монография / С. С. Оразова. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

134 бет. – 2 экз 

7. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и 

пробоподготовки [Текст]  / Ю. А. Карпов, А. П. 

Савостин. - М. : БИНОМ, 2015. - 243 с. 1 

8. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. 

Химические методы анализа [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть. - 2-е изд. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА 

- М, 2012. - 541 с. 3 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Талдау Модулі 

 Модуль  Аналитический 

Analytical Module 

Код дисциплины 

Пәннің коды 

Code of discipline 

Сынама алу және заттарды талдауға дайындау SAZTD 

- 3212  Отбор проб и подготовка веществ к анализу 

OPPVA - 3212 Sampling and preparation of materials to 

analysis SPMA - 3212 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical 

Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 4 



Семестр 

Semester 

4 

4 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, 

физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, 

физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical 

chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мақсаты: студенттерге металлургия өндірісіндегі 

аналитикалық бақылаудың теориялық, тәжірибелі және 

метрологиялық негіздерін оқыту. Мазмұны келесі 

бөлімдерді қамтиды: металлургия өндірісінің 

жекелеген кезеңдеріндегі агломерациядан дайын 

өнімге дейінгі химиялық, физикалық, физика-

химиялық зертеу әдістері. 

Цель: обучение студентов теоретическим, 

практическим и метрологическим основам 

аналитического контроля металлургического 

производства. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: химические, физические и физико-

химические методы, используемые на отдельных 

стадиях металлургического производства, начиная от 

агломерации до готовой продукции. 

Objective: To teach students the theoretical, practical 

and methodological foundations of the analytical control of 

metallurgical production. 

Contents include the following sections: chemical, 

physical and physicochemical methods used in the 

individual stages of metallurgical production, from the 

metropolitan area to finished products. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: металлургиялық өндірістегі 

аналитикалық бақылаудың қызметтерін, объектін; 

аналитикалық бақылаудың өндірістік 

классификациясын, металлургиялық өндірістің 

метрологиялық қамтамасыз ету мәселесін; 

- Істей алуы тиіс: сынама алу, сынаманы белгілеу, 

даярлау және нақты зат мөлшерін анықтауға 

дағдыланған инструменталды әдістерді қолдану; 

- Дағдылана алуы тиіс: талдаудың метрологиялық 

қамтамасыз етуін іске асыру, қолданыстағы нормативті 

документтерге сәйкес металлургиялық үлгілердің сапа 

бақылауын өткізу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталғанВ результате изучения дисциплины 

студент должен: 

- Знать основные функции и объекты 



аналитического контроля металлургического 

производства, производственную классификацию 

методов аналитического контроля, основы 

метрологического обеспечения металлургического 

производства.  

- Уметь проводить отбор проб, ее маркировку, 

пробоподготовку и инструментальное определения 

содержания аналита. 

- Иметь навыки осуществлять метрологическое 

обеспечение анализа, проводить контроль качества 

металлургических образцов согласно требованиям 

действующих нормативных документов. 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic functions and objects of analytical 

control of steel production, industrial classification of 

analytical control methods, basics of metrological 

provision of metallurgical production. 

- Be able to carry out sampling, its labeling, sample 

preparation and instrumental determination of the analyte. 

- Have the skills to carry out metrological analysis 

software, to carry out quality control of metallurgical 

samples according to the requirements of existing 

regulations. 

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, kommunikatinoy, professional, research 

competence. 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

1 Авторская программа по дисциплине «Методы 

математической обработки 

результатовхимическогоанализа» [Текст] : [для 

студентов 3-го курса по специальности «Химия»] / А. 

Троеглазова, Е. Троеглазова // ШҚО педагогика 

жаршысы. - 2016. - . 75-76  

2. Методы математического моделирования в 

решении прикладных задач [] : учеб. пособие / А. С. 



 

Химия-технологилық модулі 

Модуль Химико-технологически  

Chemicaltechnologic al Module 

Формуляр дисциплин: Общая химическая технология  

Пән формуляры: «Жалпы химиялық технология» 

Discipline form: «General chemical technology» 

Кадыров, Т. С. Картбаев ; М-во образования и науки 

РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : 

Берел : Изд-во ВКГУ, 2016 

3. Монтгомери, Д.К. Сапаны бақылаудың 

статистикалық әдістері: Оқулық. Т.2. - Алматы, 2017 

4. Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под 

ред. А. А. Ищенко. - М. : Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 

с. – 5 

5.Аубакирова, Р. А. Анализ минерального сырья 

[Текст]  : учеб. пособие  = Минералды шикізаттар 

талдауы : оқулық / Р. А. Аубакирова, С. С. Оразова ; М. 

во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Берел 

: Изд-во ВКГУ, 2017. - 165 с. – 16 

6. Оразова, С. С. Үлгі алу және заттарды талдауға 

дайындау  : монография / С. С. Оразова. - Өскемен : С. 

Аманжолов атындағы ШҚМУ "Берел" баспасы, 2017. - 

134 бет. – 2 экз 

7. Карпов, Ю. А. Методы пробоотбора и 

пробоподготовки [Текст]  / Ю. А. Карпов, А. П. 

Савостин. - М. : БИНОМ, 2015. - 243 с. 1 

8. Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. 

Химические методы анализа [Текст]  : учеб. пособие 

для вузов / А. И. Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. 

Талуть. - 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Жалпы химиялық технология ZhHT - 2208  

Общая химическая технология OHT - 2208 

General chemical technology  GCT - 2208 

Код дисциплины 

Пәннің коды 

Code of discipline 

Жалпы химиялық технология ZhHT - 2208   

Общая химическая технология OHT - 2208  

General chemical technology  GCT - 2208 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical 

Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 5 



Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, 

физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, 

физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical 

chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Сформировать у студентов знания, умения и 

навыки в курсе «Общая химическая технология». 

Познакомить студентов с основными понятиями, 

основами химических производств неорганических и 

органических веществ,дать четкое представление о 

фундаментальных теоретических и технологических 

основах важнейших химических производств.  

«Жалпы химиялық технология» курсында 

студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын 

қалыптастыру. Студенттерді Бейорганикалық және 

органикалық заттардың химиялық өндірісінің негізгі 

ұғымдарымен, негіздерімен таныстыру ,маңызды 

химиялық өндірістердің іргелі теориялық және 

технологиялық негіздері туралы нақты түсінік беру. 

To form students 'knowledge and skills in the 

course " Chemical technology". To acquaint students with 

the basic concepts, the basics of chemical production of 

inorganic and organic substances, to give a clear idea of the 

fundamental theoretical and technological foundations of 

the most important chemical industries. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білуі тиіс: негізгі технологиялық ұғымдарды, 

технологиялық процесс түрлерін, оның жылдамдығын, 

каталитикалық процесстерді, реакторларды, оның 

түрлерін, модельдерін, кейбір бейорганикалық және 

органикалық заттардың алу технологияларын; 

- Істей алуы тиіс: химиялық технологияның негізін 

анықтау, теориялық негіздерін зертханалық жұмыс 

барысында қолдану, технологиялық процесстертерге 

материалды және жылу экономикалық баланстарды 

құрастыра білу; 

- Дағдылана алуы тиіс: бейорганикалық және 

органикалық заттардың алу технологиясының 



теориясын, физико-химиялық қасиеттерін, 

технологиялық қасиетін, қолдану саласын, ерекше 

қасиеттерін білу 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

- Знать классификацию технологических процессов, 

основные технологические понятия; основные химико-

технологические процессы и реакторы различных 

систем; важнейшие химические производства, физико-

химические основы их осуществления в 

промышленности; технологию производства 

органических и неорганических веществ. 

- Уметь составлять уравнения материального и 

теплового балансов; давать характеристику различным 

химико-технологическим процессам; использовать 

законы химической кинетики при выборе 

технологического режима. 

- Иметь навыкипроизводства расчетов, связанных с 

производительностью химико-технологических 

процессов, расходными  коэффициентами, выходом 

продукта и степенью превращения; составления отчета 

по лабораторной работе, включающие расчеты по 

приготовлению растворов, взятию навесок исходных 

веществ и т.д., работы со справочной и научной 

литературой. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской, 

технологической.  

 

As a result of study of discipline a student must: 

- To know the classification processes, the basic 

technological concepts; basic chemical processes and 

reactors of different systems; major chemical production, 

physico-chemical basis for their implementation in the 

industry; technology of organic and inorganic substances. 

- Be able to make the equation material and thermal 

balances; Characterize the various chemical processes; use 

the laws of chemical kinetics in the selection process of the 

regime. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 



 

 

Химия-технологилық модулі 

Модуль Химико-технологически 

Technology of chemicals and industriesal Module 

  Формуляр дисциплин: Технология химических веществ и производств  

Пән формуляры: «Химиялық заттар технологиясы және өндірістері» 

Discipline form: «Technology of chemicals and industries» 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

Основная литература 

Негізгі әдебиет: 

Basic literature: 

1. Ю.К.Увалиев, Д.Х.Камысбаев, Р.А.Аубакирова, 

С.К.Кабдрахманова. Учебное пособие «Химия и 

технология производства продуктов химической 

промышленности РК».- Усть-Каменогорск. Изд-во 

ВКГУ, 2013. 

2. И.П.Мухленов, А.Я.Авербух, Е.С.Тумаркина, 

И.Э.Фурмер. Общая химическая техно-логия.-М.: 

Высшая школа, 2012. –1, 2 том. 

3. И.П. Мухленов, В.Д. Тамбовцева, А.Е. 

Горштейн. Основы химической технологии.-М.: 

Высшая школа, 2015. 

4. С.И. Вольфкович, А.П. Егоров, Д.А. Эпштеин. 

Общая химическая технология». -М.-Л.: Химия, 

2013, т.1,2 

Дополнительная литература 

Қосымша әдебиет: 

Additional literature: 

5. Р.С.Соколов. Химическая технология. В 1-2 т. - 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

6. О.С.Аранская. Сборник задач и упражнений по 

химической технологии и биотехнологии. – Минск.: 

Вышэйшая школа, 2013. 

7. Н.Г.Ключников. Практические занятия по 

химической технологии. -М., Просвещение, 2012. 

8. А.Ф.Николаев. Синтетические полимеры и 

пластмассы на их основе. -М.: Химия, 2013. 

9. А.Г.Амелин. Технология серной кислоты. - М.: 

Химия, 2011. 

10.  М.Ю. Тихвинская, 

В.Е.Волынский.Практикум по химической 

технологии.-М.:Просвещение, 2010. 

Ю.Ю. Лурье Анализ промышленных сточных вод.- 

М.: Химия, 2013.  

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр Химия-технологилық  



Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химико-технологический 

Technology of chemicals and industries 

Коддисциплины 

Пәннің коды 

Code of discipline 

Химиялық заттар технологиясы және өндірістері 

HZTO -  2208   

Технология химических веществ и производств 

THVP - 2208 

Technology of chemicals and industries  TCI – 2208 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Аубакирова Р.А., к.х.н., профессор 

Х.ғ.к., прфессор Аубакирова Р.А. 

Aubakirova R. A., Professor, candidate of chemical 

Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Daytime 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

7 

7 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, 

физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, 

физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical 

chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Сформировать у студентов знания, умения и навыки 

в курсе « Технология химических веществ и 

производств ». Познакомить студентов с основными 

понятиями, основами химических производств 

неорганических и органических веществ,дать четкое 

представление о фундаментальных теоретических и 

технологических основах важнейших химических 

производств.  

« Химиялық заттар технологиясы және өндірістері»  

курсында студенттердің білімін, іскерлігін және 

дағдыларын қалыптастыру. Студенттерді 

Бейорганикалық және органикалық заттардың 

химиялық өндірісінің негізгі ұғымдарымен, 

негіздерімен таныстыру ,маңызды химиялық 



өндірістердің іргелі теориялық және технологиялық 

негіздері туралы нақты түсінік беру. 

To form students 'knowledge and skills in the course " 

Technology of chemicals and industries  ". To acquaint 

students with the basic concepts, the basics of chemical 

production of inorganic and organic substances, to give a 

clear idea of the fundamental theoretical and 

technological foundations of the most important chemical 

industries. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

- Білуі тиіс: негізгі технологиялық ұғымдарды, 

технологиялық процесс түрлерін, оның 

жылдамдығын, каталитикалық процесстерді, 

реакторларды, оның түрлерін, модельдерін, кейбір 

бейорганикалық және органикалық заттардың алу 

технологияларын; 

- Істей алуы тиіс: химиялық технологияның негізін 

анықтау, теориялық негіздерін зертханалық жұмыс 

барысында қолдану, технологиялық процесстертерге 

материалды және жылу экономикалық баланстарды 

құрастыра білу; 

- Дағдылана алуы тиіс: бейорганикалық және 

органикалық заттардың алу технологиясының 

теориясын, физико-химиялық қасиеттерін, 

технологиялық қасиетін, қолдану саласын, ерекше 

қасиеттерін білу 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные технологические понятия; 

основные химико-технологические процессы и 

реакторы различных систем; важнейшие химические 

производства, физико-химические основы их 

осуществления в промышленности; технологию 

производства органических и неорганических 

веществ. 

- Уметь составлять уравнения материального и 

теплового балансов; давать характеристику 

различным химико-технологическим процессам; 

использовать законы химической кинетики при 

выборе технологического режима. 

- Иметь навыкипроизводства расчетов, связанных с 

производительностью химико-технологических 

процессов, расходными  коэффициентами, выходом 

продукта и степенью превращения; составления 

отчета по лабораторной работе, включающие расчеты 

по приготовлению растворов, взятию навесок 

исходных веществ и т.д., работы со справочной и 

научной литературой. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской, 

технологической.  



 

As a result of study of discipline a student must: 

- To know the classification processes, the basic 

technological concepts; basic chemical processes and 

reactors of different systems; major chemical production, 

physico-chemical basis for their implementation in the 

industry; technology of organic and inorganic substances. 

- Be able to make the equation material and thermal 

balances; Characterize the various chemical processes; 

use the laws of chemical kinetics in the selection process 

of the regime. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Ю.К.Увалиев, Д.Х.Камысбаев, 

Р.А.Аубакирова, С.К.Кабдрахманова. Учебное 

пособие «Химия и технология производства 

продуктов химической промышленности РК».- 

Усть-Каменогорск. Изд-во ВКГУ, 2013. 

2. И.П.Мухленов, А.Я.Авербух, Е.С.Тумаркина, 

И.Э.Фурмер. Общая химическая техно-логия.-М.: 

Высшая школа, 2012. –1, 2 том. 

3. И.П. Мухленов, В.Д. Тамбовцева, А.Е. 

Горштейн. Основы химической технологии.-М.: 

Высшая школа, 2015. 

4. С.И. Вольфкович, А.П. Егоров, Д.А. Эпштеин. 

Общая химическая технология». -М.-Л.: Химия, 

2013, т.1,2 

5. Р.С.Соколов. Химическая технология. В 1-2 т. 

- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

6. О.С.Аранская. Сборник задач и упражнений 

по химической технологии и биотехнологии. – 

Минск.: Вышэйшая школа, 2013. 

7. Н.Г.Ключников. Практические занятия по 

химической технологии. -М., Просвещение, 2012. 

8. А.Ф.Николаев. Синтетические полимеры и 

пластмассы на их основе. -М.: Химия, 2013. 

9. А.Г.Амелин. Технология серной кислоты. - М.: 

Химия, 2011. 

10.  М.Ю. Тихвинская, 

В.Е.Волынский.Практикум по химической 



 

 

Модуль Химико-технологический 

Mодулы химия  -технологиялық 

Technology of chemicals and industries al Module 

Формуляр дисциплин «колоидная химия» 

Пән формуляры «Коллоидты химиясы» 

Discipline form «Colloid сhemistry»  

технологии.-М.:Просвещение, 2010. 

11. Ю.Ю. Лурье Анализ промышленных 

сточных вод.- М.: Химия, 2013.  

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Колл оидтық химия KH - 2209  

Коллоидная химия  KH - 2209  

Colloid chemistry  CC - 2209 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Медеубаева Б.З., ст. преподаватель 

Медеубаева Б.З., аға оқытушы 

Medeubaevа B. Z. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая химия. 

Бейорганикалық химия. 

Inorganicchemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Специфические особенности колоидных и 

дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. 

Опти ческие свойства и оптические методы исследования 

коллоидных систем (ультрамикроскопия, нефелометрия, 

турбидиметрия). Адсорбция на различных границах 

раздела фаз. Роль обменной адсорбции в почвоведении и 

водоочистке. Электрохимия и устойчивость дисперсных 



систем. Структурно-механические свойства дисперсных 

систем. Коллоидно-химические основы охраны 

окружающей среды: спонтанное и принудительное 

разрушение дисперсий; механические методы разрушения 

дисперсий. Методы разделения дисперсий:   

микрофлотация   и   фильтрование; применение 

коагулянтов и флокулянтов. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Коллоидты дисперсиялық жүйелердің табиғаттағы және 

халық шаруашылығындағы маңыздылығы. Коллоидты 

және микрогетерогенді жүйелердің классификациясы. 

Дисперсті жүйелердің молекула-кинетикалық және 

оптикалық касиеттері. Коллоидты химиядағы беттік 

құбылыстар. Фазалардың бөліну шегіндегі адсорбция. 

Адсорбцияның қазіргі теориялары. Хемосорбция туралы 

түсінік. Беттік-активті заттар және олардың әртүрлі 

процестердегі рөлі. Дисперсті жүйелерді алу. Газды, 

сұйыктықты және қатты орталары жүйелер: аэрозольдер, 

суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер және т.б. Жартылай 

коллоидтар. Дисперсті жүйелердің электрлік қасиеттері, 

тұрақтылығы және коагуляциясы, құрылымды-

механикалық қасиеттері. Коллоидт тәрізді жоғары 

молекулалы қосылыстар ерітінділері. 

Contents include the following sections: Specifics 

disperse system. Classification of disperse systems. Opti cal 

properties and optical methods investigation colloidal systems 

(ultramicroscopy, nephelometry, turbidimetry). The 

adsorption at various interfaces between phases. The role of 

the exchange adsorption in soil science and water purification. 

Electrochemistry and stability of disperse systems. Structural 

and mechanical properties of dispersed systems. Colloid-

chemical basis for the protection of the environment: 

spontaneous and destruction dispersions; methods mechanical 

failure dispersions. Methods of separation of dispersions: 

microflotation and filtering; the use of coagulants and 

flocculants. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате обучения студент должен: 

- знать: основные законы, закономерности применяемые при 

изучении коллоидных систем, условия возникновения дисперсных 

систем, их свойства, устойчивость, молекулярный механизм 

коллоидных процессов и разработку количественной теории с 

целью сознательного управления этими процессами. 

- уметь:планировать и проводить физико-химический 

эксперимент 

- иметь навыки:обрабатывать экспериментальные данные, делать 

выводы по результатам исследования 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

 

- Білуі тиіс: қазіргі коллоидтық жуйелердің  негізгі мәселелерін 

дисперстік жүйелердің пайда болуы, олардың тұрақтылығы мен 

қасиеттерін 



 

Модуль Химико-технологический 

Mодулы химия  -технологиялық 

Technology of chemicals and industries al Module 

- Істей алуы тиіс: коллоидтық процесстердің молекулалық 

механизмін, сол процесстерді реттейтін теорияларды меңгеру 

- Дағдылана алуы тиіс: физико-химиялық эксперименнті 

жоспарлау, эксперимент мәліметтерін өңдеу, зерттеу нәтижесі 

бойынша қорытынды жасау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік  құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

As a result of training the student should: 

- Know: the basic problems of modern colloid chemistry - conditions 

for the emergence of disperse systems, their properties, stability, the 

molecular mechanism of colloidal processes and the development of a 

quantitative theory for the purpose of conscious control of these 

processes. 

- Be able to: plan the physical-chemical experiment 

- Have the skills: to process experimental data and draw conclusions on 

the results of the study 

The discipline aimed at creating competencies: professional research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of all 

types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Сумм Б. Д. Основы коллоидной химии : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. Д. 

Сумм. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2007. — 240 с. 

2. Handbook of Surface and Colloid Chemistry / Ed. K .S. 

Birdi. — 2nd ed. — N.Y.: CRC Press, 2003. — 765 p. 

3. ридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. — СПб.: 

Химия, 1995. — 400 с. 

4. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия. 

Практикум: Учебное пособие / П.М. Кругляков. - 

СПб.: Лань, 2013. - 208 c. 

5. Кудряшева, Н.С. Физическая и коллоидная химия: 

Учебник и практикум для СПО / Н.С. Кудряшева, 

Л.Г. Бондарева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 473 c. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



Формуляр дисциплин «Химия дисперсных систем» 

Пән формуляры «Дисперсті жүйелер химиясы» 

Discipline form «Chemistry of disperse systems» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Дисперсті жүйелер химиясы  DZhH - 2209 Химия 

дисперсных систем  HDS - 2209 Chemistry of disperse 

systems CDS - 2209 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Медеубаева Б.З., ст. преподаватель 

Медеубаева Б.З., аға оқытушы 

Medeubaevа B. Z. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая химия. 

Бейорганикалық химия. 

Inorganicchemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Специфические особенности колоидных и 

дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. 

Опти ческие свойства и оптические методы исследования 

коллоидных систем (ультрамикроскопия, нефелометрия, 

турбидиметрия). Адсорбция на различных границах 

раздела фаз. Роль обменной адсорбции в почвоведении и 

водоочистке. Электрохимия и устойчивость дисперсных 

систем. Структурно-механические свойства дисперсных 

систем. Коллоидно-химические основы охраны 

окружающей среды: спонтанное и принудительное 

разрушение дисперсий; механические методы разрушения 

дисперсий. Методы разделения дисперсий:   

микрофлотация   и   фильтрование; применение 

коагулянтов и флокулянтов. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Коллоидты дисперсиялық жүйелердің табиғаттағы және 

халық шаруашылығындағы маңыздылығы. Коллоидты 

және микрогетерогенді жүйелердің классификациясы. 



Дисперсті жүйелердің молекула-кинетикалық және 

оптикалық касиеттері. Коллоидты химиядағы беттік 

құбылыстар. Фазалардың бөліну шегіндегі адсорбция. 

Адсорбцияның қазіргі теориялары. Хемосорбция туралы 

түсінік. Беттік-активті заттар және олардың әртүрлі 

процестердегі рөлі. Дисперсті жүйелерді алу. Газды, 

сұйыктықты және қатты орталары жүйелер: аэрозольдер, 

суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер және т.б. Жартылай 

коллоидтар. Дисперсті жүйелердің электрлік қасиеттері, 

тұрақтылығы және коагуляциясы, құрылымды-

механикалық қасиеттері. Коллоидт тәрізді жоғары 

молекулалы қосылыстар ерітінділері. 

Contents include the following sections: Specifics 

disperse system. Classification of disperse systems. Opti cal 

properties and optical methods investigation colloidal systems 

(ultramicroscopy, nephelometry, turbidimetry). The 

adsorption at various interfaces between phases. The role of 

the exchange adsorption in soil science and water purification. 

Electrochemistry and stability of disperse systems. Structural 

and mechanical properties of dispersed systems. Colloid-

chemical basis for the protection of the environment: 

spontaneous and destruction dispersions; methods mechanical 

failure dispersions. Methods of separation of dispersions: 

microflotation and filtering; the use of coagulants and 

flocculants. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате обучения студент должен: 

- знать: основные законы, закономерности применяемые 

при изучении коллоидных систем, условия возникновения 

дисперсных систем, их свойства, устойчивость, 

молекулярный механизм коллоидных процессов и 

разработку количественной теории с целью сознательного 

управления этими процессами. 

- уметь:планировать и проводить физико-химический 

эксперимент 

- иметь навыки:обрабатывать экспериментальные данные, 

делать выводы по результатам исследования 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

профессиональной, исследовательской. 

 

- Білуі тиіс: қазіргі коллоидтық жуйелердің  негізгі 

мәселелерін дисперстік жүйелердің пайда болуы, олардың 

тұрақтылығы мен қасиеттерін 

- Істей алуы тиіс: коллоидтық процесстердің молекулалық 

механизмін, сол процесстерді реттейтін теорияларды 

меңгеру 

- Дағдылана алуы тиіс: физико-химиялық эксперименнті 

жоспарлау, эксперимент мәліметтерін өңдеу, зерттеу 

нәтижесі бойынша қорытынды жасау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік  

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 

 

As a result of training the student should: 



 

Модуль Химико-технологический 

Mодулы химия  -технологиялық 

Technology of chemicals and industries al Module 

  Формуляр дисциплин: «Основы биохимии и синтез биологически активных веществ» 

Пән формуляры: Биохимия негіздері және биологиялық активті заттарды синтездеу «» 

Discipline form: «The basics of biochemistry and synthesis of biologically active substances» 

- Know: the basic problems of modern colloid chemistry - 

conditions for the emergence of disperse systems, their 

properties, stability, the molecular mechanism of colloidal 

processes and the development of a quantitative theory for the 

purpose of conscious control of these processes. 

- Be able to: plan the physical-chemical experiment 

- Have the skills: to process experimental data and draw 

conclusions on the results of the study 

The discipline aimed at creating competencies: professional 

research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Сумм Б. Д. Основы коллоидной химии : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. Д. 

Сумм. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2007. — 240 с. 

2. Handbook of Surface and Colloid Chemistry / Ed. K .S. 

Birdi. — 2nd ed. — N.Y.: CRC Press, 2003. — 765 p. 

3. ридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. — СПб.: 

Химия, 1995. — 400 с. 

4. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия. 

Практикум: Учебное пособие / П.М. Кругляков. - 

СПб.: Лань, 2013. - 208 c. 

5. Кудряшева, Н.С. Физическая и коллоидная химия: 

Учебник и практикум для СПО / Н.С. Кудряшева, 

Л.Г. Бондарева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 473 c. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Биохимия негіздері және биологиялық активті заттарды 

синтездеу  BNBAZ S - 2216 Основы биохимии и синтез 

биологически активных веществ  OBSBA V - 2216 The 

basics of biochemistry and synthesis of biologically active 

substances BBSBA S - 2216                                                                               



Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық аналитикалық, органикалық, 

физикалық химия.Неорганическая,аналитическая, 

органическая, физическая химия.Inorganic, analytical, 

organic, physical chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  

медицинада, тамақ өнеркәсібінің, ауыл шаруашылығының 

аса маңызды мәселелерін шешудегі биохимияның ролі. 

Клетка тірі организмнің құрылымдық бірлігі. Белок 

молекулаларының мономерлері бірлігі табиғи амин 

қышқылдарының құрылысы, классификациясы. Олардың 

бифункционалдығы, биполярлылығы. Амин 

қышқылдарының химилық қасиеттері. Пептидтік 

байланыстың түзілуі. Жай және күрделі белоктар. 

Белоктардың біріншілік, екіншілік, үшіншілік және 

төртіншілік құрылымы.  

Көмірсулар. Олардың классификациясы, 

биологиялық ролі. Моно-, олиго-, полисахаридтер. 

Бейтарап липидтер. Құрылысы. Организмдегі ролі. Белок 

биосинтезі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

реестріне енгізілген және тіршілікте қажетті дәрілік 

препараттар синтезі. Синтездеудің әдістемесі мен оларды 

алу реакцияларының механизмдері. Синтезделген 

биологиялық активті заттардың фармакологиялық 

сипаттары, оларды қолдану көрсеткіштері, сонымен қатар 

фармпрепараттардың әр түрлі дәрілік формаларының 

белгілі синонидері және саудалық атаулары 

Содержание дисциплины включает следующие 



разделы: Роль биохимии в решении кардинальных во-

просов медицины, пищевой промышленности, сельского 

хозяйства.Клетка - структурная единица живого орга-

низма,Строение, классификация природных аминокислот 

- мономерных единиц белковых молекул. Их 

бифункциональность, биполярность. Химические 

свойства аминокислот. Создание пептидной связи. 

Строение пептидной группы. Белки простые и сложные. 

Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура 

белков. Принципы определения И- и С-концевых 

аминокислот. Ферментативный гидролиз полипептидных 

цепей. Важнейшие представители белков и ферментов. 

Классификация и активность ферментов. Метаболизм 

аминокислот. Углеводы. Их классификация, 

биологическая роль. Моно - олиго - и полисахариды. 

Нейтральные липиды. Строение. Родь в организме. 

Катаболизм моносахаридов (гликолиз) и их взаимосвязь с 

циклом трикарбоновых кислот (цикл Кребса).Рибо - и 

дезоксирибонуклеиновые кислоты (РНК и ДНК). 

Строение. Функции. Биосинтез белка.Синтез 

лекарственных препаратов, являющихся жизненно 

важными и включенными в Государственный реестр 

Республики Казахстан. Методология синтеза и 

механизмы реакций их получения. Фармакологические 

характеристики синтезированных биологически активных 

веществ, показания и противопоказания к их 

применению, а также известные синонимы и торговые 

названия различных лекарственных форм 

фармпрепаратов. 

Contents include the following topics: The role of 

biochemistry in addressing cardinal vo¬prosov medicine, food 

industry, agriculture. Cell - structural unit of living organism, 

structure, classification of natural amino acids - protein 

molecular monomer units. Their bifunctional bipolarity. The 

chemical properties of amino acids. Creating peptide bond. 

The structure of the peptide group. Proteins are simple and 

complex. Primary, secondary, tertiary and quaternary structure 

of proteins. The principles for determining u and C-terminal 

amino acids. Enzymatic hydrolysis polipeptyde chains. The 

most important representatives of proteins and enzymes. 

Classification and enzyme activity. The metabolism of amino 

acids. Carbohydrates. Their classification, biological role. 

Mono - oligo - and polysaccharides. Neutral lipids. Structure. 

The catabolism of sugars (glycolysis) and their relationship 

with the cycle of the citric acids (Krebs cycle) .Ribo - and 

deoxyribonucleic acid (DNA and RNA). Structure. Functions. 

Biosynthesis of proteins. The methodology of synthesis and 

mechanisms of reactions-tions of their receipt. 

Pharmacological characteristics synthesized biologically ac-

tive substances and indications for their use, as well as well-

known Sino-Nima and trade names of the different dosage 

forms of pharmaceuticals. 



. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент:  

- Білуі тиіс: биоорганикалық химия жайлы негізгі 

ұғымдар, фармацияда қолданылатын табиғаттағы 

қосылыстарды мақсатты зерттеу; 

- Істей алуы тиіс: табиғи және синтетикалық 

функционалдық қосылыстардың түзілуін тәжәрибелі-

зерттеу жұмыстар арқылы өткізу; 

- Дағдылана алуы тиіс: алынған нәтижелерді нақты 

статистикалық өңдеп, қорытындылау. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, 

коммуникативті, кәсіби, зерттеу құзыреті. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: основные понятия биоорганической химии, 

аспекты анализа и исследования природных соединений с 

целью дальнейшего применения в фармации, пищевой 

промышленности и др. 

- уметь: прводить синтез и анализ функциональных 

соединений натурального и синтетического 

происхождения с соблюдением всех правил проведения 

опытно-исследовательской работы. 

- иметь навыки: грамотная и точная статистическая 

обработка полученныхрезультатов, формулировка 

выводов.  

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, 

исследовательской компетенции. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know: the basic concepts of bioorganic chemistry, 

aspects of the analysis and research of natural compounds for 

further use in the pharmaceutical, food industry and others. 

- Be able to: prvodit synthesis and analysis of functional 

compounds of natural or synthetic origin in compliance with 

all the rules of the experimental research. 

- Have the skills: literacy and accurate statistical 

processing poluchennyhrezultatov, formulation of 

conclusions.  

Discipline is aimed at formation of world Outlook, 

communicative, professional and research competence 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

1 семестр 

1 семестр 



 

 

Модуль Химико-технологический 

Mодулы химия  -технологиялық 

Technology of chemicals and industries al Module 

  Формуляр дисциплин: «Биохимия» 

Пән формуляры: «Биохимия» 

Discipline form: Biochemistry «» 

Duration of the module 1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов 

/ З. Сеитов. - Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - 

Алматы : TechSmith.-Т. 1. -  2018. - 260 с. 15 

2. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для 

вузов / З. Сеитов. - Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. 

- Алматы : TechSmith.-Т. 2. -  2018. - 287 с. – 15 

3. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для 

вузов / З. Сеитов. - Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. 

- Алматы : TechSmith.-Т. 3. -  2018. - 252 с. 15 

4. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж., Ануарова Л.Е. 

Биогеохимия негіздері : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet 

Group, 2014.- 205 бет.-25 экз 

5. Абдраков Б.К. Биохимия : оқу құралы.- Алматы : 

Эверо, 2014.-98 бет.-25 экз 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Биохимия  Bh- 2212 Биохимия  Bh- 2212 Biochemistry Bc- 

2212 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся по факту 



Студенттер саны 

Number of students 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық аналитикалық, органикалық, 

физикалық химия.Неорганическая, аналитическая, 

органическая, физическая химия.Inorganic, analytical, 

organic, physical chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  

Медицинада, тамақ өнеркәсібінің, ауыл шаруашылығының 

аса маңызды мәселелерін шешудегі биохимияның ролі. 

Клетка тірі организмнің құрылымдық бірлігі. Белок 

молекулаларының мономерлері бірлігі табиғи амин 

қышқылдарының құрылысы, классификациясы. Олардың 

бифункционалдығы, биполярлылығы. Амин 

қышқылдарының химилық қасиеттері. Пептидтік 

байланыстың түзілуі. Жай және күрделі белоктар. 

Белоктардың біріншілік, екіншілік, үшіншілік және 

төртіншілік құрылымы. Көмірсулар. Олардың 

классификациясы, биологиялық ролі. Моно-, олиго-, 

полисахаридтер. Бейтарап липидтер. Құрылысы. 

Организмдегі ролі. Белок биосинтезі. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік реестріне енгізілген және 

тіршілікте қажетті дәрілік препараттар синтезі. 

Синтездеудің әдістемесі мен оларды алу реакцияларының 

механизмдері. Синтезделген биологиялық активті 

заттардың фармакологиялық сипаттары, оларды қолдану 

көрсеткіштері, сонымен қатар фармпрепараттардың әр 

түрлі дәрілік формаларының белгілі синонидері және 

саудалық атаулары. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Роль биохимии в решении кардинальных во-

просов медицины, пищевой промышленности, сельского 

хозяйства.Клетка - структурная единица живого орга-

низма,Строение, классификация природных аминокислот 

- мономерных единиц белковых молекул. Их 

бифункциональность, биполярность. Химические 

свойства аминокислот. Создание пептидной связи. 

Строение пептидной группы. Белки простые и сложные. 

Первичная, вторичная, третичная, четвертичная структура 

белков. Принципы определения И- и С-концевых 

аминокислот. Ферментативный гидролиз полипептидных 

цепей. Важнейшие представители белков и ферментов. 

Классификация и активность ферментов. Метаболизм 

аминокислот. Углеводы. Их классификация, 

биологическая роль. Моно - олиго - и полисахариды. 

Нейтральные липиды. Строение. Родь в организме. 

Катаболизм моносахаридов (гликолиз) и их взаимосвязь с 

циклом трикарбоновых кислот (цикл Кребса).Рибо - и 

дезоксирибонуклеиновые кислоты (РНК и ДНК). 

Строение. Функции. Биосинтез белка.Синтез 

лекарственных препаратов, являющихся жизненно 

важными и включенными в Государственный реестр 

Республики Казахстан. Методология синтеза и 



механизмы реакций их получения. Фармакологические 

характеристики синтезированных биологически активных 

веществ, показания и противопоказания к их применению, 

а также известные синонимы и торговые названия 

различных лекарственных форм фармпрепаратов. 

Contents include the following topics: The role of 

biochemistry in addressing cardinal vo¬prosov medicine, food 

industry, agriculture. Cell - structural unit of living organism, 

structure, classification of natural amino acids - protein 

molecular monomer units. Their bifunctional bipolarity. The 

chemical properties of amino acids. Creating peptide bond. 

The structure of the peptide group. Proteins are simple and 

complex. Primary, secondary, tertiary and quaternary structure 

of proteins. The principles for determining u and C-terminal 

amino acids. Enzymatic hydrolysis polipeptyde chains. The 

most important representatives of proteins and enzymes. 

Classification and enzyme activity. The metabolism of amino 

acids. Carbohydrates. Their classification, biological role. 

Mono - oligo - and polysaccharides. Neutral lipids. Structure. 

The catabolism of sugars (glycolysis) and their relationship 

with the cycle of the citric acids (Krebs cycle) .Ribo - and 

deoxyribonucleic acid (DNA and RNA). Structure. Functions. 

Biosynthesis of proteins. The methodology of synthesis and 

mechanisms of reactions-tions of their receipt. 

Pharmacological characteristics synthesized biologically ac-

tive substances and indications for their use, as well as well-

known Sino-Nima and trade names of the different dosage 

forms of pharmaceuticals. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент:  

- Білуі тиіс: биоорганикалық химия жайлы негізгі 

ұғымдар, фармацияда қолданылатын табиғаттағы 

қосылыстарды мақсатты зерттеу; 

- Істей алуы тиіс: табиғи және синтетикалық 

функционалдық қосылыстардың түзілуін тәжәрибелі-

зерттеу жұмыстар арқылы өткізу; 

- Дағдылана алуы тиіс: алынған нәтижелерді нақты 

статистикалық өңдеп, қорытындылау. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: основные понятия биоорганической химии, 

аспекты анализа и исследования природных соединений с 

целью дальнейшего применения в фармации, пищевой 

промышленности и др. 

- уметь: прводить синтез и анализ функциональных 

соединений натурального и синтетического 

происхождения с соблюдением всех правил проведения 

опытно-исследовательской работы. 

- иметь навыки: грамотная и точная статистическая 

обработка полученныхрезультатов, формулировка 

выводов. 



 

 

Модуль Химия-экологиялық  

Модуль Химико-экологический 

Module Chemical ecology 

  Формуляр дисциплин «Экологиялық химия» 

  Пән формуляры «Экологическая химия» 

  Discipline form «Ecological chemistry» 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, 

исследовательской компетенции 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know: the basic concepts of bioorganic chemistry, 

aspects of the analysis and research of natural compounds for 

further use in the pharmaceutical, food industry and others. 

- Be able to: prvodit synthesis and analysis of functional 

compounds of natural or synthetic origin in compliance with 

all the rules of the experimental research. 

- Have the skills: literacy and accurate statistical 

processing poluchennyhrezultatov, formulation of conclusions. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для вузов 

/ З. Сеитов. - Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. - 

Алматы : TechSmith.-Т. 1. -  2018. - 260 с. 15 

2. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для 

вузов / З. Сеитов. - Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. 

- Алматы : TechSmith.-Т. 2. -  2018. - 287 с. – 15 

3. Сеитов, З. С. Биохимия [Текст] : в 3 т. : учеб. для 

вузов / З. Сеитов. - Изд. 4-е, значительно доп. и перераб. 

- Алматы : TechSmith.-Т. 3. -  2018. - 252 с. 15 

4. Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж., Ануарова Л.Е. 

Биогеохимия негіздері : оқу құралы.- Қарағанды :  Medet 

Group, 2014.- 205 бет.-25 экз 

5. Абдраков Б.К. Биохимия : оқу құралы.- Алматы : 

Эверо, 2014.-98 бет.-25 экз 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Экологиялық химия Экологическая химия Ecological 

chemistryEH - 1206 EH - 1206 CE - 1206 



Name of module and code 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

доцент. Абылкасова Г.Е. 

доцДаутова З.С. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химияның теорилық 

негіздері,Элементтер химиясы 

Теоретические основы неорганической химии, Химия 

элементов периодической системы 

Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, 

Chemistry of the elements of the periodic system 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

табиғи және техногендік типтегі экологиялық өрістер 

мен техногендік (жер қыртысының әркелкілігі) 

аномалиялардың биологиялық ортаға әсері. 

Литогеохимия, гидрогеохимия, сноугеохимия, 

биогеохимия және атмогеохимия. Экологиялық 

геохимия, геологиялық ортаның химиялық құрамының 

антропогендік іс-әрекет салдарынан өзгеруін бағалау. 

Элементтердің тірі және өлі дүниенің әрекеттесу 

жағдайын, көшіп-қону мен жинақталудағы жай-

жапсарды және бұлардың табиғатқа әсері. 

Элементтердің биосферадағы тарихы, таралуы, қалпы, 

т.б. химия тұрғысынан зерттеу. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: экодиагноз и экопрофилактика. Содержание 

химиката в окружающей среде и объем производства, 

области применения, распространение в окружающей 

среде; устойчивость и способность к разложению. Хи-

мические основы превращения загрязняющих веществ 

в природных средах. Органические соединения в 

окружающей среде, их влияние на живые  организмы.  

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%80%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Химия  координационных соединений и их роль в 

экологической химии. Эколого-химическая    

характеристика экосистем. Экологическая химия 

атмосферы, водной среды,почвы. Влияние химических   

производств и их продуктов на окружающую среду. 

Технология защиты окружающей среды. Экс-

периментальные   методы   исследования   эколого-

химических процессов в живой и неживой природе и 

методы 'контроля объектов  окружающей среды. 

Contents include the following sections: 

Ecodiagnostics. The content of the chemical in the 

environment and the volume of production, the area 

application, distribution in the environment; stable and 

degradability. Hee-nomic fundamentals conversion of 

pollutants in the environment. Organic compounds in the 

environment, their impact on living organisms. 

Coordination chemistry and their role in environmental 

chemistry. Ecological and chemical characteristics 

ecosystem. Environmental chemistry of the atmosphere, 

water, soil. Effect of chemical industry and their products 

on the environment. Environmental Technology. 

Experimental research methods of ecological and chemical 

processes in animate and inanimate nature and methods' 

control objects environ-mental protection. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: Жердің геосферасының жалпы 

теориялық негіздері, абиогенді және абиогенді 

химиялық элементтердің биогеохимиялық айланым 

циклдері, антропогенді іс-әрекеттердің қоршаған 

ортаға әсері, химиялық ластауыш заттардың 

табиғаттағы тарауы. 

- Істей алуы тиіс: сан түрлі ластауыш заттарды 

анықтау әдістемелерін қолдана білу, және олардың 

тазарту әдістерін іске асыру 

- Дағдылана алуы тиіс: үлгі алу және оны 

талдауға дайындау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

В результате изучения студент должен: 

- знать: общетеоретические положения и 

сведения о геосферах Земли; глобальные 

биогеохимические циклы биогенных и абиогенных 

химических элементов; физико-химические процессы, 

протекающие в окружающей среде под влиянием 

антропогенной деятельности; закономерности и 

факторы, влияющие на процессы распространения 

химических веществ-загрязнителей в окружающей 

среде. 

- уметь: определять концентрации различных 

типов химических загрязнителей в пробах, взятых из 

компонентов окружающей среды: атмосферы, 



гидросферы, литосферы, флоры и фауны; выбирать 

эффективные методы очистки компонентов 

окружающей среды от различного типа загрязнителей. 

- иметь навыки: прогнозировать поведение 

различного типа загрязнителей и уметь оценить ареал 

их распространения в природной среде. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательскойAs 

a result of the study a student must: 

- Know: the general theoretical position and 

information about the Earth's geosphere; global 

biogeochemical cycles of nutrients and abiogenous 

chemical elements; physical and chemical processes 

occurring in the environment under the influence of human 

activities; patterns and factors influencing the processes of 

distribution of chemicals, pollutants in the environment. 

- Be able to: determine the concentration of various 

types of chemical pollutants in samples of environmental 

components: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, flora 

and fauna; choose effective methods of cleaning the 

components of the environment from different types of 

pollutants. 

- Have the skills to: predict the behavior of different 

types of pollutants, and to be able to assess the range of 

their distribution in the environment. 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional research 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / 

М.Р.Танашева, Л К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева.-

Алматы : Қазақ университеті, 2015.- 233 бет.-3 экз. 

2. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы / 

жалпы ред. С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-

276 бет.-25 экз 

3. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. 

Т. И. Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129с 2 

4 Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология : 

оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет.-

25 экз 



 

 

Модуль Химия-экологиялық  

Модуль Химико-экологический 

Module Chemical ecology 

    Формуляр дисциплин «Экологиялық сараптама негіздері және мониторинг (ағылшын 

тілінде)» 

  Пән формуляры «) Основы экологической экспертизы и мониторинг (на английском 

языке» 

  Discipline form «Fundamentals of environmental impact assessment and monitoring (in 

English 

5. Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / О. В. Топалова, Л. А. 

Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 160 с. : 

ил 5 

6. Каримов, А. Н. Химические основы экологии [Текст]  

: учеб. пособие  / А. Н. Каримов ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2014. - 238 с. 5

  

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Экологиялық сараптама негіздері және мониторинг 

(ағылшын тілінде)  ESNMat - 1206 Основы 

экологической экспертизы и мониторинг (на 

английском языке OEEMay a - 1206) Fundamentals of 

environmental impact assessment and monitoring (in 

English) FEIAMe - 1206 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

доцент. Абылкасова Г.Е. 

доцДаутова З.С. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 



Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химияның теорилық 

негіздері,Элементтер химиясы 

Теоретические основы неорганической химии, Химия 

элементов периодической системы 

Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, 

Chemistry of the elements of the periodic system 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

экологиялық сараптама түрлері мен заңдылықтары, 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы ҚР заңдары, 

экологиялық сараптама жүргізу тәртібі, ҚР 

рәсімделетін нормативтік құжатнама түрлері.  

Экологиялық мониторинг түрлері, принциптері.. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: виды, закономерности экологической 

экспертизы,законодательство РК в области охраны 

окружающей среды,процедура проведения 

экологической экспертизы, виды нормативной 

документации оформляемые в РК, виды и принципы 

экологического мониторинга. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской 

Contents include the following sections: species, 

environmental impact assessment laws, the legislation of 

Kazakhstan in the field of environmental protection, 

environmental impact assessment procedure, the types of 

regulatory documents issued in the Republic of 

Kazakhstan, types and principles of environmental 

monitoring. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: антропогенді іс-әрекеттердің 

қоршаған ортаға әсері, химиялық ластауыш заттардың 

табиғаттағы тарауы. 

- Істей алуы тиіс: сан түрлі ластауыш заттарды 

анықтау әдістемелерін қолдана білу, және олардың 

тазарту әдістерін іске асыру 

- Дағдылана алуы тиіс: үлгі алу және оны 

талдауға дайындау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған 

В результате изучения студент должен: 

- знать:физико-химические процессы, 

протекающие в окружающей среде под влиянием 

антропогенной деятельности; закономерности и 

факторы, влияющие на процессы распространения 

химических веществ-загрязнителей в окружающей 

среде. 

- уметь: определять концентрации различных 

типов химических загрязнителей в пробах, взятых из 

компонентов окружающей среды: атмосферы, 

гидросферы, литосферы, флоры и фауны; выбирать 



эффективные методы очистки компонентов 

окружающей среды от различного типа загрязнителей. 

- иметь навыки: прогнозировать поведение 

различного типа загрязнителей и уметь оценить ареал 

их распространения в природной среде. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the physical and chemical processes 

occurring in the environment under the influence of human 

activities; patterns and factors influencing the processes of 

distribution of chemicals, pollutants in the environment. 

- Be able to: determine the concentration of various 

types of chemical pollutants in samples of environmental 

components: atmosphere, hydrosphere, lithosphere, flora 

and fauna; choose effective methods of cleaning the 

components of the environment from different types of 

pollutants. 

- Have the skills to: predict the behavior of different 

types of pollutants, and to be able to assess the range of 

their distribution in the environment. 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional research. 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Қоршаған орта химиясы : оқу құралы / 

М.Р.Танашева, Л К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева.-

Алматы : Қазақ университеті, 2015.- 233 бет.-3 экз. 

2. Қоршаған орта химиясының негіздері : оқу құралы / 

жалпы ред. С.К.Мырзалиева.- Алматы : Эверо, 2016.-

276 бет.-25 экз 

3. Химия окружающей среды: учеб. пособие / под ред. 

Т. И. Хаханиной.- М.: Юрайт, 2010.- 129с 2 

4 Божбанов А.Ж., Медеуова Ғ.Ж. Экотоксикология : 

оқу құралы.- Қарағанды :  Medet Group, 2014.- 276 бет.-

25 экз 

5. Топалова, О. В. Химия окружающей среды [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / О. В. Топалова, Л. А. 

Пимнева. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 160 с. : 

ил 5 

6. Каримов, А. Н. Химические основы экологии [Текст]  



 

Модуль Химия-экологиялық  

Модуль Химико-экологический 

Module Chemical ecology 

Формуляр дисциплин «Избранные главы органической  химии» 

Пән формуляры «Органикалық химияның таңдамалы тараулары» 

Discipline form «Selected chapters of organikall chemistry» 

: учеб. пособие  / А. Н. Каримов ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : 7.Экологический мониторинги 

экологическая экспертиза [Текст]  : учеб. пособие для 

вузов / под ред. М. Г. Ясовеева. - Минск : Новое знание 

; М. : ИНФРА - М, 2013. - 304 с.  5Қазақ  университетi, 

2014. - 238 с. 5  

 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Органикалық химияның таңдамалы тараулары  OHTT – 

2214  

Избранные главы органической химии   IGOH – 2214 

Selected chapters of organikal chemistry   OCCC – 2214 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Абылкасова Г.Е.., к.х.н., доцент 

П.ғ.к., доцент  Даутова З.С.. 

Abylkasova G. E.,Dautova Z.S candidate of pedagogical 

Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы химия, аналитикалық химия. 

Общая химия, аналитическая химия. 

General Chemistry, Analytical Chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Стереохимиялык теория (конформация, 

конформациялык анализ). Реакциялар мен 



реагенттердің классификациясы. Органикалық 

косылыстардың молекулаларындағы электрондык 

эффектілер. Индукциялық эффектілер, таутомерлік 

эффектілер. Гиперконьюгация. Көміртектің қаныққан 

атомындағы алмасу реакцияларының механизмі. 

Ауыспалы күй теориясы, тұрактану факторлары. 

Нуклеофильді алмасу (SNi, SN2 механизмдері, реакция 

факторлары, стереохимиялык эффект), көпмолекулалы 

механизм. Электрофильді алмасу (екі механизм, екі 

механизм арасындағы шекті жағдайлар, реакция 

факторлары, стереохимия және кинетика). 

Гомолитикалык алмасу (ерекшеліктері, механизмі, бос 

радикалдардыћ селективтілігі, "клеткалық эффект". 

Қанықпаған жүйелерге қосылу реакциялары 

(механизмі, процесс сатылары, стереохимия), 

қосарланған диендерге қосылу. Электрофильді–және 

радикалды қосылу. Ароматты қатардағы алмасу. 

Ароматтылық, бензолды емес ароматты қосылыстар. 

Бензол сақинасындағы алмасу теориясы. Бағдарлау 

ережесі, молекуланың компланарлылығы. 

Молекулалық қайтадан топтасулар. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Современное состояние теории органической 

химии. Стереохимическая теория (конформация, 

конформационный анализ). Классификация реакций и 

реагентов. 

Электронные эффекты в молекулах органических 

соединений. Индукционный, мезомерный эффекты, 

эффект поля, таутомерный эффект. Гиперконъюгация. 

Механизмы реакций замещения у насыщенного атома 

углерода. Теория переходного состояния, факторы 

стабилизации. Нуклеофильное замещение (механизмы 

SN1, SN2, факторы реакции, стереохимический эффект),  

тримолекулярный  механизм.   Электрофильное 

замещение (два механизма, пограничные случаи между 

двумя механизмами, факторы реакции, стереохимия и 

кинетика). Гомолитическое замещение (особенности, 

механизм, селективность свободных радикалов, 

"клеточный эффект".  Реакции  присоединения  к  не-

насыщенным системам (механизм, стадии процесса, 

стереохимия), присоединение к сопряженным диенам. 

Электрофильное и радикальное присоединение. 

Замещение в ароматическом ряду. Ароматичность, 

небензоидные ароматические  структуры.   Теория  

замещения  в бензольном кольце. Правила ориентации, 

компланарность  молекулы.  Молекулярные  пере-

группировки. 

Contents include the following sections: The current 

state of the theory of organic chemistry. Stereochemical 

theory (conformation, conformational analysis). 



Classification of  reactions and reagents. 

Electronic effects in molecules organic connections. 

Induction, mesomeric effect, the effect of the field, 

tautomeric effect. Reaction mechanisms replaced-tion on 

the saturated carbon atoms. The theory of transition state 

stabilization factor. Nucleophilic substitution (mechanisms 

SN1, SN2, factors reaction stereochemical effect) 

intramolecular mechanism. Electrophilic substitution (two 

mechanisms cases between the two mechanisms reaction, 

stereochemistry and kinetics). Homolytic substitution 

(particularly, the mechanism, the selectivity of free 

radicals, "cell effect." Addition reactions (mechanism 

stage, stereochemistry), joining diene. Electrophilic and 

radical accession. The theory of substitution on the 

benzene ring. Rules orientation, coplanarity of the 

molecule. The molecular re-grouping. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: органикалық химияның 

функционалды туындылардың монофункционалды, 

бифункционалды және  полифункционалды 

туындыларының ерекше қасиеттерін, алу әдістері, 

физикалық және химиялық қасиеттерін, электрондық 

құрылыстарының  ерекшеліктерін, изомериясын. 

- Істей алуы тиіс: зертхана тәжірибелік 

жұмыстарын өткізу. 

- Дағдылана алуы тиіс: Студент органикалық 

қосылыстардың негізгі класстары мен типтерін, 

таутомериясын,  функционалдық туындылардың әрбір 

кластарының жіктелуі мен қасиеттерін және химиялық 

реакцияларының механизмдерін. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения студент должен: 

-знать: основы номенклатуры органических 

соединений, типы связей, промежуточные частицы в 

органических реакциях. Электронные эффекты, типы, 

механизмы органических реакций для каждого класса 

соединений, структуру, строение, свойства основных 

классов органических соединений, а также их 

применение. 

-уметь:определять органические реакции по типу 

реагентов, характеру 

разрыва связи, стадийности процесса; определять в 

молекуле реакционные центры и устанавливать их 

характер (кислотный, основной, электрофильный или 

нуклеофильный) и в соответствии с этим оценить 

реакционную способность функции. 

-иметь навыки:объяснить реакции органических 

соединений с учетом переходного состояния и выбрать 

наиболее энергетически выгодное их направление; 

предложить различные пути синтеза целевого продукта 

и выбрать наиболее приемлемый, экологически чистый 



вариант с учетом доступности реагентов, стадийности 

процесса, методик выделения и разделения. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской. 

As a result of the study a student must: 

- Know: Fundamentals of the nomenclature of 

organic compounds, types of bonds, the intermediate 

particles in organic reactions. Electronic effects, the types 

of organic reactions mechanisms for each class of 

compounds, the structure, the structure, the properties of 

the main classes of organic compounds and their use. 

- Be able to: identify the type of reaction of organic 

reactants, the nature of 

disconnection, staging process; determine the 

reaction sites in the molecule, and install them in nature 

(acidic, basic, nucleophilic or electrophilic) and in 

accordance with that estimate the reactivity function. 

- Have the skills to: explain the reaction of organic 

compounds based on transition state and to choose the 

most energetically favorable their direction; suggest 

different ways of synthesis of the desired product and 

select the most appropriate, environmentally friendly 

option, taking into account the availability of reagents step 

process, extraction and separation techniques. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Оценка по итоговому контролю и выполнение всех 

видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.  Вайс Е. Ф., Буйкр Е. В., Салмина А. Б. 

«Физическая химия» 2008 

2. Еремин В. В., Каргов С. И., Успенская И. А. 

Основы физической химии. Теория и задачи. — М., 

Экзамен, 2005. — 480 c. 

3. Курнаков Н. С. Введение в физико-химический 

анализ / Под ред. В. Я. Аносова и М. А. Клочко. — 4-е 

изд. доп. — М.-Л.: Издательство АН СССР, 1940. — 

562 с. 

4. Физическая химия, 2 изд., M., 188; Полторак 

O.M  

Дата обновления 31.01.2019 г. 



 

Модуль Химия-экологиялық  

Модуль Химико-экологический 

Module Chemical ecology 

Формуляр дисциплин: Органическая химия циклических соединений 

Пән формуляры: Циклді қосылыстардың органикалық химиясы 

Discipline form: Organic chemistry of closed-chain compounds 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Органическая химия циклических соединений  OHTzS – 

2214 

Циклді қосылыстардың органикалық химиясы  TzKOH - 

2214 

Organic chemistry of closed-chain compounds OCCC –-

2214  

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Общая химия, теоретические основы неорганической 

химии, органическая, физическая химия. 

 Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық 

негіздері, органикалық, физикалық химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic 

chemistry, organic and physical chemistr. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: алициклы, ароматические углеводороды, 

галогенопроизводные ароматического кольца, 

ароматические альдегиды и кетоны, ароматические 

карбоновые кислоты и их производные, 

нитросоединения, ароматические амины, гетероциклы с 

одним гетероатомом, полигетероциклы. 



Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: алициклы, 

хош иісті көмірсутектер, галоген туындылары 

ароматического сақина, хош иісті альдегидтер және 

кетондар, хош иісті карбон қышқылдары және олардың 

туындылары, нитросоединения, хош иісті аминдер, 

гетероциклы бір гетероатомом, полигетероциклы. 

The course content includes the following topics: alicycle, 

aromatic hydrocarbons, halogenated derivatives of the 

aromatic ring, the aromatic aldehydes and ketones, aromatic 

carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, 

aromatic amines, heterocycles with one heteroatom, 

polyheterocycles. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать огромное количество циклических систем, состав 

молекул которых входят не только углеродные атомы, 

но атомы других элементов, пятичленные, 

шестичленные гетероциклы, а также пиримидиновые и 

пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых 

кислот; 

Уметь изображать стурктурные изомеры основных 

классов циклических соединений, давать им названия по 

разным видам номенклатуры и определять структуру 

вещества по названию; 

Иметь навыки расписывать реакцию с учетом 

механизма и определять продукты реакции, анализируя 

условия ее проведения.  

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской. 

 

Білуі тиіс: тек көміртегі атомдарынан тұратын ғана 

емес, басқа да элемент атомдарынан тұратын 

гетероциклді қосылыстарың, бес мүшелі және алты 

мүшелі  гетероциклдарың, нуклеин қышқылдарының 

құрамына кіретін пиримидинді және пуринді негіздерін 

білу; 

 - Істей алуы тиіс: циклді қосылыстардың негізгі 

кластардың құрылымдық изомерлерін құруы, оларға әр 

түрлі номенклатура түрлері арқылы атауларды беруі 

және заттың атауы бойынша оның құрылымын 

аңықтауды;    

- Дағдылана алуы тиіс: реакцияның механизмі мен 

жүру шарттарын талдау, реакция   өнiмдерiн аңықтау. 

Пән кәсіби, зерттеуші құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

As a result of studying discipline the student should: 

To know a huge number of cyclic systems, the molecules 

of which comprise not only carbon atoms, but the atoms of 

other elements, five-membered, six-membered heterocycles, 

as well as pyrimidine and purine bases contained in the 

nucleic acids; 

- To be able to portray sturcture isomers of the major 



 

 

Модуль Химия-экологиялық  

Модуль Химико-экологический 

Module Chemical ecology 

Формуляр дисциплин: Физика химических процессов 

Пән формуляры: Химиялық үрдістер физикасы 

Discipline form: Physics of chemical processes 

classes of cyclic compounds, to give them names to different 

types of items and to determine the structure of the substance 

by name; 

- Have the skills to paint the given reaction mechanism and 

determine the products of the reaction, analyzing the 

conditions of its implementation. 

Discipline is aimed at formation of competences: 

professional, research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P. 

Organic Chemistry. — Oxford University Press, 2012. 

2. 

структура т. 1-4. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химиялық үрдістер физикасы HYF - 2215  

Физика химических процессов  FHP – 2215 

Physics of chemical processesPCP - 2215 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Иващенко ЕН.., к.х.н., доцент 

Иващенко ЕНх.ғ.к., доцент.  

Ivachenko.Е .candidate of chemical Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 



Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

теоретические основы неорганической химии, 

органическая, физическая химия  

 бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

органикалық, физикалық химия. 

, theoretical bases of inorganic chemistry, organic and 

physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Химиялык термодинамиканын негізгі түсініктері мен 

заңдары, термодинамикалык функциялар, гомогенді 

және гетерогенді жүйелердегі химиялык тепе-теңдік. 

Ерітінділер. Фазалық тепе-теңдіктер. Біркомпонентті, екі 

және үшкомпонентті жүйелердің күй сүйыктықтарды 

бір-бірінде өзара еру зандылықтары, оларды 

сүйыктықтарды араластыру, бөлу үшін және еріген 

заттарды бөліп алу үшін колдану. Беттік құбылыстар. 

Статистикалык термодинамика элементтері. Қайтымсыз 

процестер. Химиялык және адсорбциялық тепе-

тевдіктер. Химиялык кинетика және катализ. 

Формальды кинетика заңдары. Химиялық 

реакциялардың кинетикалық классификациясы. 

Химиялык реакциялардың жылдамдығына әртүрлі 

факторлардың әсері. Химиялық кинетиканың қазіргі 

заманғы теориясы. Электрохимиялықпроцестердің 

негізгі зандары және заңдылықтары. Электр қозғағыш 

күштер және электродты потенциалдар. 

Электрохимиялық реакциялардың термодинамикасы 

жәнекинетикасы. Электродты процестердің кинетикасы. 

Физикалық химияныңтерминологияларын, белгілерін 

және өлшем бірліктерін» қолдану туралы JUPAC 

ұсыныстары. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Основные области применения. Строение, 

свойства твердого тела, природа сил взаимодействия 

кристалла, структура энергетических зон, локализация 

состояния электронов в кристалле, теория столкновений,  

неравновесные химические реакции, активные 

промежуточные продукты, свободные радикалы и 

атомы, фотохимия, радиационная химия, цепные 

реакции, структура пламени и кинетика химических 

реакций в пламенах, основы криохимии и лазерной 



термохимии. 

Contents include the following sections: Main areas of 

application. Structure, properties rigid body, the nature of 

the interaction forces of the crystal structure of the energy 

bands, localization states of electrons in the crystal, theory 

collision nonequilibrium chemical reactions, active 

intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, 

radiational chemistry, Chain reaction flame structure and 

kinetics of chemical reactions in flames, and the foundations 

cryochemistry laser thermochemistry. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: химиялық физика заңдары, қатты 

заттар қасиеттері, соқтығысулар теориясы,  жану 

процестері, криохимия және т.б. 

- Істей алуы тиіс: әр түрлі физика-химиялық 

процестер жүрісіне әсер ететін факторларды анықтау 

және олардың маңыздылығын белгілеу;  

- Дағдылана алуы тиіс: аталған тақырыптар 

бойынша есеп шығару, химиялық физика экспериментті 

жоспарлап, алынған мәліметтерді өңдеу, зерттеу 

нәтижесі бойынша тұжырым жасай білу.   

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

В результате студент должен: 

-знать:общие понятия в области элементарных 

процессов, теории столкновений,  цепных   реакций,  

химии твердого тела,  процессов   горения   и   взрыва,   

химических превращений при низких 

температурах;радиационное процессы, синтез СВС, 

плазмохимические процессы. 

-уметь:решать экспериментальные задачи по 

вышеуказанным темам. 

-иметь навыки:организации проведения 

исследования, информационного обеспечения, а также 

системного и сравнительного анализа;применять методы 

математической статистики при обработке данных 

эксперимента;формулировать и выдвигать новые идеи. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской. 

As a result, the student must: 

- Know: the general concepts in the field of elementary 

processes, collision theory, chain reactions, solid state 

chemistry, combustion and explosion processes, chemical 

reactions at low temperatures, radiation processes, synthesis 

SHS, plasma-chemical processes. 

- Be able to: solve experimental tasks on the above 

topics. 

- Have the skills: organization of research, information 

provision, as well as systematic and comparative analysis; to 

apply statistical methods in processing experimental data; 

formulate and put forward new ideas. 



 

 

Модуль Химияэкологиялық  

Модуль Химико-экологический 

Module Chemical ecology 

Формуляр дисциплин: Химическая физика  

Пән формуляры: Химиялық физика 

Discipline form:  Chemical physics 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional research 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. 

Химиялық физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-256 бет.-1 экз . 

2. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы 

физикалық зерттеу әдістері : оқу құралы.-өңд., 

толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 296 бет.-20 

экз  

3. Мансуров, З. А. Химическая физика [Текст]  : учеб. 

пособие / З. А. Мансуров, Е. К. Онгарбаев, К. К. 

Кудайбергенов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ  университетi, 2015. - 418 с. 

4. Патрушев Л. И. Экспрессия генов. — М.: Наука, 

2000. — 000 с Волькенштейн, М. В. Биофизика 

[Текст]  : учеб. пособие / М. В.  Волькенштейн. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 608 с. : ил. 10.,

  

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химическая физика HF – 2215 

Химиялық физика  HF – 2215 

Chemical physics CP – 2215  

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 



Type of module (name of unit) Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

теоретические основы неорганической химии, 

органическая, физическая химия  

бейорганикалық химияның теориялық негіздері, 

органикалық, физикалық химия. 

theoretical bases of inorganic chemistry, organic and 

physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Химиялык термодинамиканын негізгі түсініктері мен 

заңдары, термодинамикалык функциялар, гомогенді 

және гетерогенді жүйелердегі химиялык тепе-теңдік. 

Ерітінділер. Фазалық тепе-теңдіктер. Біркомпонентті, екі 

және үшкомпонентті жүйелердің күй сүйыктықтарды 

бір-бірінде өзара еру зандылықтары, оларды 

сүйыктықтарды араластыру, бөлу үшін және еріген 

заттарды бөліп алу үшін колдану. Беттік құбылыстар. 

Статистикалык термодинамика элементтері. Қайтымсыз 

процестер. Химиялык және адсорбциялық тепе-

тевдіктер. Химиялык кинетика және катализ. 

Формальды кинетика заңдары. Химиялық 

реакциялардың кинетикалық классификациясы. 

Химиялык реакциялардың жылдамдығына әртүрлі 

факторлардың әсері. Химиялық кинетиканың қазіргі 

заманғы теориясы. Электрохимиялықпроцестердің 

негізгі зандары және заңдылықтары. Электр қозғағыш 

күштер және электродты потенциалдар. 

Электрохимиялық реакциялардың термодинамикасы 

жәнекинетикасы. Электродты процестердің кинетикасы. 

Физикалық химияныңтерминологияларын, белгілерін 

және өлшем бірліктерін» қолдану туралы JUPAC 

ұсыныстары. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Основные области применения. Строение, 

свойства твердого тела, природа сил взаимодействия 



кристалла, структура энергетических зон, локализация 

состояния электронов в кристалле, теория столкновений,  

неравновесные химические реакции, активные 

промежуточные продукты, свободные радикалы и 

атомы, фотохимия, радиационная химия, цепные 

реакции, структура пламени и кинетика химических 

реакций в пламенах, основы криохимии и лазерной 

термохимии. 

Contents include the following sections: Main areas of 

application. Structure, properties rigid body, the nature of 

the interaction forces of the crystal structure of the energy 

bands, localization states of electrons in the crystal, theory 

collision nonequilibrium chemical reactions, active 

intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, 

radiational chemistry, Chain reaction flame structure and 

kinetics of chemical reactions in flames, and the foundations 

cryochemistry laser thermochemistry. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: химиялық физика заңдары, қатты 

заттар қасиеттері, соқтығысулар теориясы,  жану 

процестері, криохимия және т.б. 

- Істей алуы тиіс: әр түрлі физика-химиялық 

процестер жүрісіне әсер ететін факторларды анықтау 

және олардың маңыздылығын белгілеу;  

- Дағдылана алуы тиіс: аталған тақырыптар 

бойынша есеп шығару, химиялық физика экспериментті 

жоспарлап, алынған мәліметтерді өңдеу, зерттеу 

нәтижесі бойынша тұжырым жасай білу.   

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

В результате студент должен: 

-знать:общие понятия в области элементарных 

процессов, теории столкновений,  цепных   реакций,  

химии твердого тела,  процессов   горения   и   взрыва,   

химических превращений при низких 

температурах;радиационное процессы, синтез СВС, 

плазмохимические процессы. 

-уметь:решать экспериментальные задачи по 

вышеуказанным темам. 

-иметь навыки:организации проведения 

исследования, информационного обеспечения, а также 

системного и сравнительного анализа;применять методы 

математической статистики при обработке данных 

эксперимента;формулировать и выдвигать новые идеи. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской. 

As a result, the student must: 

- Know: the general concepts in the field of elementary 

processes, collision theory, chain reactions, solid state 

chemistry, combustion and explosion processes, chemical 

reactions at low temperatures, radiation processes, synthesis 



 

 

Mодулы Криминалистикалық  

Модуль Криминали стический  

Criminalistic Module                                                                                                                                                                                                                                              

Формуляр дисциплин: Трассологическ ая и техническая экспертиза документов (ТЭД)  

Пән формуляры: Кұжаттардың трассологиялы қ және техникалық сараптамасы (ҚТС) 

Discipline form: Transological and technical examination of documents 

SHS, plasma-chemical processes. 

- Be able to: solve experimental tasks on the above 

topics. 

- Have the skills: organization of research, information 

provision, as well as systematic and comparative analysis; to 

apply statistical methods in processing experimental data; 

formulate and put forward new ideas. 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional research 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Мансұров З.А., Оңғарбаев Е.Қ., Құдайбергенов К.К. 

Химиялық физика : оқу құралы.- толық., 2-ші бас.-

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-256 бет.-1 экз . 

2. Мансұров З.А., Колесников Б.Я. Химиядағы 

физикалық зерттеу әдістері : оқу құралы.-өңд., 

толық. 4-ші бас.-Алматы : Print S, 2012.- 296 бет.-20 

экз  

3. Мансуров, З. А. Химическая физика [Текст]  : учеб. 

пособие / З. А. Мансуров, Е. К. Онгарбаев, К. К. 

Кудайбергенов ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ  университетi, 2015. - 418 с. 

4. Патрушев Л. И. Экспрессия генов. — М.: Наука, 

2000. — 000 с Волькенштейн, М. В. Биофизика 

[Текст]  : учеб. пособие / М. В.  Волькенштейн. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 608 с. : ил. 10.,

  

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Кұжаттардың трассологиялы қ және техникалық 

сараптамасы (ҚТС)  KTTS - 3301  



Name of module and code Трассологическая и техническая экспертиза документов 

(ТЭД) NNED - 3301  

Transological and technical examination of documents  

TTED - 3301   

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Аналитическая химия, биология 

Аналитикалық химия, биология 

Analytical chemistry, biologybiochemical objects 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Курстың мақсатының құжаттың трассологиялық 

және техникалық сараптамасын оқу.  

Пәннің мазмұны: трассология ғылым ретінде, 

іздері, құжаттардың техникалық сараптамасы.  

Целью курса является изучение трассологической 

и технической экспертизы документов др.  

Содержание дисциплины: трассология как наука; 

следы; физические и химические методы определения в 

трассологической экспертизе; техническая экспертиза 

документов; автороведческая экспертиза; подделка 

документов; виды подделки документов; экспертиза 

бумаги и чернил. 

The aim of course is a study of трассологической and 

technical examination of documents other. 

Table of contents of discipline: трассология as 

science; tracks; physical and chemical methods of 

determination are in трассологической examination; 

technical examination of documents; 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Нәтижесінде студент 

- Білуі тиіс: микробөлшектердің сараптамасы 



Learning outcome туралы түсінікті білу. 

- Істей алуы тиіс: сараптамаларды орындау. 

- Дағдылана алуы тиіс: сараптамалар жүргізуге. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, 

коммуникативті, кәсіби, зерттеу құзыреті. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен  

- знать: основные понятия в области экспертизы 

микрочастиц 

- уметь: выполнять экспертизы 

- иметь навыки:проведения экспертиз 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

Discipline direct on examination; imitation of 

documents; types of imitation of documents; examination of 

paper and inks. As a result of study of discipline a student 

must gentlefolks: basic concepts in area of examination of 

microparticlessable: to execute examinationsto have 

навыки:проведения examinations 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, 

communicative, professional and research competence 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Теория и практика экспертизы материалов и 

веществ [] : учебное пособие / Э. П. Ким, С. С. 

Гапонова ; М-во образования и науки РК ; ЮКГУ 

им. М. Ауезова. - Шымкент : [б. и.], 2013.  

2. . Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. 

Лрапкин, В. Н. Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - 

CD-ROM.- Загл. с контейнера. 

3. Основы трасологии [Текст] : учеб. пособие / Б. А. 

Шопабаев ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2013. - 306 с 

4. Научные основы криминалистического 

исследования материалов, веществ и изделий 

[Текст] : учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; КазНУ 

им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак университетi, 

2015. - 235 с 

Дата обновления 31.01.2019 г. 



 

 

 

 

Mодулы Криминалистикалық  

Модуль Криминали стический  

Criminalistic Module   

   Формуляр дисциплин: Основы и организация научно-исследовательс кой работы  

Пән формуляры: Ғылымизерттеу жұмысының негізі мен ұйымдастырыл уы 

Discipline form:  Principles and organization of research work 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Ғылымизерттеу жұмысының негізі мен 

ұйымдастырыл уы GZZhN Y - 3202 Основы и 

организация научноисследовательс кой работы  

OONIR - 3202 Principles and organization of research 

work  PORW - 3202 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Ескалиев А.С., ст. преподаватель 

Ескалиев А.С., аға оқытушы 

Eskaliev A. S.  

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Аналитическая химия, биология 

Аналитикалық химия, биология 

Analytical chemistry, Вiology. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Ғылыми білім және ғылыми – зерттеу жұмыстары 

туралы түсінік. Ғылыми - зерттеу жұмыстарының 

түрлері және оларға қойылатын талаптар. Ғылыми 

жұмыстарды орындау жоспары мен кезеңдері. 

Ғылыми жұмыстың тақырыбын таңдау. Ғылыми 

жетекшінің міндеті. Ақпаратты іздестіру. Ақпараттың 

деректі көздері. Ірі библиографиялық басылымдар. 



Әдеби көздермен жұмыс істеу ерекшеліктері. 

Мәтіннің рубрикациясы. Ғылыми – зерттеу 

жұмыстарының тәжірибелік бөлімін жоспарлау. 

Бартлет және Кохрен критерийлері. Қателер 

теориясы. Химиялық анализ – метрологиялық 

процедура. Химиялық эксперименттің тиімді 

жағдайларын анықтау. Тәжірибе қайталанғыштығын 

тексеру. Эксперимент қателіктерін есептеу. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: закономерности планирования и 

организации химического эксперимента: определение 

целей и задач исследования, обоснование 

актуальности выбранной проблемы, изучение 

современного состояния научных исследований, 

анализ, выбор методов планирования эксперимента. 

Курс рассматривает основные понятия в области 

измерений, методов и средств обеспечения требуемой 

точности, а также изучает основы законодательства 

РК в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. Обучает пользоваться научно-

технической документацией на средства и методы 

измерений;  принципы поверки средств измерений;  

методов поправок. 

Студентприобретаетнавыкиматематической, 

графическойобработкиполученныхрезультатованализ

а. 

Contents include the following sections: planning 

and organization of laws chemical experiment: 

determination of goals and objectives of the research, 

justification of the relevance of the chosen issues, the 

study of the current state of research, analysis, the choice 

of methods of planning the experiment. The course covers 

the basic concepts in the field of measurement methods 

and means to ensure the required accuracy, as well as 

learn the basics of the legislation of Kazakhstan in the 

field of metrology, standardization and certification. It 

teaches you how to use the scientific and technical 

documentation in the means and methods of 

measurement; principles of verification of measuring 

instruments; methods of correction. Students acquire 

mathematical skills, graphical processing of the analysis 

results. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: химиялық эксперимент, 

педагогикалық зерттеу жұмыстар жоспарлау және 

ұйымдастыру заңдылықтары. 

- Істей алуы тиіс: мәселенің өзектілігін негіздеу, 

талдау өткізу, тәжірибе жоспарлау әдістерін таңдау. 

- Дағдылана алуы тиіс: өлшеу әдістеріне 

арналған ғылыми-техникалық құжаттарын қолдану 

және талдау нәтижелерінің математикалық, 

графикалық өңдеу. 



 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

- знать:закономерности планирования и 

организации химического эксперимента, 

педагогических исследований 

- уметь:обосновать актуальность выбранной 

проблемы, проводить анализ, выбор методов 

планирования эксперимента. 

- иметь навыки:пользоваться научно-

технической документацией на средства и методы 

измерений, математической, графической обработки 

полученных результатов анализа. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know: the laws of planning and organization of 

chemical experiment, educational research 

- Be able to: to justify the relevance of the chosen 

problem analysis, the choice of methods of planning the 

experiment. 

- Have the skills: to use scientific and technical 

documentation in the means and methods of 

measurement, mathematical, graphic processing of the 

results of analysis. 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

Мынбаева, А. К. Основы научно-педагогических 

исследований [Текст]  : учеб. пособие; курс лекций 

для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2013. - 220 с. 

1 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



 

 

Модуль  Жалпыкриминалистика 

Модуль  Общая криминалистика  

Generalcriminalscienc module                                                                                      

  Формуляр дисциплин: « Общая криминалистика» 

Пән формуляры: «Жалпы криминалистика» 

Discipline form: « General Criminalistic» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

қылмыстық және экологиялық сараптама негіздерін 

қарастыру; жалпы қылмыстық, соттық сараптама 

негіздерін, қолданылатын әдістері жайлы білімді 

қалыптастыру. Содержание дисциплины включает 

следующие разделы: основы криминалистической и 

экологической экспертизы, формирование знаний об 

общей криминалистике и судебной медицине, методах 

проведения экспертизы, закономерностях возникновения, 

собирания, исследования, оценки и использования 

судебных доказательств 

Contents include the following sections: the basics of 

forensic and environmental review, building knowledge about 



the general criminalistics and forensic medicine, methods of 

examination, patterns of occurrence, collection, research, 

evaluation and use of forensic evidence 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:  криминалистика ғылымының 

негіздерін, сараптама өткізу ережелерін, 

криминалистиканың сан-түрлі салаларының 

ерекшеліктерін. 

- Істей алуы тиіс: жоғары деңгейде, нақты сараптама 

өткізу. 

- Дағдылана алуы тиіс: сараптама нәтижелерін 

өңдеу. 

 Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

академиялық құзыреттіліктерін қалыптастыруға. 

бағытталған.  

В результате изучения студент должен: 

- знать: основы криминалистической науки, правила 

и порядок проведения судебной экспертизы, особенности 

различных областей криминалистики. 

- уметь: провести точную экспертизу на высоком 

уровне с соблюдением всех правил. 

- иметь навыки: обрабатывать результаты 

проведенных исследований. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской, 

экспертной. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the basics of forensic science, law and order of 

the forensic characteristics of the various areas of 

criminology. 

- Be able to: carry out an accurate assessment at a high 

level with all the rules. 

- Have the skills: to handle the results of the research. 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional, research, expert. 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

1.Криминалистика [] : электронный учеб. / Л. Я. 

Лрапкин, В. Н. Карагодин. - М. : КНОРУС, 2009. - CD-

ROM.- Загл. с контейнера 



 

Mодулы Криминалистикалық  

Модуль Криминали стический  

CriminalisticModule                                                                                                                         

  Формуляр дисциплин: Криминалистическая экспертиза почв и микрочастиц 

Пән формуляры: Топырақтың микроболшектер криминалистік сараптамасы  

Discipline form: Criminalistic examination of soil 

 2 Научные основы криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / 

Б. А. Шопабаев ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2015. - 235 с 

3. Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для 

вузов / Н. П. Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; 

Юридический ф-т. - 2-е из Становление и 

развитие криминалистики в Казахстане [] : автореф. дис. 

на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 -

 уголовный процесс ; криминалистика и 

судебная экспертиза ; оперативно-розыскная 

деятельность / С. Ж. Кусаинов. - Караганда : [б. и.], 20д., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

– 

4. Сарсембаев Б.Ш. Криминалистикалық техника : 

оқулық.- Алматы, 2012.- 282 бет. 

5.. Криминалистика(техника және тактика бөлімі) [Текст] 

: учебное пособие / Х. Бажай. - Петропавл : М.Қозыбаев 

атындағы СҚМУ, 2014. - 209 б 

. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Топырақтың микроболшектер криминалистік 

сараптамасы  TMKS - 4303      

Криминалистическая экспертиза почв и микрочастиц 

KEPM -4303 

Criminalistic examination of soil -CHM4303 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения Дневная 



Оқу түрі 

Form of training 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Азаматтық және қылмыстық процестер, Криминалистика  

Криминалистика, Уголовный и гражданский процессы. 

Forensics, criminal and civil proceedings 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

криминалистикалық сараптаманың теориялық 

классификациясы және жағдайы, негізгі түсініктері. Сот 

сараптамасы органының функционалды сипаттамасы. 

Топырақтың соттық сараптамасының сатылары: соттық 

сараптамаға топырақты дайындау және тағайындау. 

Топырақ сараптамасы өндірісінің  методологиясы. 

Сараптама түрлері: топырақтың соттық – техникалық 

сараптамасы, топырақ түрлері. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 

изучение основных понятий, положений и классификации 

теории криминалистическихэкспертиз, основные 

положения и классификации криминалистических 

экспертиз. Характеристика функционирования органов 

судебной экспертизы. Стадии судебной экспертизы почв: 

подготовка и назначение судебных экспертиз почв. 

Методология производства экспертизы почв. Виды  

экспертиз, как судебно- техническая экспертиза почвы, 

виды почвы. 

Contents include the following sections: the study of the 

basic concepts, terms and classification theory of forensic 

examinations, and classification of the main provisions of 

forensic examinations. Characteristics of functioning of the 

judicial examination. Stages of forensic soil: preparation and 

the appointment of forensic examinations of soil. The 

methodology of the examination of soil. Types of expertise as 

a forensic technical examination of the soil, soil types. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: топырақ сараптама объектісі ретінде 

топырақ жайлы мағлұматарды, талдаудың топырақ 

сараптамасы өткізу үшін қолданылатын физико-

химиялық әдістерін 

- Істей алуы тиіс: топырақ сараптамасын өткізе білу. 

- Дағдылана алуы тиіс: нәтижелерді өңдеу және 

қорытындылау. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: основные сведения о почве как об объекте 

судебно-почвоведческой экспертизы, физико-химические 



 

ХимиялықжәнеэкологиялықсараптамаМодулі 

Модуль Химическойиэкологическойэкспертизы 

Chemicalandenvironmentalreview Module 

методы анализа, применяемые при проведении различных 

видов почвоведческих экспертиз;  

- уметь: выполнять судебно-почвоведческие 

экспертизы; 

- иметь навыки: проведения обработки полученных 

результатов и формулирования выводов. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательскоAsaresultofthestudyastudentmust: 

- Know: the basics of soil as the object of forensic 

examination of soil, physical and chemical methods of 

analysis used in different types of soil science examinations; 

- Be able to: perform a forensic examination of soil; 

- Have the skills: the processing of the results and draw 

conclusions. 

The discipline aimed at creating competencies: ideological, 

professional, research 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Яблоков, Н. П. Криминалистика [Текст]  : учебник для 

вузов / Н. П. Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; 

Юридический ф-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 400 с. – 2 

2. Научные основы криминалистического исследования 

материалов, веществ и изделий [Текст] : учеб. пособие / Б. 

А. Шопабаев ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : Казак 

университетi, 2015. - 235 с.  

3. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / Н. П. 

Яблоков ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Юридический ф-т. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 

2015. - 400 с 

4. Криминалистическая тактика [Текст] : курс лекций / М. 

А. Арыстанбеков [и др.]. - Караганды : Изд-во Кар. Акад. 

МВД РК, 2011. - 186 с.  

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



  Формуляр дисциплин: «Экспертиза полимеров, синтетических и искусственных 

волокон»  

Пән формуляры: «Полимерлер, синтетикалық және жасанды талшықтар сараптамасы» 

Discipline form: «Examination of polymers, synthetic and artificial fibers» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Экспертиза полимеров, синтетических и искусственных 

волоконEPSIV-3306    

Полимерлер, синтетикалық және жасанды талшықтар 

сараптамасы PSZhTS - 3306  

Examination of polymers, synthetic and artificial fibers 

EPSAF – 3306 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Ескалиев А.С., ст. преподаватель 

Ескалиев А.С., аға оқытушы 

Eskaliev A. S. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Fms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

7 

7 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы және бейорганикалық химия, органикалық, 

аналитикалық химия, жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясы. 

Общая химия, теоретическая неорганическая химия, 

органическая химия, химия ВМС. 

General chemistry, theoretical inorganic chemistry, organic 

chemistry, chemistry HMC 

 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

«сараптама» және «полимерлік материалдар». Теориялық 

білімді практикада қолдану мүмкіндіктері, полимерлер, 

синтетикалық және жасанды талшықтар мен пластмассаға 

сараптама жүргізу әдістері; сарапшының кәсіби іс - 

әрекетіне қажетті, тауарды сараптамалық бағалауда 

қолданылатын практикалық білім мен дағды. 

Цель: изучение основных принципов и методов 

экспертизы полимерных материалов, синтетических и 

искусственных волокон. 



Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: основные принципы и методы экспертизы 

полимерных материалов. Использование теоретические 

знания для решения практических задач при проведении 

экспертизы полимерных материалов. 

Objective: To study the basic principles and methods of 

examination of polymeric materials of synthetic and artificial 

fibers. 

Contents include the following topics: basic principles 

and methods of examination of polymeric materials. Using 

theoretical knowledge to solve practical problems during the 

examination of polymer materials. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:  полимерлер, синтетикалық және 

жасанды талшықтар мен пластмассаға сараптама 

жүргізуге қажетті негізгі әдістер туралы теориялық 

түсініктер 

- Істей алуы тиіс: полимерлерді саралаудан өткізу, 

теориялық білімдерді тәжірибеде қолдану. 

- Дағдылана алуы тиіс:  саралау негізінде алынған 

нәтижелерді өңдеу. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, 

коммуникативті, кәсіби, зерттеу құзыреті. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: основные принципы и методы экспертизы 

полимерных материалов. 

- уметь: использовать приобретенные теоретические 

знания для решения практических задач при проведении 

экспертизы полимерных материалов. 

- иметь навыки:достоверной статичтической 

обработки полученных данных.  

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, 

исследовательской компетенции. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the basic principles and methods of 

examination of polymeric materials. 

- Be able to: use the acquired theoretical knowledge to 

solve practical problems during the examination of polymer 

materials. 

- Have the skills: statichticheskoy reliable data 

processing. 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, 

communicative, professional and research competence. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 



 

 

Химиялық және экологиялық сараптама   Модулі 

Модуль Химической и экологической экспертизы          

Chemicalandenvironmentalreview Module 

Формуляр дисциплин: Химия природных соединений и экспертиза органических и 

биоорганичеких молекул (на английском языке) 

Пән формуляры: Табиғи құралымның химиясы және органикалық және биоорганикалық 

молекул сараптамасы (ағылшын тілде) 

Discipline form: Chemistry of Natural Compounds and Examination of organic and biological 

molecules(in English language 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Отто, Маттиас. Современные методы аналитической 

химиии[Текст] : [учебник] / М. Отто; пер. с нем. под ред. 

А. В. Гармаша.- 3-е изд.- М.: Техносфера, 2008.- 544 с.-2 

2. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия : оқу құралы. – 

Алматы : «Эверо», 2014. – 316 бет. – 25 экз. 

3. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической 

химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, 

В. И. Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 

4. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. -Т. 2. -  2010. - 411 с. - 5 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химия природных соединений и экспертиза органических 

и биоорганичеких молекул (на английском 

языкеHPSEOBMaya-4307   

Табиғи құралымның химиясы және органикалық және 

биоорганикалық молекул сараптамасы 

(ағылшынтілдеTKHOBMatS-4307    Chemistry of Natural 

Compounds and Examination of organic and biological 

molecules(in English language) CNCEOBMel - 4307 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Ныкмуканова М.М., PhD, ст.преподаватель. 

PhD, аға оқытушы Ныкмуканова М.М. 

PhD, Nykmukanova M.M., PhD. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

МВОС (модули по выбору для определенной 

специальности) 

МВОС (белгілі бір мамандық үшін таңдау модульдері) 

IVOS (optional modules for a specific specialty) 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 3 



Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

7 

7 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Неорганическая,аналитическая, органическая, 

физическая химия. 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық 

химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны: курс студенттердің бұл қосылыстардың 

тірі ағзаларда қызмет ету неізінің молекулалы аймақтағы 

білімдерін тереңдетуге бағытталған және көмірсулардың, 

липидтердің, витаминдердің және антибиотиктердің 

химиялық құрылысы жайлы, сонымен қатар олардың 

физико-химиялық қасиеттері неізінде қазірі заманғы 

дәрілік препараттарды жасау мақсатында оларды 

синтездеу және анализдеу әдістері жайлы мәліметтер 

қарастырылған. 

Целью дисциплины «Химия природных 

соединений» является ознакомление студентов с рядом 

разделов биоорганической и бионеорганической химии, 

посвященных изучению свойств ряда физиологически 

важных природных соединений. Курс направлен на 

расширение знаний студентов в области молекулярных 

основ функционирования в живых организмах этих 

соединений . 

The purpose of discipline "Chemistry of natural 

compounds" is to familiarize students with several topics of 

Bioorganic and bioinorganic chemistry dedicated the study of 

the properties of a number of physiologically important 

natural compounds. The course aims to increase students ' 

knowledge in the area of molecular basis of function in living 

organisms these compounds and includes information about 

the chemical structure of carbohydrates, lipids, porphyrins, 

vitamins and antibiotics, methods of their synthesis and 

analysis, their physico-chemical properties with the purpose 

of creation on their basis of new drugs. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения дисциплины студент должен 

: 

- знать строение, структуру и свойства важнейших 

природных соединений, их компонентов, методические 

аспекты синтеза и структурного анализа; закономерности  

химического поведения на молекулярном и 

клеточном уровнях биологически важных молекул во 

взаимосвязи с их строением; 



- уметь выстраивать логическую взаимосвязь между 

строением вещества, его свойствами и реакционной 

способностью; рассматривать процессы, протекающие в 

живом организме на молекулярном и клеточном уровне с 

позиции взаимосвязи структуры соединения с 

механизмом его биологического функционирования, т. е.  

устанавливать взаимосвязь структура-функция. 

В процессе изучения студент должен  выработать 

навыки самостоятельного отбора среди изобилия методов 

и подходов биоорганической. 

Маңызды табиғи қосылыстардың, олардың 

компоненттерінің қасиеттерін, құрылысын және 

құрылымын, сонымен қатар құрылымдық анализ бен 

синтездің әдістемелік аспектілерін;  

Биолоиялық маңызды молекулалардың құрылысына 

сәйкес молекулалы және жасушалы деңейде жүретін 

заңдылықтардың химиялық сипаттамасын.  

Істей білуі тиіс:  

Қосылыстардың, олардың қасиеттерінің және 

реакцияға қабілеттілігі арасында логикалық байланыс 

жасай білуі;  

Тірі ағзалардағы жүріп жатқан үрдістерді 

молекулалы және жасушалы деңгейде қосылыстың 

биологиялық жұмыс істеу механизмі мен құрылысы 

арасындағы байланыс тұрғысынан қарастыра білуі, яғни 

құрылыс-қызмет арасында байланыс орната білуі.  

Оқу барысында студент көптеен әдіс пен 

тәсілдерідің арасынан биоорганикалық химияда жұмыс 

жасауға ыңғайлысын, белгілі тапсырманы орындау үшін 

қажеттісін өз бетінше таңдап алу дағдысына және 

қабілетіне ие болады.  

- know the structure, the structure and properties of 

important natural compounds, their components, 

methodological aspects of synthesis and structural analysis; 

patterns  

chemical behavior at the molecular and cellular levels of 

biologically important molecules in correlation with their 

structure; 

to be able to build a logical relationship between the 

structure of matter, its properties, and reactivity; to consider 

the processes occurring in a living organism at the molecular 

and cellular level from the perspective of the relationship 

between the structure of the connection mechanism of its 

biological functioning.  to establish the relationship structure-

function. In the process, the student must  to develop skills of 

self-selection among the abundance of methods and 

approaches Bioorganic chemistry, for work only with those 

most likely suitable for solving specific tasks. 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional, research, technology 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 



 

 

Химиялық және экологиялық сараптама   Модулі 

Модуль Химической и экологической экспертизы          

Chemicalandenvironmentalreview Module 

  Формуляр дисциплин: «Экологический контроль в газо- и нефтедобывающих отраслях» 

Пән формуляры: «Газ және мұнай қазбалары салаларына экологиялық бақылау» 

Discipline form: «Environmental control in the gas and oil industry» 

Form of final control Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

1.Seitenova, G. Zh. Organic chemistry [Текст]  : textbook / G. 

Zh. Seitenova, M. O. Turtubaeva ; Ministry of education and 

science of the Republic of Kazakhstan. - Almaty : 

[Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 

2016. - 213 p. 15 

2. Food Security and Global Environmental Change [Текст]  / 

edit. J. Ingram, P. Ericksen, D. Liverman. - London : 

Earthscan, [2010]. - 361 p. . - ISBN 978184711289 1. 

3. Carrying out foresight researches of condition of the 

environment and change of the climate in the Republic of  

Kazakhstan [Текст]  / Ministry of Education and Science of 

Republic of Kazakhstan ; [B. B. Mamrayev [идр.] . - Ust-

Kamenogosk : East Kazakhstan State University, 2010. - 157 

p. – 5 

4. Mukatayeva , Zh. S. Chemical ecology [Текст]  : textbook / 

Zh. S. Mukataeva ; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher 

educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 308 p. 1 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Газ және мұнай қазбалары салаларына экологиялық 

бақылау  GMKSEB - 3308Экологический контроль в газо- 

и нефтедобывающих отраслях EKGNO - 3308                                                                                                                          

Environmental control in the gas and oil industry                                                                                                                                      

ECGOI - 3308 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Шаихова Б.К., п.х.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Шаихова Б.К. 

Shaihova B. K., candidate of pedagogical Sciences, associate 

Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 



Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

7 

7 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, 

экологиялық химия, құқық негіздері. 

Неорганическая, аналитическая, органическая, 

физическая, экологическая химия, основы права. 

Inorganic, analytical, organic, physical, environmental 

chemistry, the foundations of law. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

экологиялық сараптама түрлері мен заңдылықтары, 

қоршаған ортаны қорғау облысындағы ҚР заңдары, 

экологиялық сараптама жүргізу тәртібі, ҚР рәсімделетін 

нормативтік құжаттар түрлері. Газ және мұнай 

компоненттерінің қоршаған ортаға әсері, табиғи және 

қосалқы газдардың ауадағы, топырақтағы және судағы 

шекті рұқсат етілген мөлшері. Медико-биологиялық 

факторлар және газ бен мұнайдың құрамына кіретін 

қосылыстардың адам және жануарлар ағзасына әсері. Газ- 

және мұнай өндіру салаларындағы ҚР табиғатты қорғау 

заңының негізі. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: виды, закономерности экологической 

экспертизы. Законодательство РК в области охраны 

окружающей среды. Процедура проведения 

экологической экспертизы, виды нормативной 

документации оформляемые в РК.Воздействие на 

окружающую среду компонентов газа и нефти, предельно 

допустимые нормы содержания в воздухе, почве и воде 

компонентов природного и сопутствующего газа и нефти. 

Медико-биологические факторы и последствия 

воздействия на организм человека и животных 

соединений, входящих в состав газа и нефти. Основы 

природоохранного законодательства РК в области газо- и 

нефтедобывающей отраслях. 

Contents include the following sections: species, 

environmental impact assessment laws. Legislation of the 



Republic of Kazakhstan in the field of environmental 

protection. The procedure for environmental impact 

assessment, types of normative documents issued in 

RK.Vozdeystvie environmental components of gas and oil, 

the maximum permissible limits of content in the air, soil and 

water components of natural and associated gas and oil. 

Medical and biological factors and the effects of exposure to 

humans and animals, the compounds that make up oil and gas. 

Basics of environmental legislation of Kazakhstan in the field 

of gas and oil industries. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент:  

- Білуі тиіс: мұнайдың құрамын, қасиеттерін, 

сонымен қатар компоненттерінің қоршаған ортаға әсер 

етуін; газ және мұнай өндірісінде қолданылатын заманауи 

технологияларын және технологиялық процесстерде 

пайда болуы мүмкіндігі бар қауіпті жағдайлар, газ және 

мұнай өндірісін реттейтін экологиялық, заң 

нормативтерін. 

- Істей алуы тиіс: зиянды заттардың топырақтағы 

және ауа-су бассейніндегі аймақтарында бар-жоғын 

анықтау, білімді экологиялық нормативтер бұзылған 

кезде санкциялар ретінде қолдану. 

- Дағдылана алуы тиіс: теоретикалық білімдерді газ, 

мұнай өндірістерінде сраптама өткізу кезінде қолдану. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталғанВ результате студент 

должен: 

- Знать:состав, свойства и воздействие компонентов 

нефти и газа на окружающую среду; современные 

технологии газо-, нефтедобычи и потенциально опасные 

ситуации в технологическом процессе; нормативные 

требования к ПДК компонентов нефти и газа, 

экологические и юридические нормативы газо- и 

нефтедобывающей отраслей; 

-Уметь: проводить анализ по определению вредных 

веществ в почве и в воздушно-водном бассейне; 

применять правовые знания для определения санкций при 

нарушении экологической безопасности в газо- и 

нефтедобывающих отраслях: 

-Иметь навыки: использовать теоретические знания 

для проведения экспертизы в газо- и нефтедобывающей 

промышленности. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

As a result, the student must: 

- Know: composition, properties and effects of the 

components of oil and gas on the environment; modern 

technologies of gas, oil and potentially dangerous situations in 

the process; regulatory requirements for MPC components of 

oil and gas, environmental and legal standards for gas and oil 



industries; 

- Be able to: analysis of certain hazardous substances in 

soil and air and water basins; apply legal knowledge to 

determine the sanctions for the violation of environmental 

safety in the gas and oil industry: 

- Have skills: use theoretical knowledge for the 

examination in the gas and oil industry. 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Скрипникова Л. В. Промышленная экология : курс 

лекций / Л. В. Скр Экология очистки сточных вод 

физико-химическими методами / Н. С. Серпокрылов [и 

др.]. - М. : Изд-во АСВ, 2009. - 261 с 3ипникова.- 2-

еизд.- Астана : Фолиант, 2015.- 392 с. 10 

2. Carrying out foresight researches of condition of the 

environment and change of the climate in the Republic of  

Kazakhstan [Текст]  / Ministry of Education and Science of 

Republic of Kazakhstan ; [B. B. Mamrayev [идр.] . - Ust-

Kamenogosk : East Kazakhstan State University, 2010. - 157 

p. – 5 

3.Практикумпохимиинефтиигаза [Текст]  / КазНУим. 

Аль-Фараби ; [Ж. К. Каирбеков [и др. ]. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2015. - 123 с. 2 

4. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической 

промышленности Республики Казахстан [Текст]  : 

моногр. / А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2010. - 150 с. 10 

5.Ташмұхамбетова, Ж. Х. Экологический контроль и 

экспертиза в нефте- и  газоперерабатывающих отраслях 

производств [Текст]  : учеб. пособие / Ж. Х. 

Ташмухамбетова, Е. А. Аубакиров ; КазНУ им. Аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2013. - 96 с. – 2 

6. Смагулов, А. К. Основы экспертной деятельности 

[Текст]  : учеб. пособие / А. К. Смагулов. - Астана : 

Фолиант, 2011. - 176 с. - 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



 

 

ХимиялықжәнеэкологиялықсараптамаМодулі 

Модуль Химическойиэкологическойэкспертизы 

Chemicalandenvironmentalreview Module 

  Формуляр дисциплин: «»Методы обнаружения элементов 

Пән формуляры: «Элементтерді табу әдістері» 

Discipline form: «Methods for detection of elements» 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

ЭлементтердітабуәдістеріETE-2309         

Методы обнаружения элементо MOE - 2309                    

Methods for detection of elements  MDE - 2309 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, 

экологиялық химия, құқық негіздері. 

Неорганическая, аналитическая, органическая, 

физическая, экологическая химия, основы права. 

Inorganic, analytical, organic, physical, ecological chemistry, 

bases of right. 

 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны:  

Сапалық талдау пәні. Аналитикалық процестің 

кезеңдері. Үлгі алу. Агрегаттық күйге байланысты үлгі 

алу. Аниондар мен катиондардың классификациясы. 

Гомогенді жүйенің химиялық тепе-теңдігі. 

Термодинамиканың негізгі ұғымдары. Реакция 

жылдамдығы. Химиялық реакцияның жылдамдығына әр 

түрлі факторлардың әсері. Реал ерітінділер. Қышқылдар 



мен негіздер теориясы. Тұндыру реакциясы. Ерігіштік 

константасы.  

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, 

коммуникативті, кәсіби, зерттеу құзыреті. 

Содержание дисциплины: Предмет качественного 

анализа. Методы аналитической химии, связанные с 

химическими превращениями в растворах, основанные на 

равновесных процессах с участием ионов. Стадии 

аналитичского процесса. Отбор пробы.Отбор пробы 

вещества в зависимости от агрегатного состояния. 

Классификация катионов и анионов. Химическое 

равновесие гомогенных систем. Основные понятия 

термодинамики. Скорость реакций. Влияние различных 

факторов на скорость химических реакций. Реальные 

растворы. Теории кислот и оснований. Реакции 

осаждения. Константа растворимости. Причины 

изменения растворимости малорастворимого электролита. 

Равновесие в реакциях комплексообразования. 

Aim of course : to Form for students knowledge, 

abilities and skills in a course analytical chemistry. To 

acquaint students with the basic classic and modern methods 

of analysis. To give a clear idea about fundamental theoretical 

and experimental bases of this area of knowledge.   

Table of contents of discipline : the Article of quality 

analysis. The methods of analytical chemistry, related to the 

chemical converting into solutions, are based on equilibrium 

processes with participation ions. Stages of аналитичского 

process. Selection of test.Selection of test of substance 

depending on the aggregate state. Classification of cations and 

anions. Chemical equilibrium of the homogeneous systems. 

Basic concepts of thermodynamics. Speed of reactions. 

Influence of different factors on speed of chemical reactions. 

Real solutions. Theories of acids and grounds. Reactions of 

besieging. Constant of solubility. Reasons of change of 

solubility of littlesoluble electrolyte. An equilibrium is in 

reactions 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мынаны білулері 

керек:  

- аналитикалық химияның негізгі әдістерін; 

- катиондар мен аниондардың классификациясын, 

химиялық реакциялардың негізгі типтерін; 

 -  гомогенді және гетерогенді жүйелердегі 

химиялық тепе – теңдікті;  

- химиялық реакциялардың сезгіштігі; қышқылдар 

мен негіздердің және амфолиттер мен буферлі 

ерітінділердің рН – ын ерігіштігі бойынша, бөлшектеп 

тұндыру бойынша  есептеулер жүргізе білулері керек.  

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, 

коммуникативті, кәсіби, зерттеу құзыреті. 

В результате изучения дисциплины студенты 

должны:  

- знать основные методы аналитической химии, 



классификацию катионов и анионов, основные типы 

химических реакции, химическое равновесие в 

гомогенных и гетерогенных системах; 

- уметь производить расчеты по чувствительности 

химической реакции, рН растворов кислот, щелочей, 

амфолитов и буферных растворов, по произведению 

растворимости, дробному осаждению 

-иметь навыки: проведения химического 

эксперимента; планировать эксперимент по обнаружению 

заданного соединения. 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, 

исследовательской компетенции. 

As a result of study of discipline students must:  

- to know the basic methods of analytical chemistry; 

- to know classification of cations and anions, basic 

types chemical to the reaction; 

 - to know chemical equilibrium in the homogeneous 

and heterogeneous systems; 

- able to produce calculations on the sensitiveness of 

chemical reaction, рН solutions of acids, lyes, амфолитов and 

buffer solutions, on work of solubility, fractional besieging.  

Discipline is aimed at formation of world Outlook, 

communicative, professional and research competence 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1 Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. 

Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. 

; Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

2. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия : оқу құралы. – 

Алматы : «Эверо», 2014. – 316 бет. – 25 экз. 

3. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. 

Аналитика[Текст] : в 2 кн.: учеб. для вузов / Ю. Я. 

Харитонов.- Изд. 4-е, стереотип.- М.: Высш. шк. Кн. 2: 

Количественный анализ. Физико-хи Золотов, Ю. А. 

История и методология аналитической химии[Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. И. 

Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия 

мические(инструментальные) методы анализа.- 2008.- 

559 с.-5 



 

ХимиялықжәнеэкологиялықсараптамаМодулі 

Модуль Химическойиэкологическойэкспертизы 

Chemicalandenvironmentalreview Module 

  Формуляр дисциплин: Хроматографические и гибридные метод анализа 

Пән формуляры: Талдаудың хроматографиялық және гибридтік әдістері 

Discipline form: Chromatographic analysis and hybrid methods 

4.. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Талдаудың хроматографиялық және гибридтік әдістер 

THE-3310  

Хроматографические и гибридные методы анализа 

HGM3310 

Chromatographic analysis and hybrid methods CAHM - 3310 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы және бейорганикалық, органикалық, 

аналитикалық химия, жоғарғы математика, метрология, 

стандарттау және сертификаттау. 

Общая и неорганическая, органическая, аналитическая 

химия, высшая математика, метрология, стандартизация и 

сертификация. 

General and inorganic, organic, analytical chemistry, higher 

mathematics, metrology, standardization and certification. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

химиялық заттар идентификациясын теориялық жағынан 

және химиялық, храмотографиялық әдістер көмегімен 



эксперименттік жағынан зерттеу, химиялық заттардың 

мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сәйкестігі 

туралы қорытынды жасау, олардың шығу тегі және талап 

етілетін өлшемдерден ауытқу мүмкіндігі, белгілі бір 

мақсаттарда химиялық объектілер ретінде қолданылу 

мүмкіндігі мен сапаға әсері. Кез келген агрегаттық 

күйдегі органикалық заттар қоспасын тазалау, бөлу және 

сандық талдау. Химиялық қосылыстардың негізгі 

физикалық константалары. Химиялық заттар құрылымын 

және шынайылығын дәлелдеу.  

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: идентификацияхимических веществ как 

теоретически, так и экспериментально с помощью 

химических и хроматогафических методов, заключение о 

соответствии химических веществ государственным и 

международным стандартам, их происхождении и 

возможных отклонений от требуемых параметров, их 

влияние на доброкачественность и возможность 

использования химических объектов для определенных 

целей. Проводить очистку, разделение и количественный 

анализ смеси химических веществ, находящихся в любом 

агрегатном состоянии. Основные физические константы 

химических соединений. Хроматографические методы 

для установления тонких структур и доказательства 

подлинности химических веществ. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской. 

Contents include the following sections: identification 

of chemicals, both theoretically and experimentally with 

chemical and hromatogaficheskih methods, opinion on the 

compliance of chemicals national and international standards, 

their origin and possible deviations from the required 

parameters and their influence on the sound and the use of 

chemical facilities for specific purposes. When cleaning, 

separation and quantitative analysis of mixtures of chemical 

substances in any aggregate state. Basic physical constants of 

chemical compounds. Chromatographic methods for the 

establishment of fine structures and prove the authenticity of 

chemicals. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: хроматография әдісінің мәнді негізгі 

ұғымдардың мәндік қасиеттерін, құралдардың 

құрылысын, аналитикалақ сигнал алуға және өлшеуге 

бағытталған қондырғылырды, заттың сапалық және 

сандық құрамын анықтаудағы хроматограмма 

параметрлері. 

- Істей алуы тиіс: зерттеу тәжірибесін өткізу үшін 

хроматографиялық әдісті қолдану 

- Дағдылана алуы тиіс: нәтижелерді өңдеу және 

қорытындылау. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 



қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: сущностную характеристику основных 

понятий метода хроматографии, принципиальные схемы 

приборов, установок для получения и измерения 

аналитического сигнала, параметры хроматограммы, 

характеризующие качественный и количественный состав 

вещества, методы количественного определения состава 

вещества по данным хроматографического анализа. 

- уметь: выбирать оптимальный вариант 

хроматографического метода для проведения 

исследования. 

- иметь навыки: обращения с различными 

лабораторными принадлежностями специфичными для 

данного метода исследования, подготовки к работе, к 

консервации после работы и хранению эти лабораторные 

принадлежности; сбора экспериментальной установки, 

выполнения измерения на различных приборах, 

используемых в хроматографическом методе 

исследования. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the essential characteristic of the basic concepts 

of the method of chromatography, the schematic diagrams of 

devices, devices for measuring and analytical signal 

chromatogram parameters characterizing the qualitative and 

quantitative composition of matter, methods of quantitative 

determination of the composition of matter according to 

chromatographic analysis- Be able to: choose the best option 

chromatographic method for the study. 

- Have the skills: handling various laboratory supplies 

specific to this method of study, preparation for work, after 

work to the preservation and storage of these laboratory 

supplies; collection of the experimental setup, perform 

measurements on different instruments used in 

chromatographic methods. 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

1.Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. 



 

ХимиялықжәнеэкологиялықсараптамаМодулі 

Модуль Химическойиэкологическойэкспертизы 

Chemicalandenvironmentalreview Module 

  Формуляр дисциплин: Методы анализа сточных и поверхностных вод  

Пән формуляры: Сарқын суларды талдау және тазалау әдістері 

Discipline form: Methods of analysis of wastewater and surface water 

Literature 

 

Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

2. Конюхов, В. Ю. Хроматография [Текст]  : учебник / В. 

Ю. Конюхов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 224 с. 

: ил. 5 

3. Литвтненко, Ю.А. Хроматографический анализ 

природных веществ и материалов [Текст]  : учеб. пособие 

/ Ю. А. Литвиненко, А. К. Умбетова ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 168 с. 2 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Сарқын суларды талдау және тазалау әдістері  SSTTE - 

3311  

Методы анализа сточных и поверхностных вод  MASPV - 

Methods of analysis of wastewater and surface water 

MAWSW – 3311 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, 

талдаудың физико-химиялық әдістері, ЖМҚ химиясы, 

биологиялық химия, экология, экологиялық химия. 



Неорганическая, органическая, аналитическая химия, 

физико-химические методы анализа, коллоидная химия, 

химия ВМС, биологическая химия, экология, 

экологическая химия 

Inorganic, organic, analytical chemistry, physical and 

chemical methods of analysis, colloid chemistry, chemistry 

Navy, biological chemistry, ecology, environmental chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Судың адам өміріндегі маңызы; пайдалану мақсатына 

байланысты су классификациясы; сарқын суларды тазалау 

әдістері. Нақты зерттеулер жүргізе отырып су 

объектілерінің ластану деңгейіне баға беру; ластану 

түріне байланысты су объектісін тазалау, қалпына келтіру 

жолдарын ұсыну. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

қалыптастыруға бағытталған. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Вода. Основные свойства воды, химический 

состав сточных вод, разных предприятий. Методы 

анализа вод. Современное состояние проблемы очистки 

сточных вод предприятий различной направленности: 

цветной металлургии (специфика региона). Основные 

закономерности процессов очистки. 

Contents include the following sections: Water. The 

basic properties of water, the chemical composition of 

wastewater of different enterprises. Methods for analysis of 

water. The current state of the problem of sewage treatment 

enterprises of various kinds: non-ferrous metals (specific 

region). Basic laws of purification processes. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: сарқын суларын зерттеудегі 

аналитикалық химияның негізгі әдістері, сарқын суларды 

тазартудың, сорбцияның, экстракцияның физико-

химиялық негіздері; аналитикалық химияда 

қолданылатын органикалық реагенттер. 

- Істей алуы тиіс: ерітінділер әзірлеу, өлшеу алу 

операциясын өткізу, оны еріту, алынған ерітінділерді 

стандарттау, қажетті есептеулерді өткізу, математикалық 

статистика тәсілдерін қолдана отырып талдаудың 

нәтижелерін өңдеу, белгілі әдістерді қолдана отырып 

сарқын суларды тазалау. 

- Дағдылана алуы тиіс: ерітінді даярлауға және 

стандарттауға қажет өлшеу есептеулер, әдістемеге сәйкес 

физико-химиялық және химиялық әдістерді қолдана 

отырып зертханалық жұмыстарды өткізу. 

В результате изучения дисциплины студент должен   

- знать: методы аналитической химии, используемые 

для анализа сточных вод; физико-химические основы 

процессов очистки сточных вод, экстракции, сорбции; 

органические реагенты, используемые в аналитической 

химии. 

- уметь:готовить растворы, проводить необходимые 



операции взятия навески, растворения ее, стандартизации 

полученных растворов;делать необходимые расчеты, 

обрабатывать результаты анализа методами 

математической статистики; производить очистку 

сточных вод известными методами. 

- иметь навыки: расчета навесок веществ, 

необходимых для стандартизации и приготовления 

растворов; выполнения лабораторной работы с 

применением химических и физико – химических 

методов анализа согласно методике;оформления 

результатов работы в соответствии с требованиями. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской. 

As a result of study of discipline a student must 

- Know: analytical chemistry methods used for the 

analysis of waste water; physico-chemical bases of processes 

of wastewater treatment, extraction, adsorption; organic 

reagents used in analytical chemistry. 

- Be able to: prepare solutions, carry out the necessary 

operation of taking the sample, dissolving it, standardization 

resulting solutions; to make the necessary calculations to 

process the results of the analysis methods of mathematical 

statistics; to clean wastewater by known methods. 

- Have the skills: calculation of batches of substances 

necessary for standardization and the preparation of solutions; 

perform laboratory work using chemical and physical - 

chemical methods of analysis according to the procedure; 

design results in accordance with the requirements. 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Скрипникова Л. В. Промышленная экология : курс 

лекций / Л. В. Скрипникова.- 2-е изд.- Астана : Фолиант, 

2015.- 392 с. 10 

2. Экология очистки сточных вод физико-химическими 

методами / Н. С. Серпокрылов [и др.]. - М. : Изд-во АСВ, 

2009. - 261 с 3 

3. Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг 

техносферы [Текст]  : учеб. пособие для вузов / В. П. 



 

Химиялық және экологиялық сараптама   Модулі         

Модуль Химической и экологической экспертизы          

Chemical and environmental review Module 

Формуляр дисциплин: Химия высокомолекулярных соединений 

Пән формуляры: Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы 

Discipline form: Chemistry of macromolecular compounds 

Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. 4.Черняев. - 2-е изд., 

испр. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 368 с. 

Ecology and SustainableDevelopment [Текст]  :  Tutorial / M. 

S. Tonkopiy [и др.]. - Almaty : Economics, 2013. - 304 p. - 

ISBN 9786012255614 10  : ил. – 10 

5. Mukatayeva , Zh. S. Chemical ecology [Текст]  : textbook / 

Zh. S. Mukataeva ; Ministry of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty :  [Association of higher 

educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 308 p. 15 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Химия высокомолекулярных соединенийHVMS – 

3205 

Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы ZhMKH – 

3205 

Chemistry of macromolecular compoundsCMMC – 

3205  

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Медеубаева Б.З., ст. преподаватель 

Медеубаева Б.З., аға оқытушы 

Medeubaevа B. Z.,  

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

МВОС (модули по выбору для определенной 

специальности) 

МВОС (белгілі бір мамандық үшін таңдау 

модульдері) 

IVOS (optional modules for a specific specialty) 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля Неорганическая,аналитическая, органическая, 



Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

физическая химия. 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, 

физикалық химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает 

следующие разделы: Основные  понятия  

(макромолекула,  химическое звено, степень 

полимеризации, агрегатные состояния полимеров). 

Критерии разграничения высокомолекулярных 

соединений и низкомолекулярных веществ. Роль 

полимеров в народном хозяйстве. Важнейшие 

свойства полимеров, свойства и характеристики 

макромолекул. Основы синтеза полимеров, 

синтетических материалов. Физические состояния 

полимеров. Термомеханические кривые аморфных 

полимеров. Особенность процесса растворения 

полимеров. Свойства растворов полимеров. 

Полимерные гидрогели. Идентификация полимеров 

(количественный и качественный анализ 

функциональных групп, определение физических 

характеристик). 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді 

қосады: ЖМҚ химиясының негізгі түсініктері және 

анықтамалары. Полимерлердің физикалық 

қасиеттері және құрылымы. Полимерлерді 

синтездеудің негізгі үлестері: (радикалды, 

сополимерлі, ионды) және поликонденсациялану. 

Полимерлердің химиялык айналулары. 

Полимерлердің шынайы ерітінділері және 

коллоидты жүйелер. ЖМҚ жеке өкілдері 

(полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

синтетикалық каучуктер, поливинилхлорид, 

синтетикалык талшықтар және т.б.), оларды 

синтездеу әдістері, қасиеттері және қолданылу 

салалары. 

Contents include the following sections: Basic 

Concepts (macromolecule himiche¬skoe link, the 

degree of polymerization, aggregation state of 

polymers). The criteria for distinguishing the high-

molecular compounds and low-molecular substances. 

The role of polymers in the national economy. 

Important properties of the poly-mers, properties and 

characteristics of the macromolecules. Basics of 

synthesis of polymers, synthetic materials. The physical 

state of polymers. Thermomechanical curves of 

amorphous polymers. The peculiarity of the process of 

dissolving the polymer. The properties of the polymer 

solutions. Polymeric hydrogels. Identification of 

polymers (qualitative and quantitative analysis of 

functional groups, the definition of the physical 

characteristics). 

Результаты обучения В результате изучения студент должен: 



Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

- знать: основные особенности ВМС, основные 

физические свойства и строение тел, основные 

способы получения полимеров, современные 

достижения в области изучения, получения и 

применения полимеров, основы промышленного 

производства и получения ВМС. 

- уметь: повторить промышленные процессы 

получения полимеров в условиях лаборатории. 

- иметь навыки: описать свойства и 

особенности полимеров. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, 

профессиональной, исследовательской. 

 Білуі тиіс:жоғары молекулалық 

қосылыстардың негізгі ерекшеліктері, полимерлі 

денелердің құрылысы және негізгі физикалық 

қасиеттері, полимерлерді алудың негізгі әдістері, 

полимерді зерттеудің соңғы жетістіктері; полимерлі 

денелерді өндірісте алу және өңдеу 

технологияларының негіздері. 

- Істей алуы тиіс: зертхана аумағында 

өндірістік үрдістерді қайталау 

- Дағдылана алуы тиіс: ЖМҚ-ның 

ерекшеліктерін, қасиеттерн сипаттай білу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

қалыптастыруға бағытталған. 

Objective: To learn the basics of the science of the 

Navy, to give information about the chemistry of 

polymers based on chemistry, physical chemistry and 

physics, the field of application. To form an idea of the 

physical and chemical features of the polymers, their 

chemical characteristics, about how to obtain a variety 

of Navy, their changes, composition and physico-

chemical properties of polymers. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the main features of the Navy, the basic 

physical properties and structure of the body, basic 

methods for producing polymers, advancements in the 

study, formulation and use of polymers, based on 

industrial production and producing Navy. 

- Be able to: repeated industrial processes for the 

production of polymers in the laboratory. 

- Have the skills: to describe the properties and 

characteristics of polymers. 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 



 

 

Модуль Химико - аналитический       

Химиялық - талдамалық    Модулі   

 Chemical analytical  module                                                         

  Формуляр дисциплин: «Анализ минерального сырья» 

Пән формуляры: «Минералды шикізатты талдау» 

Discipline form: «Analysis of mineral raw material» 

Conditions for obtaining loans Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету 

және модульмен қарастырылған барлық жұмыс 

түрлерін орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Шишонок, М. В. Высокомолекулярные 

соединения (+ CD-ROM) / М.В. Шишонок. - М.: 

Вышэйшая школа, 2013. 

2. Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные 

соединения / Ю.Д. Семчиков. - М.: Академия, 

2010 

3. Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения 

/ В.В. Киреев. - М.: Юрайт, 2013 

4. Киреев, В. В. Высокомолекулярные 

соединения. Учебник / В.В. Киреев. - М.: 

Юрайт, 2015.  

5. 6. Кленин, В. И. Высокомолекулярные 

соединения / В.И. Кленин, И.В. Федусенко. - 

М.: Лань, 2013 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Минералды шикізатты талдау»MShT - 3301                                                                             
Анализ минерального сырьяAMS - 3301                                                                          
Analysis of mineral raw material AMM - 3301 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 



Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы, бейорганикалық, аналитикалық, физиклық химия. 

Общая, неорганическая, аналитическая, физическая 

химия 

General, inorganic, analytical, physical chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пән мазмұны: минералдық шикізаттың негізгі 

түрлерімен, химиялық құрамымен, анализ және сапалық 

құрамын анықтау әдістерімен, өндірістің техникалық 

шарттарымен, тасымалдау және сақтау, халықтық 

шаруашылығында қолданылуымен таныстырады 

Содержание дисциплины включает методы анализа 

минерального сырья;методы разделения минералов и 

руд;систематический анализ различных минералов и руд 

подбор методики анализа различных руд различными 

методами в зависимости от содержания ценного 

компонента статистическую обработку результатов 

анализа. 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

Table of contents of disciplineMethods of separation of 

minerals and ores; a systematic analysis of various minerals 

and ores; ; select various analysis techniques ore by different 

methods depending on the content of the valuable component; 

analysis of various ores in a systematic way 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: шикізат минералдарының талдау 

әдістерін, минералдарды бөліп алу, әртүрлі 

минералдардың және шикізаттың систематикалық талдау; 

- Істей алуы тиіс: руданың нранулометриялық 

құрамын талдау, бағалы заттың мөлшеріне байланысты 

руданы талдау әдісін таңдау, руданы систематикалық 

талдаудан өткізу; 

- Дағдылана алуы тиіс: нәтижелерді өңдеу және 

қорытындылау. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-Знатьосновные методы анализа минерального 

сырья;методы разделения минералов и 

руд;систематический анализ различных минералов и руд; 

- Уметь анализировать гранулометрический состав 

руды;проводить ситовой анализ;подбирать методики 



 

 

анализа различных руд различными методами в 

зависимости от содержания ценного 

компонента;проводить анализ различных руд 

систематическим способом; 

- Иметь навыки достоверной статистической 

обработки полученных данных, формулировать выводы 

на основе результатов. 

As a result of study of discipline a student must:  

- Know the basic methods of analysis of mineral raw 

materials; Methods of separation of minerals and ores; a 

systematic analysis of various minerals and ores; 

- Be able to analyze the particle size distribution of the 

ore; conduct sieve analysis; select various analysis techniques 

ore by different methods depending on the content of the 

valuable component; analysis of various ores in a systematic 

way; 

- Have the skills of reliable statistical processing of the 

data, draw conclusions based on the results. 

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, communicative, professional, research 

competence. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. - Т. 1. -  2010. - 352 с. –5 

2. Матакова, Р. Н. Химическая технология и 

аналитический контроль производства редкоземельных 

элементов [Текст]  : учеб. пособие / Р. Н. Матакова, М. 

Е. Кокумбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ  университетi, 2016. - 144 с. – 2 

3. Химия и химическая технология. Современные 

проблемы [Текст] : сб. обзорных ст. ученых-химиков : [в 

вып.] / под общ. ред. З. А. Мансурова ; КазНУ им. Аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ университетi.-Вып. 4. -  2017. - 

398 с. - 6 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



 

Модуль Химико - аналитический 

Химиялық - талдамалық    Модулі   

Chemical analytical  module                                                 

Формуляр дисциплин: организация научных исследований 

Пән формуляры: ғылыми зерттеу ұйымдастыру 

Discipline form:  organization of scientific researches 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

ғылыми зерттеу ұйымдастыру GSU - 3203  

организация научных исследований OONI - 3203 

organization of scientific researches -ONI 3203 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor.. S.  

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

жоғары математика, физика.  

Высшая математика, физика 

Higher Mathematics, Physics 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Ғылыми білім және ғылыми – зерттеу жұмыстары 

туралы түсінік. Ғылыми - зерттеу жұмыстарының 

түрлері және оларға қойылатын талаптар. Ғылыми 

жұмыстарды орындау жоспары мен кезеңдері. 

Ғылыми жұмыстың тақырыбын таңдау. Ғылыми 

жетекшінің міндеті. Ақпаратты іздестіру. Ақпараттың 

деректі көздері. Ірі библиографиялық басылымдар. 

Әдеби көздермен жұмыс істеу ерекшеліктері. 

Мәтіннің рубрикациясы. Ғылыми – зерттеу 

жұмыстарының тәжірибелік бөлімін жоспарлау. 

Бартлет және Кохрен критерийлері. Қателер 

теориясы. Химиялық анализ – метрологиялық 

процедура. Химиялық эксперименттің тиімді 



жағдайларын анықтау. Тәжірибе қайталанғыштығын 

тексеру. Эксперимент қателіктерін есептеу. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: закономерности планирования и 

организации химического эксперимента: определение 

целей и задач исследования, обоснование 

актуальности выбранной проблемы, изучение 

современного состояния научных исследований, 

анализ, выбор методов планирования эксперимента. 

Курс рассматривает основные понятия в области 

измерений, методов и средств обеспечения требуемой 

точности, а также изучает основы законодательства 

РК в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. Обучает пользоваться научно-

технической документацией на средства и методы 

измерений;  принципы поверки средств измерений;  

методов поправок. 

Студентприобретаетнавыкиматематической, 

графическойобработкиполученныхрезультатованализ

а. 

Contents include the following sections: planning 

and organization of laws chemical experiment: 

determination of goals and objectives of the research, 

justification of the relevance of the chosen issues, the 

study of the current state of research, analysis, the choice 

of methods of planning the experiment. The course covers 

the basic concepts in the field of measurement methods 

and means to ensure the required accuracy, as well as 

learn the basics of the legislation of Kazakhstan in the 

field of metrology, standardization and certification. It 

teaches you how to use the scientific and technical 

documentation in the means and methods of 

measurement; principles of verification of measuring 

instruments; methods of correction. Students acquire 

mathematical skills, graphical processing of the analysis 

results. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: химиялық эксперимент, 

педагогикалық зерттеу жұмыстар жоспарлау және 

ұйымдастыру заңдылықтары. 

- Істей алуы тиіс: мәселенің өзектілігін негіздеу, 

талдау өткізу, тәжірибе жоспарлау әдістерін таңдау. 

- Дағдылана алуы тиіс: өлшеу әдістеріне 

арналған ғылыми-техникалық құжаттарын қолдану 

және талдау нәтижелерінің математикалық, 

графикалық өңдеу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

- знать:закономерности планирования и 



 

 

 

 

 

 

 

организации химического эксперимента, 

педагогических исследований 

- уметь:обосновать актуальность выбранной 

проблемы, проводить анализ, выбор методов 

планирования эксперимента. 

- иметь навыки:пользоваться научно-

технической документацией на средства и методы 

измерений, математической, графической обработки 

полученных результатов анализа. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: профессиональной, исследовательской 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know: the laws of planning and organization of 

chemical experiment, educational research 

- Be able to: to justify the relevance of the chosen 

problem analysis, the choice of methods of planning the 

experiment. 

- Have the skills: to use scientific and technical 

documentation in the means and methods of 

measurement, mathematical, graphic processing of the 

results of analysis. 

The discipline aimed at creating competencies: 

professional research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance 

of all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

Мынбаева, А. К. Основы научно-педагогических 

исследований [Текст]  : учеб. пособие; курс лекций 

для бакалавр. / А. К. Мынбаева ; КазНУ им. аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2013. - 220 

с. 1 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



Модуль Химико - аналитический 

Химиялық - талдамалық    Модулі   

 Chemical analytical  module                                                 

  Формуляр дисциплин: «Контроль качества продуктов питания» 

Пән формуляры: «Азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау» 

Discipline form: «Analysis of food» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Азық-түлік өнімдерінің сапасын бақылау  AtOSB - 4307                                                                                         

Контроль качества продуктов питания  KKPP 4307    

Analysis of food - AF - 4307 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Аналитикалық химия  

Аналитическая, биологическая  химия 

Analytical, biological chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:шикізат пен 

тамақ өнімдерін талдауда қолданылатын химиялық 

талдаудың физика-химиялық және химиялық әдістері, 

сапаның бағалануы және жүйеленуі, тамақ өнімдерінің 

сапасын регламенттейтін МЕМСТ және нормативтік 

құжаттар, аналитикалық бақылауды ұйымдастыру  

Цель: теоретические основы и методы проведения 

анализа пищевых продуктов. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: химические и физико-химические методы  

химического анализа, применяемые для анализа 

поступающего сырья и пищевых продуктов , оценка и 

классификация качества, ГОСТы и нормативные 

документы, регламентирующие качество пищевых 

продуктов, организация аналитического контроля.  



Purpose: theoretical foundations and methods of food 

analysis. 

Contents include the following sections: 

physicochemical experiment, process experimental data and 

draw conclusions on the results of the study skills the 

organization of research, information provision, as well as 

systematic and comparative analysis; to apply statistical 

methods in processing experimental data; the ability to use 

ICT in the learning process  

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:тамақ өнімдерінің анализін өткізу 

әдістері және негіздері. 

-Істей алуы тиіс: физика-химиялық экспериментті 

жоспарлау, тәжірибе нәтижелерін өңдеу, зерттеу 

жұмысын қорытындылау. 

- Дағдылана алуы тиіс: зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру, жүйелік және салыстырмалы талдау өткізу, 

тәжірибе жұмысы барысында алынған нәтижелерді 

өңдеудегі математикалық статистика әдістерін қолдану, 

оқу үдерісінде ақпараттық-компьютерлік 

технологияларды қолдану. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные положения и методы проведения 

анализа пищевых продуктов; 

-Уметь планировать физико-химический 

эксперимент, обрабатывать экспериментальные данные, 

делать выводы по результатам исследования; 

- Иметь навыкиорганизации проведения 

исследования, информационного обеспечения, а также 

системного и сравнительного анализа;применять методы 

математической статистики при обработке данных 

эксперимента;способность использовать ИКТ в учебном 

процессе. 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, 

исследовательской компетенции. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic terms and methods of food analysis; 

- Be able to plan a physicochemical experiment, process 

experimental data and draw conclusions on the results of the 

study; 

- Have the skills the organization of research, 

information provision, as well as systematic and comparative 

analysis; to apply statistical methods in processing 

experimental data; the ability to use ICT in the learning 

process. 

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, communicative, professional, research 

competence. 



 

 

Модуль Химико - аналитический       

Химиялық - талдамалық    Модулі   

Chemical analytical  Module    

Формуляр дисциплин: «Аналитический контроль на отдельных стадиях 

металлургического производства» 

Пән формуляры: «Металлургиялық өндірістің жеке қадамдар Аналитикалық бақылау» 

Discipline form: «Analytical control at individual stages of metallurgical production» 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические 

методы анализа [Текст]  : учеб. пособие для вузов / А. И. 

Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. - 2-е изд. - 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2012. - 541 с.- 3 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. - Т. 1. -  2010. - 352 с. – 5 

3. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. -Т. 2. -  2010. - 411 с. - 5 

4. Елисеева, Л. Г. Товароведение и экспертиза продуктов 

переработки плодов и овощей [Текст]  : учеб. для вузов / 

Л. Г. Елисеева, Т. Н. Иванова, О. В. Евдокимова. - М. : 

Дашков и К, 2010. - 373 с. 2 

5. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической 

химии [Текст]  : гравиметрия, экстракция, неводное 

титрование, физико-химические методы анализа : учеб. 

пособие для студ. обуч. по  спец. фармация / Ю. Я. 

Харитонов, В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 304 с. - 2 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Металлургиялық өндірістің жеке қадамдар Аналитикалық 

бақылау  MOZhK AB - 3302  

Аналитический контроль на отдельных стадиях 

металлургическогопроизводства       AKOSM P - 3302 

Analytical control at individual stages of metallurgical 

production ACISMP - 3302 

Ответственный за модуль Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 



Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Физика және математика, жалпы және бейорганикалық, 

аналитикалық химия, химиялық зерттеудің физикалық 

әдістері. 

Физика и математика, общая и неорганическая, 

аналитическая химия, физические методы химических 

исследований. 

Physics and mathematics, general and inorganic, analytical 

chemistry, physical methods of chemical research. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: металлургия 

өндірісінің жекелеген кезеңдеріндегі- агломерациядан 

дайын өнімге дейінгі  химиялық, физикалық, физика-

химиялық зертеу әдістері. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: химические, физические и физико-химические 

методы, используемые на отдельных стадиях 

металлургического производства, начиная от агломерации 

до готовой продукции. 

The content of the discipline includes the following 

sections: chemical, physical and physico-chemical methods 

used at individual stages of metallurgical production, ranging 

from sintering to finished products. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать основные функции и объекты 

аналитического контроля металлургического 

производства, производственную классификацию методов 

аналитического контроля, основы метрологического 

обеспечения металлургического производства.  

- Уметь проводить отбор проб, ее маркировку, 



пробоподготовку и инструментальное определения 

содержания аналита. 

- Иметь навыки осуществлять метрологическое 

обеспечение анализа, проводить контроль качества 

металлургических образцов согласно требованиям 

действующих нормативных документов.  

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:металлургиялық өндірістегі 

аналитикалық бақылаудың қызметтерін, объектін; 

аналитикалық бақылаудың өндірістік классификациясын, 

металлургиялық өндірістің метрологиялық қамтамасыз 

ету мәселесін; 

- Істей алуы тиіс: сынама алу, сынаманы белгілеу, 

даярлау және нақты зат мөлшерін анықтауға дағдылған 

инструменталды әдістерді қолдану; 

- Дағдылана алуы тиіс: талдаудың метрологиялық 

қамтамасыз етуін іске асыру, қолданыстағы нормативті 

документтерге сәйкес металлургиялық үлгілердің сапа 

бақылауын өткізу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basic functions and objects of analytical 

control of steel production, industrial classification of 

analytical control methods, basics of metrological provision of 

metallurgical production. 

- Be able to carry out sampling, its labeling, sample 

preparation and instrumental determination of the analyte. 

- Have the skills to carry out metrological analysis 

software, to carry out quality control of metallurgical samples 

according to the requirements of existing regulations. 

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, kommunikatinoy, professional, research 

competence. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

 

 

 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

1.Матакова, Р. Н. Химическая технология и 

аналитический контроль производства редкоземельных 



 

 

МодульФизика-химиялықталдауәдістері     

Модуль  Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical methods of analysis module 

  Формуляр дисциплин: «Спектральные методы анализа» 

Пән формуляры: «Анализдеудің спектральді әдістері» 

Discipline form: «Spectral methods of analysis» 

Literature 

 

элементов [Текст]  : учеб. пособие / Р. Н. Матакова, М. Е. 

Кокумбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2016. - 144 с. –  

2.2 Акимбаева, А. М. Тренды развития химической 

промышленности Республики Казахстан [Текст]  : моногр. 

/ А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков ; М-во образования и 

науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во В Пономаренко, 

О. И. Экологический мониторинг и регулирование 

воздействия на окружающую среду [Текст]  : учебно-

метод. пособие / О. И. Пономаренко, Л. К. Бейсембаева, 

М. Р. Танашева ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2015. - 170 с. 10КГУ, 2010. - 150 с. 10 

3. Кудайбергенова Б.М. Синтетикалық заттар мен 

материалдарды идентификациялау : оқу құралы.- Алматы 

: Қазақ университеті, 2014.-107 бет.-2 экз. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Анализдеудің спектральді әдістері  ASE - 3306  

Спектральные методы анализа  SMA - 3306  

Spectral methods of analysis SMA – 3306 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

7 

7 

Количество обучающихся по факту 



Студенттер саны 

Number of students 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалык химия.  

Неорганическая химия, аналитическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Химиялық және спектрлік әдістермен түрлі 

заттардың сәйкестендіру, теориялық және 

эксперименттік, бұл заттар ұлттық және халықаралық 

стандарттарға сәйкестігі, талап етілетін параметрлердің 

мен дыбыс және нақты мақсаттарға арналған осы 

заттарды пайдалана білу олардың ықпалынан ықтимал 

ауытқу, тазалау, бөлу және кез келген агрегаттық күйдегі 

түрлі заттардың қоспаларын сандық талдау, химиялық 

қосылыстардың негізгі физикалық тұрақтылар анықтау, 

жұқа құрылымы және органикалық заттардың 

түпнұсқалығын дәлелдеуге (УК - IR -, ЯМР - 

спектроскопия, массасы - спектрометрия). 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: идентификация различных веществ как 

теоретически, так и экспериментально с помощью 

химических и спектральных методов, соответствие этих 

веществ государственным и международным стандартам, 

возможные отклонения от требуемых параметров, их 

влияние на доброкачественность и возможность 

использования данных объектов для определенных целей, 

очистка, разделение и количественный анализ смеси 

различных веществ, находящихся в любом агрегатном 

состоянии, определение основных физических констант 

химических соединений,  тонкие структуры и 

доказательства подлинности органических веществ (УФ -, 

ИК -, ЯМР - спектроскопия, масс  - спектрометрия). 

Contents include the following sections: identification 

of various substances, both theoretically and experimentally 

by chemical and spectral methods, compliance with these 

substances national and international standards, possible 

deviations from the required parameters and their influence on 

the sound and the ability to use these objects for specific 

purposes, cleaning , separation and quantitative analysis of 

mixtures of different substances in any aggregate state, the 

definition of the basic physical constants of chemical 

compounds, thin structure and prove the authenticity of 

organic substances (UV - IK -, IMR - spectroscopy, mass - 

spectrometry). 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

-Білуі тиіс: негізгі түсініктер мен анықтамаларды 

білуге,химиялық және спектрлік талдау жасай алуға; 

- Істей алуы тиіс: басқа пәндермен алған білімдерін 

байланыстыра алуға; 

- Дағдылана алуы тиіс: әдебиеттермен өзіндік 

жұмыс жасай білуге; 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, 



 

ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

В результате изучения студент должен: 

-знать основные понятия и определения, основы 

химических и спектральных методов анализа,  

применение их к конкретным задачам; 

- уметь использовать полученные знания при 

изучении других учебных дисциплин;  

-владеть навыками и приемами использования этих 

знаний в теоретических и практических целях, навыками 

самостоятельной работы с литературой. 

Дисциплина направлена на формирование  

мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

As a result of the study the student should:  

-Know the basic concepts and definitions, based on 

chemical and spectral analysis techniques, their application to 

concrete problems;  

- Be able to use the knowledge gained in the study of 

other disciplines;  

-vladet skills and techniques to apply that knowledge in 

theoretical and practical purposes, the skills of independent 

work with literature.  

The discipline is aimed at the formation of the 

ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Спектральные методы анализа. Практическое 

руководство [Текст]  : учеб. пособие для вузов / В. И. 

Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева и В. Н. 

Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 416 с. – 

56 

2. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и 

позитронная спектроскопия[Текст] : [моногр. ] / К. М. 

Мукашев.- Алматы: [ б. и. ] , 2010.- 507 с.- 10 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



 

Модуль Физика-химиялықталдауәдістері     

Модуль  Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical methods of analysis module 

  Формуляр дисциплин: «Контроль состояния природной среды и экологический 

мониторинг» 

Пән формуляры: «Табиғи орта күйін бақылау және экологиялық мониторинг» 

Discipline form: «Control of the natural environment and environmental monitoring» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Табиғи орта күйін бақылау және экологиялық мониторинг  

TOKBE M - 4308 Контроль состояния природной среды и 

экологический мониторинг  KSPSE M - 4308 Control of the 

natural environment and environmental monitoring CNEEM - 

4308 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық, физикалық химия, 

экологиялық химия. 

Неорганическая, аналитическая, органическая, 

физическая, экологическая химия, химия ОС и РМС 

Inorganic, analytical, organic, physical, environmental 

chemistry, chemistry of the operating system and the rare 

metals raw materials 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

қоршаған орта мониторингі, экологиялық аудит негіздері, 

оның принциптері жайында түсінік; аймақтың 

экологиялық жағдайына дұрыс баға беру. Экологиялық 

аудиттің классификациясы, жүргізу тәртібі, әдістері. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: основные принципы мониторинга окружающей 



среды и экологического аудита. Виды мониторинга, 

химические, экологические методы используемые при 

мониторинге. Классификация, порядок проведения и 

методы экологического аудита. 

Contents include the following topics: basic principles 

of environmental monitoring and environmental auditing. 

Types of monitoring chemical, ecological methods used in 

monitoring. The classification procedure and techniques of 

environmental auditing. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент:  

- Білуі тиіс: антропогенді іс-әрекеттердің қоршаған 

ортаға әсері, химиялық ластауыш заттардың табиғаттағы 

тарауы. 

- Істей алуы тиіс: сан түрлі ластауыш заттарды 

анықтау әдістемелерін қолдана білу, және олардың 

тазарту әдістерін іске асыру 

- Дағдылана алуы тиіс: үлгі алу және оны талдауға 

дайындау 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталғанВ результате изучения 

студент должен: 

- знать:основные понятия в области экологической 

экспертизы и мониторинга 

- уметь:использовать приобретенные теоретические 

знания для решения практических задач при проведении 

экологической экспертизы. 

-иметь навыки:организация проведения 

исследования, информационного обеспечения, а также 

системного и сравнительного анализа;применение 

методов математической статистики при обработке 

данных эксперимента. 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, 

исследовательской компетенции. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the basic concepts in the field of environmental 

impact assessment and monitoring 

- Be able to: use the acquired theoretical knowledge to 

solve practical problems in the environmental assessment. 

- Have the skills: organization of research, information 

provision, as well as systematic and comparative analysis; 

application of methods of mathematical statistics in the 

processing of experimental data. Discipline is aimed at 

formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competence 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 



 

 

Модуль    Модуль Физика-химиялықталдауәдістері     

Модуль  Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical methods of analysis module 

Модуль   

  Формуляр дисциплин: «Анализ качества продуктов газо- и нефтеперерабатывающей 

промышленности» 

Пән формуляры: «Газ – мұнай өңдеу өндірісі өнімдерінің сапалық сараптамас»ы 

Discipline form: «Examination of products of the gas and oil industry» 

Conditions for obtaining loans модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Алишева К. А. Экология: учебник / К. А. Алишева.- 

Алматы: Нурпресс, 2011.- 342с 4 

2. Пономаренко, О. И. Экологический мониторинг и 

регулирование воздействия на окружающую среду 

[Текст]  : учебно-метод. пособие / О. И. Пономаренко, Л. 

К. Бейсембаева, М. Р. Танашева ; КазНУ им. Аль-Фараби. 

- Алматы : Казак университетi, 2015. - 170 с. 10 

3. Экологический мониторинги экологическая экспертиза 

[Текст]  : учеб. пособие для вузов / под ред. М. Г. 

Ясовеева. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 

2013. - 304 с.  5 

4. Биомониторинг  состояния окружающей среды : учеб. 

для вузов / Р. Р. Бейсенова [и др.].- Алматы : Эверо, 2015.- 

184 с. 25 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Газ – мұнай өңдеу өндірісі өнімдерінің сапалық 

сараптамасы  GMOOO SS - 3309Анализ качества 

продуктов газо- и нефтеперерабатывающей 

промышленности  AKPGN PP3309Examination of products 

of the gas and oil industry EPGOI – 3309 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Шаихова Б.К., п.х.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Шаихова Б.К. 

Shaihova B. K., candidate of pedagogical Sciences, associate 

Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 



Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

7 

7 

7 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, 

экологиялық химия, құқық негіздері. 

Неорганическая, аналитическая, органическая, 

физическая, экологическая химия, основы права. 

Inorganic, analytical, organic, physical, environmental 

chemistry, the foundations of law. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

экологиялық сараптама түрлері мен заңдылықтары, 

қоршаған ортаны қорғау облысындағы ҚР заңдары, 

экологиялық сараптама жүргізу тәртібі, ҚР рәсімделетін 

нормативтік құжаттар түрлері. Газ және мұнай 

компоненттерінің қоршаған ортаға әсері, табиғи және 

қосалқы газдардың ауадағы, топырақтағы және судағы 

шекті рұқсат етілген мөлшері. Медико-биологиялық 

факторлар және газ бен мұнайдың құрамына кіретін 

қосылыстардың адам және жануарлар ағзасына әсері. Газ- 

және мұнай өндіру салаларындағы ҚР табиғатты қорғау 

заңының негізі. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: виды, закономерности экологической 

экспертизы. Законодательство РК в области охраны 

окружающей среды. Процедура проведения 

экологической экспертизы, виды нормативной 

документации оформляемые в РК.Воздействие на 

окружающую среду компонентов газа и нефти, предельно 

допустимые нормы содержания в воздухе, почве и воде 

компонентов природного и сопутствующего газа и нефти. 

Медико-биологические факторы и последствия 

воздействия на организм человека и животных 

соединений, входящих в состав газа и нефти. Основы 

природоохранного законодательства РК в области газо- и 

нефтедобывающей отраслях. 

Contents include the following sections: species, 

environmental impact assessment laws. Legislation of the 

Republic of Kazakhstan in the field of environmental 

protection. The procedure for environmental impact 

assessment, types of normative documents issued in 

RK.Vozdeystvie environmental components of gas and oil, 

the maximum permissible limits of content in the air, soil and 

water components of natural and associated gas and oil. 



Medical and biological factors and the effects of exposure to 

humans and animals, the compounds that make up oil and gas. 

Basics of environmental legislation of Kazakhstan in the field 

of gas and oil industries. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент:  

- Білуі тиіс: мұнайдың құрамын, қасиеттерін, 

сонымен қатар компоненттерінің қоршаған ортаға әсер 

етуін; газ және мұнай өндірісінде қолданылатын заманауи 

технологияларын және технологиялық процесстерде 

пайда болуы мүмкіндігі бар қауіпті жағдайлар, газ және 

мұнай өндірісін реттейтін экологиялық, заң 

нормативтерін. 

- Істей алуы тиіс: зиянды заттардың топырақтағы 

және ауа-су бассейніндегі аймақтарында бар-жоғын 

анықтау, білімді экологиялық нормативтер бұзылған 

кезде санкциялар ретінде қолдану. 

- Дағдылана алуы тиіс: теоретикалық білімдерді газ, 

мұнай өндірістерінде сраптама өткізу кезінде қолдану. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталғанВ результате студент 

должен: 

- Знать:состав, свойства и воздействие компонентов 

нефти и газа на окружающую среду; современные 

технологии газо-, нефтедобычи и потенциально опасные 

ситуации в технологическом процессе; нормативные 

требования к ПДК компонентов нефти и газа, 

экологические и юридические нормативы газо- и 

нефтедобывающей отраслей; 

-Уметь: проводить анализ по определению вредных 

веществ в почве и в воздушно-водном бассейне; 

применять правовые знания для определения санкций при 

нарушении экологической безопасности в газо- и 

нефтедобывающих отраслях: 

-Иметь навыки: использовать теоретические знания 

для проведения экспертизы в газо- и нефтедобывающей 

промышленности. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

As a result, the student must: 

- Know: composition, properties and effects of the 

components of oil and gas on the environment; modern 

technologies of gas, oil and potentially dangerous situations in 

the process; regulatory requirements for MPC components of 

oil and gas, environmental and legal standards for gas and oil 

industries; 

- Be able to: analysis of certain hazardous substances in 

soil and air and water basins; apply legal knowledge to 

determine the sanctions for the violation of environmental 

safety in the gas and oil industry: 

- Have skills: use theoretical knowledge for the 



 

 

 

 

 

 

examination in the gas and oil industry. 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Скрипникова Л. В. Промышленная экология : курс 

лекций / Л. В. Скр Экология очистки сточных вод 

физико-химическими методами / Н. С. Серпокрылов [и 

др.]. - М. : Изд-во АСВ, 2009. - 261 с 3ипникова.- 2-

еизд.- Астана : Фолиант, 2015.- 392 с. 10 

2. Carrying out foresight researches of condition of the 

environment and change of the climate in the Republic of  

Kazakhstan [Текст]  / Ministry of Education and Science of 

Republic of Kazakhstan ; [B. B. Mamrayev [идр.] . - Ust-

Kamenogosk : East Kazakhstan State University, 2010. - 157 

p. – 5 

3.Практикумпохимиинефтиигаза [Текст]  / КазНУим. 

Аль-Фараби ; [Ж. К. Каирбеков [и др. ]. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2015. - 123 с. 2 

3. Акимбаева, А. М. Тренды развития химической 

промышленности Республики Казахстан [Текст]  : 

моногр. / А. М. Акимбаева, Р. М. Искаков ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во 

ВКГУ, 2010. - 150 с. 10 

4.Ташмұхамбетова, Ж. Х. Экологический контроль и 

экспертиза в нефте- и  газоперерабатывающих отраслях 

производств [Текст]  : учеб. пособие / Ж. Х. 

Ташмухамбетова, Е. А. Аубакиров ; КазНУ им. Аль-

Фараби. - Алматы : Қазақ  университетi, 2013. - 96 с. – 2 

5. Смагулов, А. К. Основы экспертной деятельности 

[Текст]  : учеб. пособие / А. К. Смагулов. - Астана : 

Фолиант, 2011. - 176 с. - 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 



 

 

 

Модуль    Физика-химиялықталдауәдістері     

Модуль  Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical methods of analysis module 

  Формуляр дисциплин: «Резонансные методы в органической химии»» 

Пән формуляры: «Органикалық химиядағы резонанс әдістері  

Discipline form: «Resonance methods in organic chemistry» 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Органикалық химиядағы резонанс әдістері  OHRE - 4310 

Резонансные методы в органической химии  RMOH  

Resonance methods in organic chemistry - 4310 RMOC - 

4310 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Физика және математика, жалпы және 

бейорганикалық, аналитикалық химия, зерттеудің 

физико-химиялық әдістері. 

Физика и математика, общая и неорганическая, 

аналитическая химия, физические методы химических 

исследований 

Physics and mathematics, general and inorganic, 

analytical chemistry, physical methods of chemical research 

 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  

магниттік резонанс құбылысына негізделген 

микротолқынды және радиожиліктегі диапазондағы 

зерттеулердің спектральды әдістер негізі. Аналитикалық 

сигналдың пайда болу себептері (ядро және 



электрондардың спиндері және магнитті сәттері, резонанс 

жағдайлары, релаксационды процестер, g-фактор және 

оның анизотропиясы, химиялық жылжу, спин-спиндік 

ыдырау және т.б), сапалық және сандық анализ 

заңдылықтарының негіздері, ЯМР және ЭПР 

приборларының сызбасы, оның негізгі сипаттамасы, 

әдістерге жалпы сипаттама, аналитикалық зерттеулерде 

қолдану. 

Содержание дисциплины включаетследующие 

разделы: основы спектральных методов исследования в 

микроволновом и радиочастотном диапазоне, основанных 

на явлении магнитного резонанса. Причины 

возникновения аналитического сигнала (спины и 

магнитные моменты ядер и электронов, снятие 

вырождения спиновых состояний, условие резонанса, 

релаксационные процессы, g-фактор и его анизотропия, 

химический сдвиг, спин-спиновое 

расщепление).Закономерности, являющиеся основами 

качественного и количественного анализа, 

принципиальная схема приборов ЯМР и ЭПР, 

характеристика его основных узлов, общая 

характеристика методов, применение в практике 

аналитических исследований. 

Contents include the following topics: Fundamentals of 

spectral methods in the microwave and radio frequency based 

on the phenomenon of magnetic resonance. The causes of the 

analytical signal (spin and magnetic moment of nuclei and 

electrons, lifting of the degeneracy of the spin states, the 

resonance condition, relaxation processes, g-factor and its 

anisotropy, chemical shift, spin-spin splitting). The laws are 

the basis of qualitative and quantitative analysis, the concept 

of NMR and EPR instruments, characteristic of its main units, 

a general description of the methods used in the practice of 

analytical studies. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: аналитикалық сигналдың пайда болу 

себептері (ядро және электрондардың спиндері және 

магнитті сәттері, резонанс жағдайлары, релаксационды 

процестер, g-фактор және оның анизотропиясы, 

химиялық жылжу, спин-спиндік ыдырау және т.б), 

сапалық және сандық анализ заңдылықтарының негіздері, 

ЯМР және ЭПР приборларының сызбасы, оның негізгі 

сипаттамасы, әдістерге жалпы сипаттама 

- Істей алуы тиіс: ЯМР және ЭПР приборларының 

аналитикалық зерттеулерде қолдану. 

- Дағдылана алуы тиіс: алынған нәтижелерді нақты 

статистикалық өңдеп, қорытындылау. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: причины возникновения аналитического 

сигнала (спины и магнитные моменты ядер и электронов, 



снятие вырождения спиновых состояний, условие 

резонанса, релаксационные процессы, g-фактор и его 

анизотропия, химический сдвиг, спин-спиновое 

расщепление и др.), закономерности являющиеся 

основами качественного и количественного анализа, 

принципиальная схема приборов ЯМР и ЭПР, 

характеристика его основных узлов, общая 

характеристика методов. 

- уметь: применять ЯМР и ЭПР приборов в практике 

аналитических исследований.  

- иметь навыки: грамотной и достоверной обработки 

полученных данных, формулировки выводов. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследователAs a result of study of discipline a student must: 

- Know: the cause of the analytical signal (spin and 

magnetic moment of nuclei and electrons, lifting of the 

degeneracy of the spin states, the resonance condition, 

relaxation processes, g-factor and its anisotropy, chemical 

shift, spin-spin splitting, etc.), The laws are the basis of 

quality and quantitative analysis, the concept of NMR and 

EPR instruments, characteristic of its main units, a general 

description of the methods. 

- Be able to: apply the NMR and EPR units in the 

practice of analytical studies. 

- Have the skills: competent and reliable data 

processing, formulation of conclusions. 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1.Спектральные методы анализа. Практическое 

руководство [Текст]  : учеб. пособие для вузов / В. И. 

Васильева и [др.] ; под ред. В. Ф. Селеменева и В. Н. 

Семенова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 416 с. – 

56 

2. Мукашев, К. М. Физика медленных позитронов и 

позитронная спектроскопия[Текст] : [моногр. ] / К. М. 

Мукашев.- Алматы: [ б. и. 

Дата обновления 31.01.2019 г. 



 

 

Модуль      Модуль Физика-химиялықталдауәдістері     

Модуль  Физико-химические методы анализа 

Physico-chemical methods of analysis module 

  Формуляр дисциплин: «Химия объектов окружающей среды и редкометально го сырья» 

Пән формуляры: «Қоршаған орта объектілерінің және сирекметалды шикізаттың 

химиясы» 

Discipline form: «Chemistry of the environment and rare metal raw materials» 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Қоршаған орта объектілерінің және сирекметалды 

шикізаттың химиясы KOOSShH4312         

Химия объектов окружающей среды и редкометально го 

сырья  HOOSRS4312    

Chemistry of the environment and rare metal raw        

CERMRM - 4312 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы және бейорганикалық, органикалық, 

аналитикалық химия, жоғарғы математика Общая и 

неорганическая, органическая, аналитическая химия, 

высшая математика 

General and inorganic, organic, analytical chemistry, higher 

mathematics 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

Қоршаған орта объектілерін ластау көздері. Суды ластау 

химиясы. Су қорлары туралы жалпы түсінік. Табиға сулар 

құрамы. Гидросфераны ластаудың көздері мен 



масштабтары. Ластануды анықтау үшін қолданылатын 

физико-химиялық параметрлер. Ластайтын заттардың 

аналитикалық химиясы. Сирек металдық шикізат: 

минералдар мен кендер, оларды өңдеу тәсілдері, 

металдық сирек элементтерді және олардың 

қосылыстарын алу. Сирек металды шикізатты ыдырату 

және бөлп алудың негізгі әдістері. Сирек металдарды 

анықтау әдістері. 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Источники загрязнения объектов окружающей 

среды. Химия загрязнения воды. Общие сведения о 

водных ресурсах. Состав природных вод. Источники и 

масштабы загрязнения гидросферы. Физико-химические 

параметры, применяемые для определения загрязнения. 

Сточные воды. Химия очистки сточных вод. Химия 

загрязнения атмосферы. Аналитическая химия 

загрязняющих веществ. Редкометалльное сырье: минералы 

и руды, способы их переработки, получение 

металлических редких элементов и их соединений. 

Основные методы разложения и выделения 

редкометального сырья. Методы определения редких 

металлов. 

Contents include the following topics: Sources of 

pollution of the environment. Chemical contamination of 

water. General information about water resources. The 

composition of natural waters. Sources and extent of 

contamination of hydrosphere. Physical and chemical 

parameters used to determine the contamination. Wastewater. 

Chemical waste water treatment. Chemical pollution. 

Analytical chemistry of pollutants. Rare metal raw materials: 

minerals and ores, the methods of their processing, obtaining 

rare metallic elements and their compounds. The main 

methods of decomposition and separation of rare-metal raw 

materials. Methods for determination of rare metals. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: сирек кездесетін элементердің негіздері 

және олардың табиғаттағы формаларын; 

таза металдармен сирек кездесетін элементтер 

қосылыстарын алу түрлерінің маңызды принциптерін; 

құрамында сирек кездесетін элементі бар минералды 

тыңайтқыш анализін; қоршаған орта мәселелері және 

оларды шешу жолдарын;қоршаған орта объектілерін 

аналитикалық бақылау. 

- Істей алуы тиіс: зерттелетін объектіні анализге 

дайындап, анықтау, бөлу, экстракциялау, тұну, 

фильтрлеудің аналитикалық операцияларын орындау; 

фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, рН-метр, 

әмбебап полярограф құрылғыларында аналитті аспаптық 

әдіспен анықтау. 

- Дағдылана алуы тиіс: минералды тыңайтқышда 

және қоршаған орта объектілерін аналитикалық бақылау 

жүргізуде үлгі алу. 



Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

В результате изучения студент должен: 

- знать:основы химии редких элементов и формы 

нахождения их в природе;типы и цели исследования 

минерального сырья и продуктов промышленного 

передела;основные принципы способов получения 

соединений редких элементов и чистых металлов;общие 

основы классических и современных методов исследования 

и анализа минерального сырья;анализ минерального сырья, 

содержащего редкие элементы;проблемы окружающей 

среды и пути их решения;объекты окружающей среды и 

источники загрязнения;химию загрязнения воды, воздуха и 

способы очистки от вредных примесей;аналитических 

контроль объектов окружающей среды. 

- уметь:проведение таких аналитических операций 

как разложение исследуемых объектов и подготовка их к 

анализу, фильтрование, осаждение, экстракция, 

разделение, определение;проведение инструментального 

определения аналита на следующих приборах: 

фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, рН-метр, 

универсальный полярограф и др. 

- иметь навыки:проведение отбора пробы для 

проведения анализа объектов окружающей среды и 

минерального сырья (качественный и количественный). 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательско 

As a result of the study a student must: 

- Know: Fundamentals of chemistry of rare elements 

and forms of finding them in nature; type and purpose of the 

study of mineral raw materials and products of industrial 

redistribution; the basic principles of the methods for 

preparing compounds of trace elements and pure metals; the 

general principles of classical and modern methods of 

investigation and analysis of mineral raw materials; analysis 

of minerals containing trace elements; environmental issues 

and their solutions; Objects of the environment and sources of 

pollution; chemistry, pollution of water, air and purification of 

contaminants; analytical control of environmental objects. 

- Be able to: conduct analytical operations such as the 

expansion of the objects and their preparation for analysis, 

filtration, precipitation, extraction, separation, identification; 

for instrumental determination of an analyte on the following 

devices: photoelectrocolorimeter, spectrophotometer, pH 

meter, universal polarography and others. 

- Have the skills: carrying out sampling for analysis of 

environmental objects and minerals (qualitative and 

quantitative). 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 



 

 

Модуль Физика-химиялықталдауәдістері     

Модуль  Физико-химическиеметодыанализа 

Physico-chemical methods of analysis module 

  Формуляр дисциплин: «Химия полимеров» 

Пән формуляры: «Полимерлер химиясы» 

Discipline form: «Chemistry of Polymers» 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1 Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические 

методы анализа [Текст]  : учеб. пособие для вузов / А. И. 

Жебентяев, А. К. Жерносек, И. Е. Талуть. - 2-е изд. - 

Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА - М, 2012. - 541 с.- 3 

2. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. - Т. 1. -  2010. - 352 с. 5 

3.. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Текст] : в 2 т. : учеб. для вузов / под ред. А. А. 

Ищенко. - М. : Академия. - Т. 2. -  2010. - 411 с. –5 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Полимерлер химиясы  

Химия полимеров  

Chemistry of Polymers 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

3 

3 



Number of credits 3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық 

химия. 

Неорганическая,аналитическая, органическая, физическая 

химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Основные  понятия  (макромолекула,  химиче-

ское звено, степень полимеризации, агрегатные состояния 

полимеров). Критерии разграничения 

высокомолекулярных соединений и низкомолекулярных 

веществ. Роль полимеров в народном хозяйстве. 

Важнейшие свойства полимеров, свойства и 

характеристики макромолекул. Основы синтеза 

полимеров, синтетических материалов. Физические 

состояния полимеров. Термомеханические кривые 

аморфных полимеров. Особенность процесса растворения 

полимеров. Свойства растворов полимеров. Полимерные 

гидрогели. Идентификация полимеров (количественный и 

качественный анализ функциональных групп, 

определение физических характеристик). 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

ЖМҚ химиясының негізгі түсініктері және 

анықтамалары. Полимерлердің физикалық қасиеттері 

және құрылымы. Полимерлерді синтездеудің негізгі 

үлестері: (радикалды, сополимерлі, ионды) және 

поликонденсациялану. Полимерлердің химиялык 

айналулары. Полимерлердің шынайы ерітінділері және 

коллоидты жүйелер. ЖМҚ жеке өкілдері (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, синтетикалық каучуктер, 

поливинилхлорид, синтетикалык талшықтар және т.б.), 

оларды синтездеу әдістері, қасиеттері және қолданылу 

салалары. 

Contents include the following sections: Basic 

Concepts (macromolecule himiche¬skoe link, the degree of 

polymerization, aggregation state of polymers). The criteria 

for distinguishing the high-molecular compounds and low-

molecular substances. The role of polymers in the national 

economy. Important properties of the poly-mers, properties 

and characteristics of the macromolecules. Basics of synthesis 

of polymers, synthetic materials. The physical state of 

polymers. Thermomechanical curves of amorphous polymers. 

The peculiarity of the process of dissolving the polymer. The 



properties of the polymer solutions. Polymeric hydrogels. 

Identification of polymers (qualitative and quantitative 

analysis of functional groups, the definition of the physical 

characteristics). 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения студент должен: 

- знать: основные особенности ВМС, основные 

физические свойства и строение тел, основные способы 

получения полимеров, современные достижения в 

области изучения, получения и применения полимеров, 

основы промышленного производства и получения ВМС. 

- уметь: повторить промышленные процессы 

получения полимеров в условиях лаборатории. 

- иметь навыки: описать свойства и особенности 

полимеров. 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской. 

 Білуі тиіс:жоғары молекулалық қосылыстардың 

негізгі ерекшеліктері, полимерлі денелердің құрылысы 

және негізгі физикалық қасиеттері, полимерлерді алудың 

негізгі әдістері, полимерді зерттеудің соңғы жетістіктері; 

полимерлі денелерді өндірісте алу және өңдеу 

технологияларының негіздері. 

- Істей алуы тиіс: зертхана аумағында өндірістік 

үрдістерді қайталау 

- Дағдылана алуы тиіс: ЖМҚ-ның ерекшеліктерін, 

қасиеттерн сипаттай білу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

қалыптастыруға бағытталған. 

Objective: To learn the basics of the science of the 

Navy, to give information about the chemistry of polymers 

based on chemistry, physical chemistry and physics, the field 

of application. To form an idea of the physical and chemical 

features of the polymers, their chemical characteristics, about 

how to obtain a variety of Navy, their changes, composition 

and physico-chemical properties of polymers. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the main features of the Navy, the basic 

physical properties and structure of the body, basic methods 

for producing polymers, advancements in the study, 

formulation and use of polymers, based on industrial 

production and producing Navy. 

- Be able to: repeated industrial processes for the 

production of polymers in the laboratory. 

- Have the skills: to describe the properties and 

characteristics of polymers. 

The discipline aimed at creating competencies: 

ideological, professional, research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения Положительная оценка по итоговому контролю и 



 

 

 

Модуль Аспаптықталдауәдістері                      

Модуль  Инструментальные методы анализа       

Instrumental methods of analysis module 

Формуляр дисциплин: Химия полимеров 

Пән формуляры Полимерлер химиясы 

Discipline form: Сhemistry of polymer 

 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Шишонок, М. В. Высокомолекулярные соединения 

(+ CD-ROM) / М.В. Шишонок. - М.: Вышэйшая 

школа, 2013. 

2. Семчиков, Ю. Д. Высокомолекулярные соединения / 

Ю.Д. Семчиков. - М.: Академия, 2010 

3. Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения / 

В.В. Киреев. - М.: Юрайт, 2013 

4. Киреев, В. В. Высокомолекулярные соединения. 

Учебник / В.В. Киреев. - М.: Юрайт, 2015.  

5. 6. Кленин, В. И. Высокомолекулярные соединения / 

В.И. Кленин, И.В. Федусенко. - М.: Лань, 2013 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

ПолимерлерхимиясыHP – 3203 

Химияполимеров HP –  3203 

Physics and chemistry of polymer CP – 4309 3203 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Медеубаева Б.З. 

Медеубаева Б.З. 

Medeydaeva B.S. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Білім беру бағдарламасы: химия және биология 

Образовательная программа: химия и биология 

Education program:  сhemistry and biology  

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения Дневная 



Оқу түрі 

Form of training 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, 

физикалық химия. 

Неорганическая,аналитическая, органическая, 

физическая химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание дисциплины включает следующие 

разделы: Основные  понятия  (макромолекула,  

химическое звено, степень полимеризации, агрегатные 

состояния полимеров). Критерии разграничения 

полимерных соединений и низкомолекулярных веществ. 

Роль полимеров в народном хозяйстве. Важнейшие 

свойства полимеров, свойства и характеристики 

макромолекул. Основы синтеза полимеров, 

синтетических материалов. Физические состояния 

полимеров. Термомеханические кривые аморфных 

полимеров. Особенность процесса растворения 

полимеров. Свойства растворов полимеров. Полимерные 

гидрогели. Идентификация полимеров (количественный 

и качественный анализ функциональных групп, 

определение физических характеристик). 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: ЖМҚ 

химиясының негізгі түсініктері және анықтамалары. 

Полимерлердің физикалық қасиеттері және құрылымы. 

Полимерлерді синтездеудің негізгі үлестері: (радикалды, 

сополимерлі, ионды) және поликонденсациялану. 

Полимерлердің химиялык айналулары. Полимерлердің 

шынайы ерітінділері және коллоидты жүйелер. ЖМҚ 

жеке өкілдері (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

синтетикалық каучуктер, поливинилхлорид, 

синтетикалык талшықтар және т.б.), оларды синтездеу 

әдістері, қасиеттері және қолданылу салалары. 

Contents include the following sections: Basic Concepts 

(macromolecule himiche¬skoe link, the degree of 

polymerization, aggregation state of polymers). The criteria 

for distinguishing the high-molecular compounds and low-

molecular substances. The role of polymers in the national 

economy. Important properties of the poly-mers, properties 

and characteristics of the macromolecules. Basics of 

synthesis of polymers, synthetic materials. The physical state 

of polymers. Thermomechanical curves of amorphous 

polymers. The peculiarity of the process of dissolving the 

polymer. The properties of the polymer solutions. Polymeric 

hydrogels. Identification of polymers (qualitative and 

quantitative analysis of functional groups, the definition of 



the physical characteristics). 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате изучения студент должен: 

- знать: основные особенности припродных 

,синтетических и искусственных полимеров, основные 

физические свойства и строение тел, основные способы 

получения полимеров, современные достижения в 

области изучения, получения и применения полимеров, 

основы промышленного производства и получения 

полимеров. 

- уметь: повторить промышленные процессы 

получения полимеров в условиях лаборатории. 

- иметь навыки: описать свойства и особенности 

полимеров. 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс:жоғары молекулалық қосылыстардың 

негізгі ерекшеліктері, полимерлі денелердің құрылысы 

және негізгі физикалық қасиеттері, полимерлерді 

алудың негізгі әдістері, полимерді зерттеудің соңғы 

жетістіктері; полимерлі денелерді өндірісте алу және 

өңдеу технологияларының негіздері. 

- Істей алуы тиіс: зертхана аумағында өндірістік 

үрдістерді қайталау 

- Дағдылана алуы тиіс: ЖМҚ-ның ерекшеліктерін, 

қасиеттерн сипаттай білу. 

As a result of the study a student must: 

- Know: the main features of the Navy, the basic 

physical properties and structure of the body, basic methods 

for producing polymers, advancements in the study, 

formulation and use of polymers, based on industrial 

production and producing Navy. 

- Be able to: repeated industrial processes for the 

production of polymers in the laboratory. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен (письменный) 

Емтихан (жазбаша) 

Exam (written) 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных 

модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

1. Вольхин В.В. Общая химия. Избранные главы.  - 

СПб, М, Краснодар., 2008 

2. Вольхин В.В. Общая химия. Основной курс.  - 

СПб, М, Краснодар., 2008 

3. Гельфман М.И., Юстратов В.П. Химия. - СПб, М, 

Краснодар., 2008 



 

 

Модуль Аспаптықталдауәдістері                      

Модуль  Инструментальные методы анализа       

Instrumental methods of analysis module 

  Формуляр дисциплин: «Электрохимиче ские методы анализа» 

Пән формуляры: «Талдаудың электрохимиялық әдістері» 

Discipline form: «Electrochemical methods of analysis» 

4. Глинка Н.Л. Общая химия. -  М., 2005 

5. Физическая и коллоидная химия. Практикум: 

Учебное пособие / П.М. Кругляков. - СПб.: Лань, 

2013. - 208  

6. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная 

химия. / П.М. Кругляков. - М.: Высшая школа, 2010. 

- 319 c. 

7. Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная 

химия. Практикум: Учебное пособие / П.М. 

Кругляков, А.В. Нуштаева, Н.Г. Вилкова и др. - 

СПб.: Лань, 2012. - 208 c. 

8. Кудряшева, Н.С. Физическая и коллоидная 

химия: Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Н.С. Кудряшева, Л.Г. Бондарева. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 379 c 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Талдаудың электрохимиял ық әдістері  TEE - 4311                                                                                            

Электрохимиче ские методы анализа  EMA - 4311                                                                                    

Electrochemical methods of analysis EMA - 4311 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Афанасенкова И.В., к.п.н., доцент 

П.ғ.к., доцент Афанасенкова И.В. 

Afanasenkova I. V., candidate of pedagogical Sciences, 

associate Professor. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

5 

5 

5 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

3 

3 

3 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

6 

6 

6 



Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Пәнді оқыту математика лық және физикалық пәндер 

облысындағы білім базасына негізделуі керек. 

Изучение дисциплины должно базироваться на  знаниях в 

области математических и физических дисциплин. 

The study of discipline must be based on  knowledge in area 

of mathematical and physical disciplines. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Модуль мазмұны: «электр–өткізгіштік», 

«электролиттер» ұғымдарын тереңдете оқыту, 

«кондуктометрия» электрохимиялық талдау тәсілі ретінде 

ұғым қалыптастыру, химиялық реакцияның 

жылдамдығын және ретін анықтау, әртүрлі факторлардың 

реакция әрекеттесу жылдамдығына әсер етуін, беттік 

құбылыстардың мағынасын, сору процесстерін, 

электрохимия және электролиз бөлшектерін оқыту. 

Содержание дисциплины: теория электролитической 

диссоциации (ТЭД). Электропроводность растворов 

электролитов. Подвижность ионов и числа переноса. 

Закон Кольрауша. Кондуктометрия. Электропроводность 

растворов электролитов. Подвижность ионов и числа 

переноса. Скорость и порядок химических реакций. 

Влияние факторов на скорость реакции. Поверхностные 

явления. Электролиз. Законы электролиза. 

Гальваническийэлемент. Электродноеравновесие. 

Электродныепотенциалы. Электродвижущаясила (ЭДС). 

Aim: the detailed study of concepts "conductivity", 

"electrolytes", forming of concept  "conductometry" as about 

the electrochemical method of analysis,  research of speed and 

order of chemical reactions, influences of different factors on 

speed of reaction, study of essence of the superficial 

phenomena, adsorption processes, elements of 

electrochemistry and electrolysis.  

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Нәтижесінде студент: 

- Білуі тиіс: электрохимиялық талдау әдістерінің 

теориялық негіздері, қолдану аймақтарын, сору және 

электрохимиялық процесстерінің жылдамдығына, 

бағытына әсер ететін факторлар, электрохимия заңдары. 

-Істей алуы тиіс: электрохимиялық талдау әдістерән 

қолдана отырып, сәйкес келетін ережелерді сақтап 

отырып, әртүрлі үлгілердің талдауын өткізу сатылары. 

- Дағдылана алуы тиіс: талдау нәтижелерінің 

негізінде қорытынды жасау, мәлімдерге статистикалық 

талдау өткізу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, 

коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: теоретические основы электрохимических 

методов анализа, область применения, факторы, 

влияющие на скорость, направление и течение 



электрохимических и адсорбционных процессов, законы 

электрохимии. 

- уметь: проводить анализ различных образцов с 

применением электрохимических методов анализа с 

учетом правил, которые должны при этом соблюдаться. 

- иметь навыки: грамотной и точной статистической 

обработки полученных результатов, формулировки 

выводов по работе. 

Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, 

исследовательской компетенции. 

As a result of study a student must: 

- are gentlefolks: theoretical bases of electrochemical 

methods of analysis, application domain, factors, influencing 

on speed, direction and flow of electrochemical and 

adsorption processes, laws of electrochemistry. 

- able: to conduct the analysis of different standards 

with the use of electrochemical methods of analysis taking 

into account rules that must be here observed. 

- to have skills: literate and exact statistical treatment of 

the got results, formulation of conclusions on work. 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, 

communicative, professional and research competence. 

 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Криштафович, В.И. Физико-химические методы 

исследования: Учебник / В.И. Криштафович. - М.: 

Дашков и К, 2015. - 208 c. 

2. Криштафович, В.И. Физико-химические методы 

исследования: Учебник для бакалавров / В.И. 

Криштафович, Д.В. Криштафович и др. - М.: Дашков 

и К, 2016. - 208 c. 

3. Моргунов, Ю.А. Наукоемкие технологии 

машиностроительного производства. Физико-

химические методы и технологии: Учебное пособие / 

Ю.А. Моргунов. - М.: Форум, 2013. - 928 c. 

4. Насатуев, Б.Д. Физико-химические методы 

исследования: Учебник / Б.Д. Насатуев. - СПб.: Лань, 

2012. - 480 c. 

5. Аргимбаева А. М. Талдаудың физика-химиялық 



 

 

Модуль Аксиологический  

Модуль Аксиологиялық 

Module Axiologica  

  Формуляр дисциплин: «Устойчивые органические загрязнители» 

Пән формуляры: «Тұрақты органикалық ластағыштар» 

Discipline form: «Persistent organic pollutants» 

әдістері : оқу құралы / А. М. Аргимбаева. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2013. - 204 бет.-15 экз 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module and code 

Тұрақты органикалық ластағыштар  TOL - 22101  

Устойчивые органические загрязнителиUOZ - 2201   

Persistent organic pollutants OP – 2201 

Ответственный за модуль 

Модульге жауаптылар 

Responsible for the module 

Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Обязательные модули по специальности 2 

2 мамандығы бойынша міндетті модульдер 

Required modules in specialty 2 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Module level 

Бакалавриат  

Бакалавриат  

Bachelor 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат саны 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредит саны 

Number of credits 

7 

7 

7 

Форма обучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Дневная 

Күндізгі 

Forms of full-time education 

Семестр 

Семестр 

Semester 

5 

5 

5 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

факт бойынша 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль пререквизиттері 

Module prerequisites 

Жалпы, бейорганикалық және аналитикалық химия; 

Органикалық химия және органикалық синтез; 

Физикалық және коллоидтық химия; Биохимия; Кванттық 

химия. 

Общая биоорганическая и аналитическая химич; 

Органическая химия и органический синтез; Физическая 

и колоидная химия; Биохимия; Квантовая химия. 

General, inorganic and analytical chemistry; Organic 

chemistry and organic synthesis; Physical and colloid 

chemistry; Biochemistry; Quantum chemistry. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Курстың мазмұны химиялық пәндерді түсінудің 

және де тұрақты ластаушы саналатын органикалық 



Module content қосылыстардың негізгі заңдылықтарын тереңдете 

түсінудің негізі болып табылуы керек. Студенттерде 

практикалық есептерді сәтті шешу үшін қажет білім мен 

дағдыны, осы пән бойынша өзіндік оқытуға бағытталған 

оқу және әдістемелік әдебиетпен өнімді жұмыс істеуді 

қалыптастыру. 

Содержание курса: Химический состав 

органических соединений-загрязнителей.Важные классы 

углеводородов алифатического и ароматического рядов. 

Методыобнаружениязагрязняющихвеществимеханизмыи

хобразования. 

The aimof the discipline is to develop ideas about the 

current state of persistent organic pollutants, which requires: 

1) the systematization of the huge factual material on organic 

pollutants; 2) the study of the composition, structure and 

properties of organic molecules acting as pollutants for the 

acquisition of knowledge and their transformations in the 

environmental objects. The content of the course should serve 

as a basis for further mastering by the undergraduates of the 

disciplines of the chemical cycle and their deep understanding 

of the basic laws governing the behavior of organic 

compounds that are persistent pollutants. Forming students’ 

knowledge and skills necessary to solve successfully practical 

problems, the ability to work productively with the 

educational and methodical literature on this discipline, for 

self-education. 

Course contents: Chemical composition of organic 

pollutants. Important classes of hydrocarbons of aliphatic and 

aromatic series. Methods of detection of pollutants and the 

mechanisms of their formation. 

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

«Тұрақты органикалық ластаушылар» пәнін оқу 

барысында студент келесіні білуі тиіс: 

- органикалық ластаушы-молекулалар химиясының 

теориялық негіздері мен олардың физика-химиялық 

зерттеу жолдарын; 

- тұрақты ластануды тудыратын органикалық 

сипаттағы химиялық қосылыстардың таралуын, алу 

жолдарын, физикалық және химиялық қасиеттерін, және 

оларды зерттеу әдістерін; 

- жасай білуі керек: 

- тұрақты ластаушылардың органикалық 

молекулалары химиясының теориялық 

тұжырымдамалары мен нақтылы материалдарын 

сұрыптауды; 

- берілген қосылыстың қасиеттерін зерттеу бойынша 

эксперимент жоспарлау, қолданбалы сипаттағы есептерді 

шеше білу; 

- заманауи зерттеулер әдістерін қолданумен 

қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып 

химиялық эксперимент жүргізу;  

- зертханалық жұмыстарды дайындауда, реферат, 



баяндама, мәлімдеме жазуда анықтамалық, ғылыми-

техникалық әдебиетті қолдану; 

- эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіріп, 

рәсімдеу; 

«Тұрақты органикалық ластаушылар» пәнін оқыту 

студенттерде келесі құзырлықтарды дамытады: 

дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсібилік, 

зерттеушілік. 

Изучая курс «Устойчивые органические 

загрязнители» студент должен знать: 

- теоретические основы химии органических 

молекул-загрязнителей и их физико-химического 

исследования; 

-распространенность, способы получения, 

физические и химические свойства исследуемых 

химических соединений органического характера, 

вызывающих устойчивое загрязнение, а также методов их 

изучения; 

-уметь: 

- творчески анализировать теоретические концепции 

и фактический материал химии органических молекул 

устойчивых загрязнителей; 

- планировать эксперимент по исследованию и 

изучению свойств заданного соединения, а также решать 

задачи прикладного характера; 

-проводить химический эксперимент с применением 

современных инструментальных методов исследования с 

соблюдением правил техники безопасности; 

- пользоваться справочной, научно-технической 

литературой, при подготовке к лабораторным работам, 

написании рефератов, докладов, сообщений, СРО и 

СРОП. 

- грамотно пояснять и оформлять результаты 

эксперимента; 

Процесс изучения дисциплины «Устойчивые 

органические загрязнители»  у студентов следующих 

компетенций:   мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

Общая, неорганическая и аналитическая химия; 

Органическая химия и органический синтез; Физическая 

и коллоидная  химия;  Биохимия; Квантовая химия и 

ФХМИ. 

Studying the course of "Persistent organic pollutants" 

the student must 

know: 

- theoretical foundations of the chemistry of organic 

pollutant molecules and their physicochemical research; 

- the prevalence, methods of production, physical and 

chemical properties of the investigated organic chemical 

compounds causing stable pollution, as well as methods for 

their study; 

be able to: 



 

 

Модуль Аксиологический 

Модуль Аксиологиялық 

ModuleAxiologica  

 Формуляр дисциплины Религиоведение 

 Пән формуляры  Дінтану 

Form of discipline Religion studies                                                                                                                                                                                                         

- analyze creatively the theoretical concepts and the 

actual material on the chemistry of organic molecules of 

persistent pollutants; 

- plan an experiment to study the properties of a given 

compound, as well as to solve problems of an applied nature; 

- conduct a chemical experiment using modern 

instrumental research methods in compliance with safety 

regulations; 

- use reference, scientific and technical literature in 

preparation for laboratory work, writing abstracts, reports, 

communications, SWSs and SWTs. 

- explain correctly and arrange the results of the 

experiment; 

The process of studying the course of "Persistent 

organic pollutants" leads to the formation of the following 

competencies: ideological, communicative, professional, 

research. 

Форма итогового контроля 

Қорытынды бақылау 

Form of final control 

Экзамен 

Емтихан 

Exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 

Қорытынды бақылау бойынша оң баға көрсету және 

модульмен қарастырылған барлық жұмыс түрлерін 

орындау. 

Positive evaluation of the final control and performance of 

all types of work provided by the module. 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр 

1 semester 

Литература 

Әдебиетер 

Literature 

 

1. Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. 

И. Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: Юрайт, 2010.- 396с.-5 

2. Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : 

Берел, 2016.- 163 с. 7 

3. Мамутова, А. А. Методы идентификации органических 

соединений [Текст]  : учеб. пособие / А. А. Мамутова, Ю. 

А. Литвиненко ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2014. - 158 с. - 3 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр РелигиоведениеRel-2201 



Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Дінтану Din-2201                                              

Religion studies     RS-2201 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Дінтану – Шуршітпай М. – аға оқытушы, сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері– Кусманова Л. – аға оқытушы 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдап алынған модульдер 

The elective modules beyond the qualification 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

3 

3 

3 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

4 

4 

4 

Количество 

обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодуль

Талаптар 

Module prerequisites 

Основы истории, Человек и общество 

Тарих, адам және қоғам негіздері 

Foundations of history, Man and society 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание курса включает следующие разделы: 

предмет и структура религиоведения, религиозно-

теологические определения религии, история религии, 

происхождениерелигии. 

 Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: 

дінтанудың пәні мен құрылымы, дінтанудың діндік-

теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда 

болуы қарастырылады.  

The maintenance of a course includes the following 

sections: subject and structure of religious studies, religious and 

theological definitions of religion, religion history, origin 

religions. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

В результате освоения данной дисциплины студент 

должен знать: 

- теоретические основы религиоведческой науки, 

основные религиозные картины мира, системы ценностей, 

этические нормы мировых религий и их значение для 

развития и совершенствования общества, в т. ч. в 

Казахстане; 

- принципы межконфессионального согласия в 

Казахстане; 

- теоретические основы краеведения, его научные 



принципы и различные направления, главные объекты и 

источники изучения родного края, современное 

краеведческое движение и его формы, а на его базе – 

всесторонние краеведческие характеристики Казахстана. 

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде, білуі тиіс: 

- дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, 

әлемнің негізгі діни бейнесімен, құндылықтар жүйесімен, 

әлемдік діндердің этикалық нормалары және олардың 

қоғамның, соның ішінде Қазақстанның да дамуы мен 

жетілуіне маңызын; 

- Қазақстандағы конфессия аралық келісімнің 

қағидаларын; 

- өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми 

қағидалары мен әртүрлі бағыттары, туған өлкені зерттеудің 

басты объектілері мен көздері, заманауи өлкетанушылық 

қозғалыс пен оның формалары, соның негізінде 

Қазақстанның  жан-жақты өлкетанушылық 

сипаттамаларын. 

As a result of development of this discipline the student 

has to,  

know: 

- theoretical fundamentals of theological science, the 

main religious, system of values, ethical standards of world 

religions and their value a and including in Kazakhstan; 

- principles of an interfaith consent in Kazakhstan; 

- theoretical fundamentals of study of local lore, its 

scientific principles and various directions, the main objects 

and sources of studying of the native land, the modern local 

history movement and its forms, and on its base – 

comprehensive local history characteristics of Kazakhstan. 

be able: 

- to use theological approach to judgment of a concrete 

situation in everyday life and in professional activity; 

independently. 

ФормаитоговогоконтроляҚор

ытындыбақылаунысаны 

Learning outcome 

ГЭ 

МЕ 

State examination 

Условиядляполучениякредито

в 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, предусмотренныхмодулем 

(см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті 

бақылауға және іске асыруға оң баға берілді (4.2-ті 

қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all 

types of work provided by the module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1 Трофимов Я. Ф. Религиоведене : учеб. Пособие для вузов 

/ Я. Ф. Трофимов, В. А. Иванова.- Караганды : Болашак-

Баспа, 2014.- 329 с. 5 

1. Данильян  О. Г. Религиоведение : учеб. для вузов / Щ. 



 

Модуль Аксиологический 

Модуль Аксиологиялық 

ModuleAxiologica  

 Формуляр дисциплины Основы антикоррупционной культуры 

Пән формуляры Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Form of discipline  Bases of anticorruption culture 

Г. Данильян, В. М. Тараненко.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М. : Инфра-М, 2015.- 335 с. 1 

2. 3. Тимошинов, В. И. Религиоведение: вера, мораль, 

обычаи в идеологии мировой истории [Текст]  : [учеб. 

пособие] / В. И. Тимошинов. - Алматы :  [б. и.], 2016. - 

180 с. - 50 

4 Шүленбаев  Қ.  Ұлтаралық  қатынас  мәдениетін  тәрбиел

еу  және  діни  руханилықты  

дәріптеушіліктің өрсіздігі. Алматы: Қазақстан, 1989. – 120 

бет  

5 Ғ. Маймақов. Қазіргі заманғы дінтану негіздері. Алматы, 

2012. – 235 бет  

6 Маймақов Ғ. Қ. Оңтүстік Қазақстан облысындағы діни жа

ғдай оныі ерекшеліктері. Шымкент,  

2011. 70 бет.  

7 Оңғаров Е.А. Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары

. – Алматы: Баспалар үйі. 2014.352  

бет   

 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

CZhKM-2202                                                                       

Основы антикоррупционной культуры OAK-2202                                                                                                      

Bases of anticorruption culture BAC-2202 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Оскембай А.А.- к.и.н.,доцент кафедры Истории 

Казахстана 

Өскембай А.А.- к.и.н.,Қазақстан тарихы 

кафедрасының доценті 

Oskembay, PhD, associate Professor of History of 

Kazakhstan 

 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдап алынған 

модульдер 

The elective modules beyond the qualification 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 



Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

2 

2 

2 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

3 

3 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Құқықнегіздері, Қазақстантарихы. 

Основыправа, ИсторияКазахстана 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Содержание курса: Курс «Основы 

антикоррупционной культуры» направлен на 

изучение понятия антикоррупционной культуры, 

механизмов совершенствования социально-

экономических отношений, как условий для 

формирования антикоррупционной культуры,  

правового противодействия развитию коррупции в 

Республике Казахстан; изучение реформ 

государственного управления, направленные на 

противодействие коррупции,  изучение 

особенностей формирования антикоррупционной 

культуры в различных социальных группах, 

особенности морально-этической ответственности 

за коррупционные деяния в различных сферах, 

религиозных норм и ценностей, как принципов 

антикоррупционной культуры общества, 

психологические особенности природы 

коррупционного поведения.   

Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің 

теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі 

мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың 

тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық 

табиғатының психологиялық ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы 

ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас 

жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық 

жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар 

қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі 



аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік 

институтының қалыптасуы және әлеуметтік 

құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс 

беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша 

халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. 

Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі 

мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Course content: The course " Bases of 

anticorruption culture" is aimed at studying the concept 

of an anti-corruption culture and mechanisms to 

improve the socio-economic relations, as the conditions 

for the formation of an anti-corruption culture, counter 

pravovovogo korrruptsii development in the Republic 

of Kazakhstan; study public administration reforms 

aimed at fighting corruption, the study of peculiarities 

of forming an anti-corruption culture in different social 

groups, especially the moral and ethical responsibility 

for acts of corruption in various fields, religious norms 

and values such as the principles of anti-corruption 

culture in the society, the nature of the psychological 

characteristics of corrupt behavior. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

 Студенты, завершившие изучение данной 

дисциплины, в результате должны: 

Знать: основные определения 

антикоррупционной культуры, международное и 

национальное законодательство, регулирующее 

противодействие коррупции, основные подходы к 

формированию антикоррупционной культуры в 

различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах. 

Уметь: применять полученные знания в 

анализе, в деятельности органов государственного 

управления по формированию антикоррупционной 

культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе 

с ней как с социальным явлением.  

Иметь навыки: делать выводы и заключения 

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

Білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы 

қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала 

бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

Істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби 

деңгейде қолдана білу.  

Дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру 

және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді 

шешуге дағдылану. 



 

 

Модуль Аксиологический  

Модуль Аксиологиялық 

ModuleAxiologica  

Формуляр дисциплины Краеведение 

Пән формуляры Өлкетану 

Form of discipline  Regional studie 

Students who have completed the study of this 

discipline, as a result should: 

Know: the main definitions of anti-corruption 

culture, 

To be able: international and national legislation 

governing anti-corruption, the main approaches to the 

formation of anti-corruption culture in various social 

groups,  

To have still: measures of responsibility for 

corruption offenses in various fields. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

ГЭ 

МЕ 

State examination 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.Бисенғали, Л. Основные вопросы 

противодействия коррупции [Текст]  : учебно-

методическое пособие / Л. Бисенғали, А. А. 

Базилова ; КазНУ им. Аль-Фараби. - Алматы : 

Казак университетi, 2014. - 110 с. 18 

2. Противодействие коррупции : учеб. и практикум 

для бакалавриата / под общ. ред. Е. В. Охотского.- 

2-е изд., испр.- М. : Юрайт, 2016.- 367 с. 2 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Өлкетану  Olk2202  

Краеведение  Kra2202 

Regional studie RS-2202 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Оскембай А.А.- к.и.н.,доцент кафедры Истории 

Казахстана 

Өскембай А.А.- к.и.н.,Қазақстан тарихы 

кафедрасының доценті 



Oskembay, PhD, associate Professor of History of 

Kazakhstan 

 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдап алынған 

модульдер 

The elective modules beyond the qualification 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

2 

2 

2 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

2 

2 

2 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

3 

3 

3 

Количество обучающихся 

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Философия, Саясаттану, Әлеуметтану, 

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы 

Философия, Политология, Социология, 

Основы права, История Казахстана 

Philosophy, Political Science, Sociology, 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Мазмұны: аймақ тарихы бойынша 

бөлімдер, әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық-саяси сипаттамалар, тұлғалар, орын 

аттары, демографиялық және тарихи сұрақтар 

кіреді. 

Білім беру мақсаты – туған өлкенің 

шаруашылығының, мәлениетінің, тарихының, 

табиғатының ерекшеліктері жайлы теориялық 

білім қалыптастыру. 

 «Краеведение» входит в блок 

профилирующих дисциплин. 

Содержание курса включает разделы по 

истории края, социально-экономические и 

общественно-политические характеристики, 

персоналии, топонимику, вопросы демографии и 

историографии. 

"Local history" is a block majors. 

Course content includes sections on the 

history of the region, socio-economic and socio-

political characteristics, personalities, place names, 



demographics, and historians. 

The purpose of education - the formation of 

theoretical knowledge about the peculiarities of 

nature, history, culture and economy of their native 

land, and practical skills for research. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Пәнді оқу нәтижесінде студент міндетті 

түрде: 

Білу – өлкетанудың теориялық негіздерін, 

өлкетанудың түрлері мен формаларын, 

географиялық және әлеуметтік- мәдени 

объектілердегі өлкетанулық зерттеулердің әдісі 

мен әдіснамасын, өлкетанулық мекемелердің 

мазмұны мен құрылымын, туған өлкенің даму 

ерекшеліктерін зерттеу кезінде өлкетанулық 

мәліметтердің алатын орнын. 

Істей алу: жерлерді шарлау үшін, туристік 

маршруттар мен экскурсиялар дамытуға 

өлкетанулық мәліметтерді пайдалану. 

Дағды қалыптастыру: өлкетанудың зерттеу 

әдістерін және түсінікті аппаратарын білу, 

сондай-ақ өңірдің тарихын зерттеу үшін оларды 

пайдалану. 

Пәнді оқу процесі мынадай ортақ мәдени, 

арнайы құзыреттіліктерді қалыптастыру мен 

дамытуға бағытталған: тарихи процестің 

заңдылықтары мен  қозғаушы күштерін түсіне 

білу қабылеті, тарихи процесстегі адамның 

орны, тарихи фактілер түсіндіру үшін тарихи 

көздерді кешенді талдау әдістерін қолдануға 

және саяси ұйымға дайындық:  

В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Знать – теоретические основы  

краеведения, виды и формы краеведения, 

методы и методики краеведческого 

исследования географических и социально-

экономических объектов, структуру и 

содержание краеведческих организаций, роль 

краеведческих сведений в изучении 

особенностей развития родного края. 

Уметь – использовать краеведческие 

сведения в разработке туристских маршрутов и 

экскурсий, ориентироваться на местности. ;  

Иметь навыки  - методами исследования  и 

понятийным аппаратом краеведения, а также их 

применять в изучении истории края . 

Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование и развитие следующих 

общекультурных, специальных компетенций: 

способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, 



политической организации общества готовность 

применять методы комплексного анализа 

исторических источников для объяснения 

исторических фактов.  

. As a result of study of discipline a student 

must: 

Know - theoretical foundations of local 

history, types and forms of local history, methods 

and techniques of local lore study of geographical 

and socio-economic targets, structure and content of 

local history organizations, the role of local history 

information in the study of the features of their 

native land. 

To be able - to use local history information in 

the development of tourist routes and excursions, to 

navigate the terrain. 

Have skills - methods of research and 

conceptual apparatus of local history, as well as to 

use them to study the history of the region. 

The process of studying the discipline aimed 

at the formation and development of the following 

common cultural, special competencies: the ability 

to understand the driving forces and the laws of the 

historical process, man's place in the historical 

process, political organization readiness to apply the 

methods of complex analysis of historical sources to 

explain historical facts. 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

ГЭ 

МЕ 

State examination 

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 

предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Игибаев, С. К. Историография  истории 

Казахстана [Текст]  : учеб. для вузов / С. К. 

Игибаев ; М-во образования и науки РК. - 

Алматы : [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

2. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана [Текст]  

: учеб.  для вузов / Ж. О. Артыкбаев. - Астана : 

Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана 

[Текст]  : учеб. пособие / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : 



 

Модуль Производственная практика 

Модуль Өндірістік іс-тәжірибе 

Module Production practice 

Формуляр дисциплины:Производсвенная практика (непрерывная) 

Пән формуляры Өндірістік іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Discipline form: Production practices (continuous) 

Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

4. Рысбекова Ш.С., Борбасова Қ.М. Діни 

антропология : оқу-әдістемелік құрал.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Өндірістік практика (үздіксіз) 

Производсвенная  практика (непрерывная) 

Psychological and pedagogical practices (continuous 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С.. 

химия кафедрасы Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С. 

Department of chemistry Mukazhanova Zh.B., Orazova S.S. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Біліктілік шеңберінен шығатын модульдерден таңдап 

алынған 

The elective modules beyond the qualification 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

2 

2 

2 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

2 

2 

2 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

2 

2 

2 

Количество 

обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизитымодуля 

МодульТалаптар 

Module prerequisites 

Физика және математика, жалпы және 

бейорганикалық, аналитикалық химия, химиялық 

зерттеудің физикалық әдістері. 

Физика и математика, общая и неорганическая, 

аналитическая химия, физические методы химических 

исследований. 

Physics and mathematics, general and inorganic, 

analytical chemistry, physical methods of chemical research. 



Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Білу және түсіну: химия ғылымының теориялық 

негіздерін 

Қолдану және түсіну: заттарға мүмкін болатын 

анализдер мен идентификацияларды жүргізуге алған 

білімдерін қолдану; химиялық өндірісте алған білімін 

орынды қолдана білу; әдебиетпен жұмыс жасай алу; 

үрдістердің жүру ретін құру және модельдеу; талдау 

нәтижелерін өндеу; талдаулардың сызба-нұсқасын 

құрастыра алу. 

Знание и понимание теоретических основ 

химической науки 

Применение и понимание:полученных теоретических 

знаний для проведения всевозможных анализов и 

идентификации веществ; умение применятьсвои знания в 

химическом производстве; умение работать литературой; 

строить и моделировать процессы; обрабатывать 

результаты анализов, умение составлять схемы анализов. 

Knowledge and understanding of the theoretical 

foundations of chemical science. 

Application and understanding: theoretical knowledge 

obtained for all kinds of analysis and identification of 

substances; the ability to apply their knowledge in chemical 

production; ability to work in literature; build and simulate 

processes; process the results of analyzes, the ability to make 

analysis schemes. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Іс-тәжірибеден өту барысында студенттерде: 

- Білу: мамандық бойынша жұмыстың мазмұны 

жөнінде саналы түсінік қалыптасу; 

- Істей алу: химия және химияны оқыту әдістемесі 

саласында алған теориялық білімдерін маманның тәжірибе 

жүзінде ұтымды пайдалану қабілетін дамуы; кәсіби 

ойлаудың дамуы; 

- Дағдылану: студенттердің оқу орындарында, 

химиялық зертханаларда жұмыс істеу біліктіліктерін 

арттыру; 

Во время прохождения практики у студента должно: 

– Знать: формирование осознанного понимания 

содержания работы по специальности; 

– Уметь: способности рационального применения 

полученных теоретических знаний в практической 

деятельности специалиста в области химии и методики 

преподавания химии; 

– Иметь навыки:  профессионального мышления; 

выработка у студентов навыков работы в учреждениях 

образования,  химических лабораториях; 

During the internship, the student must: 

- Toknow: form a conscious understanding of the content 

of the work in the speciality; 

- To be able: development of the ability of rational use of 

theoretical knowledge gained in the practice of a specialist in 

the field of chemistry and chemistry teaching methods; 

development of professional thinking; 



МодульУчебная практика 

Модуль Оқуіс-тәжірибесі  

Module Educationalpractice 

Формуляр дисциплины Учебная практика 

Пән формуляры Оқу іс-тәжірибе 

 Form of discipline  Educationalpractice 

- Developing students' skills in educational institutions, 

chemical laboratories; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау 

нысаны 

Learning outcome 

Өндірістік практиканың қорытындысы  

Отчет  производственной практики 

Report of practice  

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, предусмотренныхмодулем 

(см. п. 4.2) 

Модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті 

бақылауға және іске асыруға оң баға берілді (4.2-ті 

қараңыз). 

Positive assessment of the final control and performance of all 

types of work provided by the module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

8 семестр 

8 семестр 

8 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической 

химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. 

И. Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2008.- 

464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. 

Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической 

химии: учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 

2016.- 163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. 

Гребенькова. - М. : Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего 

образования; (Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080). 

 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр Оқу іс-тәжірибе  U 



Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Учебная практика U 

EducationalpracticeU 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С.. 

химия кафедрасы Мукажанова Ж:Б.Оразова С:С. 

Department of chemistry Mukazhanova Zh.B., 

Orazova S.S. 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдап алынған 

модульдер 

The elective modules beyond the qualification 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

2 

2 

2 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

2 

2 

2 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Количество обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМодульТалаптар 

Module prerequisites 

Физика және математика, жалпы және 

бейорганикалық, аналитикалық химия, химиялық 

зерттеудің физикалық әдістері. 

Физика и математика, общая и 

неорганическая, аналитическая химия, физические 

методы химических исследований. 

Physics and mathematics, general and inorganic, 

analytical chemistry, physical methods of chemical 

research. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Білу және түсіну: химия ғылымының 

теориялық негіздерін 

Қолдану және түсіну: заттарға мүмкін 

болатын анализдер мен идентификацияларды 

жүргізуге алған білімдерін қолдану; химиялық 

өндірісте алған білімін орынды қолдана білу; 

әдебиетпен жұмыс жасай алу; үрдістердің жүру 

ретін құру және модельдеу; талдау нәтижелерін 

өндеу; талдаулардың сызба-нұсқасын құрастыра 

алу. 

Знание и понимание теоретических основ 

химической науки 

Применение и понимание: полученных 

теоретических знаний для проведения 



всевозможных анализов и идентификации веществ; 

умение применятьсвои знания в химическом 

производстве; умение работать литературой; 

строить и моделировать процессы; обрабатывать 

результаты анализов, умение составлять схемы 

анализов. 

Knowledge and understanding of the theoretical 

foundations of chemical science. 

Application and understanding: theoretical 

knowledge obtained for all kinds of analysis and 

identification of substances; the ability to apply their 

knowledge in chemical production; ability to work in 

literature; build and simulate processes; process the 

results of analyzes, the ability to make analysis 

schemes. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Іс-тәжірибеден өту барысында студенттерде: 

- Білу: мамандық бойынша жұмыстың 

мазмұны жөнінде саналы түсінік қалыптасу; 

- Істей алу: химия және химияны оқыту 

әдістемесі саласында  алған теориялық білімдерін 

маманның тәжірибе жүзінде ұтымды пайдалану 

қабілетін дамуы; кәсіби ойлаудың дамуы; 

-  Дағдылану: студенттердің оқу 

орындарында, химиялық зертханаларда жұмыс 

істеу біліктіліктерін арттыру; 

Во время прохождения практики у студента 

должно: 

– Знать: формирование осознанного 

понимания содержания работы по специальности; 

– Уметь: способности рационального 

применения полученных теоретических знаний в 

практической деятельности специалиста в области 

химии и методики преподавания химии; 

– Иметь навыки:  профессионального 

мышления; выработка у студентов навыков работы 

в учреждениях образования,  химических 

лабораториях; 

During the internship, the student must: 

- Toknow: form a conscious understanding of 

the content of the work in the speciality; 

- To be able: development of the ability of 

rational use of theoretical knowledge gained in the 

practice of a specialist in the field of chemistry and 

chemistry teaching methods; development of 

professional thinking; 

- Developing students' skills in educational 

institutions, chemical laboratories; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау нысаны 

Learning outcome 

Оқу іс-тәжірибесінің қорытындысы  

Отчет учебной практики  

Report of educational practice   

Условия для получения кредитов 

Кредит  алу шарттары 

положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, 



 

 

МодульПреддипломная практика 

Модуль Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Module Pre-diploma practiceФормуляр дисциплины Преддипломная практика 

Пән формуляры Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Form of discipline  Pre-diploma practice 

Conditions for obtaining loans предусмотренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and 

performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность модуля Модуль 

ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Золотов, Ю. А. История и методология 

аналитической химии[Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин.- 2-е изд., 

стереотип.- М.: Академия, 2008.- 464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая 

химия. Аналитическая химия [Текст]  : учебник для 

вузов / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. 

Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. 

- 144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы 

органической химии: учеб. пособие / Г. Е. 

Абылкасова.- Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 

113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных 

производных органических молекул : учеб. пособие  

/ Г. Е. Абылкасова; М-во образования и науки РК.- 

Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : 

учеб. пособие для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. 

Никитина, В. И. Гребенькова. - М. : Юрайт, 2011. - 

287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной 

практике. 

7.Государственный общеобязательный 

стандартвысшего образования; (Утвержден 

постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080. 

Дата обновления 

Жаңарту күні 

Date of update 

31.01.2019 г. 

31.01.2019 ж. 

31.01.2019 year 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  PD 

Преддипломная практика PD 

Pre-diploma practice PD 

Ответственный за модуль Абылкасова Г.Е., к.х.н., доцент 



Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Х.ғ.к., доцент Абылкасова Г.Е . 

Abylkasova G. E., candidate of chemical Sciences 

Тип модуля (название блока) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of unit) 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

Біліктілік шеңберінен шығатын таңдап алынған 

модульдер 

The elective modules beyond the qualification 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Baccalaureate 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

8 

8 

8 

Количество 

обучающихсяСтуденттер 

саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизитымодуля 

МодульТалаптар 

Module prerequisites 

Физика және математика, жалпы және 

бейорганикалық, аналитикалық химия, химиялық 

зерттеудің физикалық әдістері. 

Физика и математика, общая и неорганическая, 

аналитическая химия, физические методы химических 

исследований. 

Physics and mathematics, general and inorganic, 

analytical chemistry, physical methods of chemical research. 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Практиканың мақсаты: қазіргі заманғы химия 
ғылымының дамуының негізгі бағыттарын жан-жақты 
зерделеу үшін студенттердің білімін жаңарту; химиялық 
және физика-химиялық зерттеулер түрлерін қолдану 
арқылы заттардың химиялық құрамын анықтаудың әр 
түрлі жолдарын қолдануды үйрету; студенттерге алған 
білімдерімен еркін жұмыс істей алуды, оларды тәжірибеге 
енгізуді үйрету;өз ойларын дәйекті түрде білдіру; дербес 
іздеу, деректерді хаттамамен және этикетпен талдау. 

Целью практики является актуализировать у 
студентов знания для углубленного изучения основных 
направлений развития современной химической науки; 
учить их применять знания для углубленного изучения 
химических дисциплин и современных методов анализа, 
для проведения по определению химического состава 
веществ в различных химических и физико-химических 
исследованиях;чтобы студенты умелисвободно 
оперировать полученными знаниями, применять их на 
практике; логично, последовательно излагать свои мысли; 
самостоятельно искать, анализировать данные по 



протоколу и этикету. 
The purpose of the practice is to update students' 

knowledge for an in-depth study of the main directions of 
development of modern chemical science; teach them to apply 
knowledge for the in-depth study of chemical disciplines and 
modern methods of analysis, for carrying out, by definition, 
the chemical composition of substances in various chemical 
and physicochemical studies; so that students are able to 
operate freely with the knowledge gained, to put them into 
practice; logically, consistently express their thoughts; 
independently search, analyze data by protocol and etiquette. 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Іс-тәжірибеден өту барысында студенттерде: 

- Білу: мамандық бойынша жұмыстың мазмұны 

жөнінде саналы түсінік қалыптасу; 

- Істей алу: химия және химияны оқыту әдістемесі 

саласында  алған теориялық білімдерін маманның 

тәжірибе жүзінде ұтымды пайдалану қабілетін дамуы; 

кәсіби ойлаудың дамуы; 

-  Дағдылану: студенттердің оқу орындарында, 

химиялық зертханаларда жұмыс істеу біліктіліктерін 

арттыру; 

Во время прохождения практики у студента 

должно: 

– Знать: формирование осознанного понимания 

содержания работы по специальности; 

– Уметь: способности рационального применения 

полученных теоретических знаний в практической 

деятельности специалиста в области химии и методики 

преподавания химии; 

– Иметь навыки:  профессионального мышления; 

выработка у студентов навыков работы в учреждениях 

образования,  химических лабораториях; 

During the internship, the student must: 

- Toknow: form a conscious understanding of the 

content of the work in the speciality; 

- To be able: development of the ability of rational use 

of theoretical knowledge gained in the practice of a specialist 

in the field of chemistry and chemistry teaching methods; 

development of professional thinking; 

- Developing students' skills in educational institutions, 

chemical laboratories; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды бақылау 

нысаны 

Learning outcome 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе қорытындысын өткізу 

Отчет преддипломной практики 

Reportof рre-diploma practice 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining loans 

Положительная оценка по итоговому контролю и 

выполнению всех видовработ, предусмотренныхмодулем 

(см. п. 4.2) 

Модульде көзделген жұмыстың барлық түрлерін 

түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға берілді 

(4.2-ті қараңыз). 

Positive assessment of the final control and performance of all 

types of work provided by the module (see paragraph 4.2) 



 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность модуля 

Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр, 2 семестр 

1 семестр, 2 семестр 

1 semester, 2 semesters 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Золотов, Ю. А. История и методология аналитической 

химии[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. А. Золотов, В. 

И. Вершинин.- 2-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2008.- 

464 с. 

2. Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. 

Аналитическая химия [Текст]  : учебник для вузов / В. В. 

Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

3. Абылкасова Г. Е. Теоретические основы органической 

химии: учеб. пособие / Г. Е. Абылкасова.- Усть-

Каменогорск: ВКГУ, 2012.- 113с. 

4 Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных 

органических молекул : учеб. пособие  / Г. Е. Абылкасова; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорска : 

Берел, 2016.- 163 с. 7 

5.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. 

пособие для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. 

Гребенькова. - М. : Юрайт, 2011. - 287 с 

 6.ГОСО РК 5.03.005-2009 по профессиональной 

практике. 

7.Государственный общеобязательный стандартвысшего 

образования; (Утвержден постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080). 
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