




1 6D060600-Химия мамандығы түлегі білім беру бағдарламасының 

төлқұжаты 

 

1.1 Біліктілік пен лауазымдардың тізімі 

Аталған білім беру бағдарламасы түлегіне 6D060600-Химия 

мамандығы бойынша «философия докторы (PhD)» дәрежесі тағайындалады. 

6D060600-Химия мамандығы бойынша философия докторлары келесі 

кәсіби қызметтерді атқара алады: 

- әртүрлі білім беру мекемелерінде (мектептер, лицейлер, гимназиялар, 

колледждер мен ЖОО-да) білім беру (педагогикалық), химия пәнінің 

оқытушысы, сондай-ақ таңдау пәндерінің блогы бойынша оқитын пәндерден 

; 

- зерттеу: түрлі ғылыми және ғылыми-өндірістік мекемелерде 

мамандандырылған пәндер бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу, 

6D060600-Химия мамандығы бойынша философия докторлары келесі 

кәсіби қызметтерді атқара алады: 

- білім беру (педагогикалық), әртүрлі білім беру мекемелерінде 

(мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер мен ЖОО-да) химия пәнінің 

оқытушысы, сондай-ақ таңдау пәндерінің блогы бойынша оқитын пәндерден; 

- ғылыми-зерттеущілік: түрлі ғылыми және ғылыми-өндірістік 

мекемелерде мамандандырылған пәндер бойынша ғылыми зерттеулер 

жүргізуге, 

- жобалық: жобалау және жобалау ұйымдарында жалпы және 

мамандандырылған әзірлемелерді енгізуге; 

- әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылымдарда (білім беру бөлімдері, 

әкімдіктер, химиялық зертханалар) өндірістік және басқарушылық қызметте; 

- химиялық және биологиялық және экологиялық бейінді өндірістегі 

ұйымдастыру-технологиялық қызмет. 

- жоба: жобалау және жобалау ұйымдарында жалпы және 

мамандандырылған әзірлемелерді енгізу; 

- әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылымдарда (білім беру бөлімдері, 

әкімдіктер, химиялық зертханалар) өндірістік және басқарушылық қызметте; 

- химиялық-биологиялық және экологиялық бейіндегі өндірістерде 

ұйымдастырушылық-технологиялық қызметте. 

1.2  Негізгі құзыреттіліктер 

6D060600-Химия мамандығы бойынша докторантура түлегі келесі 

қабілеттіліктер мен дағдыларға ие болуы керек: 

 осы салада қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерінің 

тұрғысынан зерттеу саласының жүйелі түсінігін көрсету; 

 кешенді зерттеу үдерісін жоспарлау, әзірлеу, енгізу және түзету; 

 ғылыми саладағы шекараларды кеңейту үшін ұлттық немесе 

халықаралық деңгейде жариялауға лайық өздерінің түпнұсқалық 

зерттеулерін енгізуге; 

 жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және 

синтездеуге; 



 өздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестерге, ғылыми 

қауымдастыққа және жұртшылыққа хабарлауға; 

 білімге негізделген қоғамның дамуына жәрдемдесуге. 

Докторантура түлегінің: 

 іргелі ғылыми негізі болуы керек; 

 заманауи эксперименттік әдістер дағдыларына ие болуы қажет; 

 ғылыми ақпаратты жинақтау, өңдеу және сақтау әдістерін қоса 

алғанда, заманауи ақпараттық технологияларды игерген болуы керек; 

 қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді анықтап, 

шешуге, таңдаулы ғылыми мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу және 

инновациялық қызметті ұйымдастыруға және жүргізуге қабілетті; 

 шет тілін жоғары деңгейде білуі керек. 

Модульдік білім беру бағдарламасы еңбек нарығының қажеттіліктерін 

және жұмыс берушілердің талаптарын қамтамасыз ететін құзіреттіліктерге 

негізделген оқыту үлгісі негізінде әзірленеді. Бұл модель докторанттың 

негізгі құзыреттіліктерінің сипаттамасы, олардың дайындық дәрежесі және 

белгілі бір кәсіби қызметтерді атқаруға дайындығын қамтамасыз етеді. 

6D060600-Химия мамандығы бойынша философия докторлары келесі 

салалар бойынша негізгі құзыреттіліктерге ие болады: 

1) ана тілі (қазақ/орыс тілдері) – КК1 

химия саласындағы негізгі тұжырымдамаларды, ойларды, фактілер мен 

пікірлерді жазбаша және ауызша формаларда (тыңдау, айту, оқу және жазу) 

түсіндіруге және түсінуге, сонымен қатар әлеуметтік және мәдени 

контекстердің барлық салаларында (жұмыста, үйде және бос уақытында) 

лингвистикалық тұрғыдан лайықты және шығармашылық әрекеттесуге, 

сөздіктер мен анықтамалықтарды қолдануға қабілетті. 

2) шетел тілдері – КК2 

ағылшын тіліндегі негізгі қарым-қатынас дағдыларын иеленеді: химия 

саласындағы негізгі тұжырымдамаларды, ойларды, фактілер мен пікірлерді 

жазбаша да, ауызша да (тыңдау, айту, оқу және жазу) әлеуметтік және 

мәдени контекстердің барлық салаларында (оқуда, білім алуда, жұмыста, 

үйде және бос уақытында) түсінуге, жеткізуге және айтуға. Медиация және 

мәдениетаралық түсіністік дағдыларына ие болады. Шетел тілі кәсіби 

мазмұндағы ақпараттарды шетелдік көздерден алу мүмкіндігіне ие; 

меңгерілген дағдыларды, соның ішінде ми еңбегінің белгілі бір әдістерін 

практикада қолдануға қабілетті; өз көзқарасын ұсынуға қабілетті тұлға 

қалыптастыру көлемінде беріледі. 

3) іргелі химиялық, биологиялық, жаратылыстану-ғылыми және 

техникалық дайындық – КК3 

заттарды химиялық және физикалық-химиялық әдістермен сапалық 

және сандық зерттеу негіздеріне жататын негізгі заңдар мен заңдылықтарды 

дамытуға және қолдануға қабілетті: заңдылық қандай құбылыстар 

(процестер) немесе өлшемдер арасындағы байланысты түсіндіретіндігін; 



анықтамасын; заңның математикалық және, қажет жағдайда, графиктік 

өрнегін; заңның қолданылу шегін біледі. 

Білім беру мекемелерінде химияны оқытудың қазіргі заманғы 

инновациялық технологиялары мен интерактивті әдістерін қолдана біледі. 

4) компьютерлік дайындық – КК4 

жұмыста, бос уақытта және қарым-қатынаста заманауи ақпараттық 

технологияларды сенімді және сыни қолдануға қабілетті; дүниетанымдық 

дәлелдерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтауға, өздерінің 

білімдерін және әдістерін кәсіби проблемаларды шешу үшін қолдануға, 

химия саласындағы ғылыми-зерттеу материалдарын дайындауға арналған 

практикалық мәселелерді шешу үшін бағдарламалық құралдарды қолдана 

алуға; ақпарат алмасу құралы ретінде, Интернетте жұмыс істеу үшін 

компьютермен жұмыс істей білуге; электрондық білім беру құралдарының 

негізгі педагогикалық қасиеттерін бағалауға және оларды оөу үрдісінде 

қолданудың педагогикалық тиімділігін анықтауға; ақпаратты қабылдау, 

сақтау және өңдеуге. 

5) оқу дайындығы – КК5 

ой-өрісі және ойлау мәдениеті кең жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін химиялық пәндер (ғылымдар) 

саласындағы базалық білімге ие: үздіксіз оқыту қажеттілігін түсінеді, 

қолжетімді мүмкіндіктерді таба алады; өзінің білім алуын ұйымдастыруға, 

соның ішінде жеке және топта уақытты және ақпаратты тиімді басқаруға 

қабілетті; кәсіби және жеке дамуға ұмтылатын; күнделікті кәсіби қызмет 

үшін қажетті жаңа білім алуға қабілетті; өз ресурстарын басқаруға қабілетті, 

яғни, өзін-өзі тану саласындағы өз дағдылары мен қабілетін көрсетуге, 

білімді игеруге және сақтауға, сондай-ақ оларды ұтымды дамыту және 

пайдалануға қабілетті. 

6) әлеуметтік дайындық (тұлғалық, қарым-қатынастық, азаматтық 

құзыреттіліктер) – КК6 

қоғамдық және жұмыс өміріне, әсіресе әртүрлі қоғамдарға тиімді және 

конструктивті түрде қатысуға, ал қажет болған жағдайда жанжалдарды шешу 

үшін мінез-құлқының барлық түрлеріне ие, қоғамдық-саяси 

тұжырымдамалар мен құрылымдарға негізделген азаматтық өмірге қатысуға 

қабілетті, ұжымда, отбасында, қоғамда, әлемде өмір сүруге қабілетті, басқа 

адамның қабылдауын және түсінуін, құндылыққа деген көзқарасын дамыта 

алатын қабілеті бар; қоғамдағы қарым-қатынастарда ашықтық пен 

толеранттылыққа қабілетті, қақтығыстық жағдайларды болдырмауға 

қабілетті, икемге келе алатын және қоршаған әлеммен байланысқа түсе 

алатын, іскери этиканы сақтай алатын, мінез-құлықтың этикалық және 

құқықтық нормаларын сақтауға қабілетті, қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік-

коммуникативті қарым-қатынасқа ие, топта жұмыс істеу, ынтымақтастық, 

ауызша және жазбаша диалог жүргізу, монолог, іскерлік хат алмасуға 

қабілетті. 

7) кәсіпкерлік экономикалық дайындық – КК7 



экономикалық білім негіздеріне ие, менеджмент туралы ғылыми 

түсінігі бар: маркетинг, қаржы және т.б.; экономиканы мемлекеттік реттеудің 

мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін 

біледі және түсінеді; идеяларды іс-әрекетке айналдыра алады, кәсіби 

мақсаттарға жету үшін жобаларды жоспарлау және басқаруға қабілетті; 

экономикадағы нақты жағдайларды микро және макроэкономика тұрғысынан 

талдау, экономикалық және құқықтық жағдайды талдау және бағалау 

негізінде дербес тиімді шешімдер қабылдай алады; экономикалық және 

құқықтық ойлау, отандық және шетел ғылымдарының біліміне негізделген 

қоғамның проблемаларын тұтастай талдауға қабілетті. 

8) мәдени дайындық – КК8 

ақпаратты жинақтауға, талдауға, қабылдауға, мақсаттар қоюға және 

оған жету жолдарын таңдауға қабілетті, идеологиялық, әлеуметтік және жеке 

маңызды философиялық мәселелерді талдай алатын, адамның өмір сүру 

формасы ретінде мәдениеттің мағынасын түсінуге қабілетті, өз қызметінде 

қазіргі заманғы толеранттылық, диалог және ынтымақтастық принциптерін 

жетекшілікке алуға қабілетті, 

ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, негізделген 

және айқын түрде құруға қабілетті, әлеуметтік және мәдени 

айырмашылықтарды толерантты қабылдауды, мұраға және мәдени 

дәстүрлерге құрметпен қарауға, қазақ мәдениетінің құндылығын және оның 

әлемдік мәдениеттегі орны туралы тануға қабілетті, қазіргі заманғы 

өркениеттің сақталуы мен дамуына арналған гуманистік құндылықтардың 

мағынасын түсінуге, қоғамды демократия, еркіндік және гуманизм 

принциптері негізінде жетілдіруге және дамытуға дайын және ұмтылысқа 

қабілетті.  

9) жалпы құзыреттіліктер – КК9 

белгілі бір стандарттарға сәйкес табысты жұмыс жасай білуге және өз 

білімін практикалық қызметте қолдануға қабілетті, практикалық тәжірибе 

негізінде табысты қызмет жасай білуге, кәсіби және әлеуметтік мәселелерді 

шешуде жаратылыстанулық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдар 

бойынша жүйелі теориялық және практикалық білімдерін қолдануға 

қабілетті; әртүрлі білім беру мекемелерінде негізгі және элективті курстарға 

арналған оқу бағдарламаларын жүзеге асыра алатын, оқушылар мен 

тәрбиеленушілердің жетістіктерін диагностикалаудың заманауи әдістерін 

қолданатын, білім алушыларды әлеуметтендіру және кәсіби өзін-өзі тану 

процестерін педагогикалық қолдауды жүзеге асыратын, оларды мамандықты 

дұрыс таңдауға дайындайтын, белгілі бір білім беру мекемесінде оқу 

процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен 

технологияларды, соның ішінде ақпараттық технологияларды қолдануға 

қабілетті. 

6D060600-Химия мамандығы бойынша философия докторлары өзінің 

кәсіби білімін, біліктілігі мен дағдысын қолдану саласында келесі арнайы 

құзыреттіліктерге ие болады: 

1)  Педагогикалық - СК1:  



- химиялық пәндер бойынша курстарды жаңартылған білім 

мазмұнында оқытуда педагогикалық қызметтің негіздері бойынша білімдерін 

практикалық қолдану; 

- оқушылардың ойлау дағдыларын қарапайым деңгейден (білім, 

қолдану, түсіну) жоғары деңгейге дейін (талдау, синтездеу, бағалау) 

қалыптастыруға негізделген оқытудың мақсаттарына назар аударуға 

қабілетті; 

- пәнаралық байланыстарды тиімді ұйымдастыру; 

- оқу-тәрбие үрдісінің сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру 

ортасының мүмкіндіктерін, соның ішінде ақпараттық мүмкіндіктерін 

пайдалану; 

- білім беру процесінің сапасын қамтамасыз етуге мүдделі ата-

аналармен, әріптестермен, әлеуметтік серіктестермен өзара қарым-қатынаста 

болу; 

- патриоттықты тәрбие, химиялық және биологиялық саланы 

құрметтеу, біздің еліміздің дәстүрлері сияқты негізгі міндеттерді химиялық 

пәндерді оқытуда жүзеге асыру; 

- химиялық білімнің қарапайым әдістерін, ақпаратпен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеру; 

- білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 

дағдыларын меңгеру; 

- өзіндік белсенді оқыту әдістерін меңгеру. 

2) Ғылыми-зерттеушілік - СК2: 

- химия саласындағы ғылыми зерттеулерде жұмыс дағдыларын 

пайдалану; 

- қажетті ақпаратты кітапханалық және электрондық каталогтардан, 

желілік ресурстардан іздестіру; 

- зерттеу тақырыбы бойынша шолулар, аннотациялар дайындау, 

рефераттар мен библиографиялар дайындау; 

- химиялық, биологиялық және педагогикалық білім саласындағы 

зерттеулердің заманауи бағыттарын анықтау. 

3) Мәдени-ағартушылық - СК3: 

- кәсіпорындардың және мәдениет мекемелерінің қызметін химиялық 

және биологиялық аспектіде ақпараттық қолдау; 

- Қазақстан халқының маңызды идеялары мен мәдени дәстүрлерінің 

жетістіктерін қолдау, дамыту және насихаттау; 

4) Сараптамалық-аналитикалық - СК4: 

- аналитикалық орталықтардың, қоғамдық және мемлекеттік 

ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының практикалық қызметін 

қамтамасыз ету үшін ақпарат дайындау және өңдеу. 

5) Ұйымдастырушылық-басқарушылық - СК5: 

- ұйымдастырушылық және басқарушылық сауаттылық; 

ұйымдастырушылық, коммуникативтік, рефлексиялық дағдылар; 

- дерекқорлармен және ақпараттық жүйелермен аналитикалық жұмыс; 



- жалпы білім беру мекемелерін басқару, ғылыми және білім беру 

кеңестері, жараатылыстық ғылымдар үшін ведомстволық білім беру 

құрылымдарының шеңберінде стратегиялық даму жоспарларын 

ұйымдастыру және жүзеге асыру. 

 



1 Паспорт образовательной программы выпускника 

специальности  6D060600-Химия 

 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику данной образовательной программы присуждается 

степень «доктор философии (PhD)» по специальности 6D060600-Химия. 

Доктора философии по специальности 6D060600-Химия могут 

выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

- образовательная (педагогическая), работа в качестве учителя химии, а 

также смежных дисциплин, изучаемых по программе блока дисциплин по 

выбору, в различных учебных заведениях (школы, лицеи, гимназии, 

колледжи и ВУЗы); 

- научно-исследовательская: выполнение научных исследований по 

профильным дисциплинам в различных научных и научно-производственных 

учреждениях,  

- проектная: выполнение общих и специализированных разработок в 

проектных и конструкторских организациях; 

- производственно-управленческая деятельность в государственных 

структурах различного уровня (отделы образования, акиматы, лаборатории 

химического направления); 

- организационно-технологическая деятельность на производствах 

химико-биологического и экологического профиля. 

1.2  Ключевые компетенции 

Выпускник докторантуры специальности  6D060600-Химия должен 

обладать следующими способностями и навыками: 

 демонстрировать системное понимание области изучения, 

мастерство в части умений и методов исследования, используемых в данной 

области; 

 планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс научных исследований; 

 вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 

расширение границ научной области, которые могут заслуживать 

публикации на национальном или международном уровне; 

 критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 

сложные идеи; 

 сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу 

и широкой общественности; 

 содействовать развитию общества, основанного на знаниях.  

Выпускник докторантуры должен: 

 иметь фундаментальную научную подготовку; 

 обладать навыками современных экспериментальных методов; 

 владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, обработки и хранения научной информации; 

 уметь формулировать и решать современные научные и 



практические проблемы, организовывать и вести научно-исследовательскую 

и инновационную деятельность по избранной научной специальности; 

 обладать высоким уровнем знания иностранного языка. 

Модульная образовательная программа разработана на основе 

компетентностной модели подготовки специалистов, которая обеспечивает 

потребности рынка труда и требования работодателей. Данная модель 

представляет собой описание ключевых компетенций докторанта, уровня их 

подготовленности и готовности к выполнению конкретных 

профессиональных функций. 

Доктора философии по специальности 6D060600-«Химия» владеет 

следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) родного языка (казахского/русского языка) – КК1 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения в области химии, в письменной 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; 

пользоваться словарями и справочниками. 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: 

способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и 

мнения области химии 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. 

Иностранный язык в объѐме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 

способен использовать на практике приобретенные учебные умения, в том 

числе определенные приемы умственного труда; способен изложить 

собственную точку зрения.  

3) фундаментальной химической, биологической, естественно-

научной и технической подготовки – КК3 

способен развивать и применять основополагающие законы, 

закономерности, лежащие в основе качественного и количественного 

исследования веществ химическими и физико-химическими методами: связь 

между какими явлениями (процессами) или величинами выражает закон; 

формулировка; математическое и, если возможно, графическое выражение 

закона; границы применения закона их закономерности. 

Уметь использовать современные инновационные технологии и 

интерактивные методы обучения химии в образовательных учреждениях. 

4) компьютерной подготовки – КК4 

способен уверенно и критично использовать современные 

информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций; способен 

использовать основы знаний и методологии, объясняющих мир, для 

выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять 



свои знания и методологию для решения профессиональных задач, способен 

использовать программные средства для решения практических задач в 

области химии и биологии для подготовки материалов научных 

исследований; способен работать с компьютером как средством получения 

информации, работать с Интернет; оценивать основные педагогические 

свойства электронных образовательных продуктов и определять 

педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе; 

способен получать, хранить, перерабатывать информацию.  

5) учебной подготовки – КК5 

обладает базовыми знаниями в области химических дисциплин (наук), 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким 

кругозором и культурой мышления: осознает потребность в постоянном 

обучении, может найти доступные возможности; способен стремиться и 

настойчиво продолжать учиться, способен организовывать собственное 

обучение, в том числе, эффективно управляя временем и информацией как 

индивидуально: так и в группах; стремится к профессиональному и 

личностному росту; способен приобретать новые знания, необходимые для 

повседневной профессиональной деятельности; способен управлять 

собственными ресурсами, т.е. проявить собственные умения и навыки в 

области самообразования, умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать. 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские 

компетенции) – КК6 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему 

эффективным и конструктивным образом участвовать в общественной и 

трудовой жизни и в частности, во все более разнообразных обществах, а 

также при необходимости разрешать конфликты, способен участвовать в 

гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических 

понятий и структур,  способен жить в коллективе, в семье, в социуме, в мире, 

способен воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, 

отношение к нему как к ценности; способен к толерантности и 

транспаретности во взаимоотношениях в социуме, способен избегать 

конфликтных ситуаций, способен компромиссам и контактам с окружающим 

его миром, способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 

правовыми нормами поведения, способен к  социально-коммуникативному 

взаимодействию с обществом, коллективом, способен к работе в группе, к 

сотрудничеству, способен вести устный и письменный диалог, монолог, 

деловую переписку. 

7) предпринимательской экономической подготовки – КК7 
обладает основами экономических знаний, имеет 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 
профессиональных задач; анализировать конкретные ситуации в экономике с 



позиций микро и макроэкономики, способен самостоятельно принимать 
эффективные решения на основе анализа и оценки экономической и 
правовой ситуации;  экономического и правового мышления, основанного на 
знании отечественной и зарубежной науки,  способен к целостному анализу 
проблем общества. 

8) культурной подготовки – КК8 

способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения, способен к анализу мировоззренческих, 

социально и личностно значимых философских проблем, способен к 

пониманию значения культуры как формы человеческого существования, 

способен руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества, способен  логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, способен 

к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к наследию и культурным 

традициям, способен к осознанию ценности казахстанской культуры и ее 

места во всемирной культуре, способен осознавать значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации, стремиться и быть готовым к совершенствованию и развитию 

общества на принципах демократии, свободы и гуманизма.  

9) общими компетенциями – КК9 

способен использовать в практической деятельности знания и 

способность выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами, 

успешно действовать на основе практического опыта, способен применить 

систематизированные теоретические и практические знания естественных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; способен  реализовать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях, 

применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии, способен применять  современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

Доктора философии по специальности 6D060600-«Химия» владеют 

следующими специальными компетенциями в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков: 

 1)  Педагогическая - СК1:  

- практическое использование знаний основ педагогической деятельности 

в преподавании курсов химических дисциплин обновленного содержания 

образования; 



- способен акцентировать внимание на целях обучения, основанных на 

формировании мыслительных навыков учащихся от элементарного (знание, 

применение, понимание) до высокого уровней (анализ, синтез, оценка); 

- способен эффективно организовывать межпредметные связи; 

- использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- реализовывать в процессе преподавания химических дисциплин такие 

основные задачи, как воспитание патриотизма, уважения к химической и 

биологической отрасли, и традициям нашей страны; 

- владеть элементарными методами химического познания, навыками 

работы с информацией; 

- владеть навыками критериального оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

- владеть методами активного обучения. 

2) Научно-исследовательская - СК2: 

- использование навыков работы в научных исследованиях по области 

химии; 

- поиск необходимой информации в библиотечных и электронных 

каталогах, в сетевых ресурсах; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; 

- выявление актуальных направлений исследований в области 

химических, биологических и педагогических знаний. 

3) Культурно-просветительская - СК3: 

- информационное обеспечение химических аспектов деятельности 

организаций и учреждений культуры; 

- поддержка, развитие и продвижение достижений значимых идей, 

традиций культуры народа Казахстана; 

4) Экспертно-аналитическая - СК4: 

- подготовка и обработка информации для обеспечения практической 

деятельности аналитических центров, общественных и государственных 

организаций и средствах массовой информации. 

5) Организационно-управленческая - СК5: 

- организационно-управленческая грамотность; организаторские, 

коммуникативные, рефлексивные умения; 

- аналитическая работа с базами данных и информационными системами; 

- руководство общеобразовательными учреждениями, научно и учебно-

методическими советами, организация и реализация планов стратегического 

развития в рамках ведомственных образовательных структур по естественно-

научной части. 

 



1 Passport of the educational program of graduate specialty 6D060600-

Chemistry 

 

1.1 List of qualifications and positions 

A graduate of this educational program is awarded the degree of (PhD) in 

the specialty 6D060600-Chemistry. 

Doctors of Philosophy in the specialty 6D060600-Chemistry can perform the 

following professional activities: 

- educational (pedagogical), work as a teacher of chemistry, as well as 

related disciplines, studied under the program of the block of disciplines of choice 

in various educational institutions (schools, lyceums, gymnasiums, colleges and 

universities); 

- research: carrying out scientific research on specialized disciplines in 

various scientific and research-and-production institutions, 

- project: implementation of general and specialized developments in design 

and design organizations; 

- production and management activities in government structures at various 

levels (education departments, akimats, chemical laboratories); 

- organizational and technological activities in the production of chemical 

and biological and environmental profile. 

1.2 Key competences 

A graduate of the doctoral specialty 6D060600-Chemistry should have the 

following abilities and skills: 

- demonstrate a systematic understanding of the field of study, skills in terms 

of skills and research methods used in this field; 

- plan, develop, implement and adjust the integrated research process; 

- contribute by own original research to expanding the boundaries of the 

scientific field, which may deserve publication at the national or international 

level; 

- critically analyze, evaluate and synthesize new and complex ideas; 

Communicate their knowledge and achievements to colleagues, the scientific 

community and the general public; 

Promote the development of a knowledge-based society. 

A doctoral graduate should: 

- have a fundamental scientific background; 

- possess the skills of modern experimental methods; 

Possess modern information technologies, including methods for obtaining, 

processing and storing scientific information; 

- be able to formulate and solve modern scientific and practical problems, 

organize and conduct research and innovation activities in a chosen scientific 

specialty; 

- have a high level of knowledge of a foreign language. 

The modular educational program is developed on the basis of the 

competence-based model of training, which provides the needs of the labor market 

and the requirements of employers. This model is a description of the key 



competencies of a doctoral candidate, their level of preparedness and readiness to 

perform specific professional functions. 

Doctors of Philosophy in the specialty 6D060600- "Chemistry" owns the 

following key competencies in the field of: 

1) native language (Kazakh / Russian language) - KС1 

able to express and understand concepts, thoughts, feelings, facts and 

opinions in the field of chemistry, in written and oral forms (listening, speaking, 

reading and writing), as well as interact linguistically and creatively in a variety of 

social and cultural contexts: during study: at work, at home and at leisure; use 

dictionaries and reference books. 

2) foreign languages - KС2 

Possesses basic communication skills in English: able to understand, express 

and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in the field of 

chemistry both verbally and in writing (hearing, speaking, reading, writing) in the 

relevant range of social and cultural contexts ( in education and training, at work, 

at home and at leisure). He has mediation and intercultural understanding skills. 

Foreign language in the amount necessary for the possibility of obtaining 

information of professional content from foreign sources; able to use in practice 

the acquired training skills, including certain techniques of mental labor; able to 

present their own point of view. 

3) fundamental chemical, biological, natural science and technical 

training - КС3 

able to develop and apply the fundamental laws, patterns that underlie the 

qualitative and quantitative study of substances by chemical and physicochemical 

methods: the relationship between which phenomena (processes) or quantities 

expresses the law; wording; mathematical and, if possible, graphic expression of 

the law; boundaries of the law of their laws. 

To be able to use modern innovative technologies and interactive methods of 

teaching chemistry in educational institutions. 

4) computer training - KС4 

able to confidently and critically use modern information technologies for 

work, leisure and communications; able to use the basics of knowledge and 

methodologies that explain the world to identify problems and conclusions based 

on evidence, apply their knowledge and methodology to solve professional 

problems, can use software tools to solve practical problems in the field of 

chemistry and biology for the preparation of scientific research materials; able to 

work with a computer as a means of obtaining information, work with the Internet; 

evaluate the basic pedagogical properties of electronic educational products and 

determine the pedagogical expediency of their use in the educational process; able 

to receive, store, process information. 

5) Training - KС5 

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

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

and culture of thinking: realizes the need for continuous learning, can find 

available opportunities; able to strive and persevere to learn, able to organize their 



own learning, including effectively managing time and information both 

individually and in groups; committed to professional and personal growth; able to 

acquire new knowledge necessary for: daily professional activities and continuing 

education in the magistracy; able to manage their own resources, i.e. to show their 

own skills and abilities in the field of self-education, the ability to acquire and 

preserve knowledge, as well as develop and use them rationally. 

6) social training (personal, intercultural, civic competence) - KС6 

possesses all forms of behavior that allow him to participate in public and 

working life in an effective and constructive way and in particular, in increasingly 

diverse societies, and, if necessary, to resolve conflicts, is able to participate in 

civil life, based on knowledge of social and political concepts and structures , able 

to live in a team, in a family, in society, in the world, able to cultivate in itself the 

acceptance and understanding of another person, the attitude towards him as a 

value; capable of tolerance and transparency in relationships in society, able to 

avoid conflict situations, able to compromise and contact with the world around 

him, able to comply with business ethics, own ethical and legal norms of behavior, 

able to socially communicative interaction with society, team, able to work in a 

group, to cooperate, able to conduct oral and written dialogue, monologue, 

business correspondence. 

7) entrepreneurial economic training - KС7 

possesses the basics of economic knowledge, has 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; analyze specific situations in the economy from the standpoint 

of micro and macroeconomics, can independently make effective decisions based 

on the analysis and assessment of the economic and legal situation; economic and 

legal thinking, based on the knowledge of domestic and foreign science, is capable 

of a holistic analysis of the problems of society. 

8) cultural training - KС8 

capable of generalizing, analyzing, perceiving information, setting a goal 

and choosing ways to achieve it, capable of analyzing ideological, socially and 

personally important philosophical problems, capable of understanding the 

meaning of culture as a form of human existence, is able to be guided in its 

activities by modern principles of tolerance, dialogue and cooperation, capable of 

logically correct, reasoned and clear construction of oral and written speech, 

capable of tolerant perception of social and cultural differences, respect an 

intelligent and caring attitude to mathematical heritage and cultural traditions, 

capable of recognizing the value of Kazakhstan culture and its place in world 

culture, is able to recognize the importance of humanistic values for the 

preservation and development of modern civilization, strive and be ready for the 

improvement and development of society based on the principles of democracy 

and freedom and humanism. 

9) General competences - КС9 



is able to use knowledge and ability to perform tasks in accordance with 

specified standards in practice, successfully operate on the basis of practical 

experience, is able to apply systematic theoretical and practical knowledge of 

natural, social and economic sciences in solving social and professional problems; 

is able to implement curricula for basic and elective courses in various educational 

institutions, apply modern methods of diagnosing students 'and pupils' 

achievements, carry out pedagogical support for the processes of socialization and 

professional self-determination of students, prepare them for conscious choice of 

profession, can apply modern methods and technologies, including informational, 

to ensure the quality of the educational process at a specific educational institution 

fines particular educational institution; 

Doctors of Philosophy in the specialty 6D060600- “Chemistry” have the 

following special competences in the application of their professional knowledge 

and skills: 

 1) Pedagogical - SC1: 

- practical use of knowledge of the foundations of pedagogical activity in the 

teaching of courses in chemical disciplines of updated educational content; 

- is able to focus attention on the objectives of learning, based on the 

formation of students' thinking skills from the elementary (knowledge, application, 

understanding) to high levels (analysis, synthesis, evaluation); 

- able to effectively organize interdisciplinary communication; 

- use the possibilities of the educational environment, including 

informational, to ensure the quality of the educational process; 

- engage in interaction with parents, colleagues, social partners interested in 

ensuring the quality of the educational process; 

- implement in the teaching of chemical disciplines such basic tasks as the 

education of patriotism, respect for the chemical and biological industry, and the 

traditions of our country; 

- to possess elementary methods of chemical knowledge, skills of working 

with information; 

- possess the skills of criterion assessment of students' academic 

achievements; 

- own active learning methods. 

2) Research and development - SC2: 

- use of skills in scientific research in the field of chemistry; 

- search for necessary information in library and electronic catalogs, in 

network resources; 

- preparation of reviews, annotations, preparation of abstracts and 

bibliography on the subject of the research; 

- identification of relevant areas of research in the field of chemical, 

biological and pedagogical knowledge. 

3) Cultural and educational - SC3: 

- information support of the chemical aspects of the activities of 

organizations and cultural institutions; 



- support, development and promotion of the achievements of significant 

ideas and cultural traditions of the people of Kazakhstan; 

4) Expert-analytical - SC4: 

- preparation and processing of information to ensure the practical activity of 

analytical centers, public and state organizations and the media. 

5) Organizational and managerial - SC5: 

- organizational and managerial literacy; organizational, communicative, 

reflexive skills; 

- analytical work with databases and information systems; 

- management of educational institutions, scientific and educational-

methodical councils, organization and implementation of strategic development 

plans within the framework of departmental educational structures for the natural-

scientific part. 



6D060600-Химия білім беру бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 6D060600-Химия 

Content of the educational program 6D060600-Chemistry 
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2. Мамандық бойынша міндетті модульдер 

2. Обязательные модули по специальности 

2. Mandatory modules by specialty 

Ғылыми 

зерттеулер 

әдістемесі 

Методология 

научных 

исследований 

Methodology of 

scientific 

researches 

Білу және түсіну: 1) теориялық және 

қолданбалы физикалық химияның негізгі 

бөлімдерін: статистикалық термодинамика 

негіздерін, тепе-теңдіксіз термодинамика 

негіздерін, электролит ерітінділерінің 

теорияларын, химиялық кинетиканың, 

электрохимиялық кинетиканың, электродтық 

процестердің теорияларының теориялық және 

қолданбалы аспектілерін; 2) гетероциклдардың 

классификациясын, номенклатурасын, циклдың 

өлшеміне сәйкес олардың электронды және 

геометриялық құрылымын, циклдардың 

табиғатын, онымен қоса, құрамында азот бар 

гетероциклды қосылыстардың теориялық 

проблемаларының бүгінгі таңдағы жағдайын; 3) 

химия саласында заманауи ғылыми зерттеулерді 

критикалық бағалай алатын жүйелік түсініктері 

9 15 1 SPFH -

7201 

Физикалық 

химияның заманауи 

мәселелері  

Современные 

проблемы 

физической химии  

Modern Problems of 

Physical Chemistry 
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BS 

A ОК 3 емтих. 

экзамен 

exam 

КК- 3 

КК-5 

КК-6 

КК-9 

1 HGS -

7301 

Гетероциклді 

қосылыстар 

химиясы  

Химия 

гетероциклических 

соединений  

Chemistry of 

heterocyclic 

compounds 

ПД                                

РS 

В КВ 3 емтих. 

экзамен 

exam 



болуы; заттарды идентификациялау әдістері мен 

сараптама әдістерінің сезімталдығы, дәлділігі 

және жүргізілуі туралы түсініктерінің болуы; 

сараптама барысында білуі тиіс: сынама алу, 

сынама дайындау, аналитикалық сипаттама 

және статистикалық бағалар; сараптаманың 

классикалық әдістері: қышқылдық – негіздік, 

тотығу–тотықсыздану, комплекстүзілу, 

экстракция және иондық алмасу; 

спектроскопиялық әдістер, спектроскопияның 

негізін және оның әдістерін білуі тиіс: атомдық 

–абсорбциялық, атомдық–эмиссиондық, 

молекулярлы – оптикалық, инфрақызыл, ЯМР- 

спектроскопиясы; сараптаманың электро-

химиялық әдістерін білуі тиіс: кондуктометрия, 

потенциометрия, вольтамперометрия, 

кулонометрия және т.б; хроматографиялық және 

ұқсас әдістерді білуі тиіс: газды, сұйықтықты, 

жіңішке қабатты, хроматография мен 

спектроскопияның қатынасын; аналитикалық 

химия әдістерін дамытудың соңғы жетістіктерін 

білуі тиіс: жазық хроматография, химиялық 

сенсорлар, ЯМР-дың қатты фазалы 

спектроскопиясын; эксперимент нәтижелерін 

қателік және белгісіздік тұжырымдамасы 

тұрғысынан бағалай білу; 

білімді қолдану және түсіну: 1) кәсіби есептерді 

шешу кезінде физикалық химияның теориялық 

негіздерін қолдану және дамыту; 2) химиялық 

ыдыстармен, реактивтермен, құрал-

жабдықтармен жұмыс істей білу, 

гетероциклдардың синтезі, бөліп алу, тазалау, 

гетероциклды қосылыстардың 

идентификациясы, аспаптық негізгі әдістермен 

гетероциклды қосылыстарды зерттей алу. 

3) аналитикалық әдістер мүмкіндіктерін 

пайдаланып, алынған мәліметтерді 

интерпретациялау; сараптама нысандары мен 

нәтижелерін статистикалық өңдеудің заманауи 

талаптарын қолдана отырып экспериментальдық 

мәліметтерді сараптау және біріктіру. 

1 SNAH 

– 7302 

Аналитикалық 
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пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдыларын, топтық 

жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

Знание и понимание: 1) основные разделы 

теоретической и прикладной физической химии: 

основы статистической термодинамики, основы 

неравновесной термодинамики, теория 

растворов электролитов, теоретические и 

прикладные аспекты теории химической 

кинетики, электрохимической кинетики, 

электродных процессов; 2) о классификации, 

номенклатуре гетероциклов, их электронном и 

геометрическом строении в зависимости от 

размера цикла, природы и числа гетероатомов в 

цикле; о современном состоянии теоретических 

проблем азотсодержащих соединений; 3) 

чувствительность методов, точности и 

воспроизводимости анализа, методы 

идентификации веществ; процесс анализа: 

пробоотбор, пробоподготовка, аналитические 

характеристики и статистические оценки; 

классические методы анализа: кислотно-

основные, окислительно-восстановительные, 

комплексообразование, экстракция и ионный 

обмен, спектроскопические методы, основы 

спектроскопии, и ее методы: атомно-

абсорбционную, атомно-эмиссионную, оптичес-

кую молекулярную, инфракрасную, ЯМР- 

спектроскопию; электрохимические методы 

анализа: кондуктометрию, потенциометрию, 

вольтамперометрию, кулонометрию и др., 



хроматографические и родственные методы: 

газовую, жидкостную, тонкослойную, сочетание 

хроматографии и спектроскопии; последние 

достижения в развитии методов аналитической 

химии: плоскостная хроматография, химические 

сенсоры, твердофазная спектроскопия ЯМР; 

применение знаний и понимания: 1) 

использования современных компьютерных 

технологий при планировании исследований, 

получений и обработки результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, хранении 

представлении и передаче научной информации; 

2) основные приемы работы с химической 

посудой, реактивами, приборами и 

оборудованием, синтеза, выделения, очистки и 

идентификации гетероциклических соединений, 

работать основными методами исследования 

гетероциклических соединений; 3) 

интерпретации полученных данных, исходя из 

возможностей того или иного аналитического 

метода; обобщать и анализировать 

экспериментальные данные, используя 

современные требования к статистической 

обработке результатов и объектов исследования. 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 

Knowledge and understanding: 1) the main sections 

of theoretical and applied physical chemistry: the 

basics of statistical thermodynamics, the basics of 



non-equilibrium thermodynamics, the theory of 

electrolyte solutions, theoretical and applied aspects 

of the theory of chemical kinetics, electrochemical 

kinetics, electrode processes; 2) on the 

classification, nomenclature of heterocycles, their 

electronic and geometric structure, depending on 

the size of the cycle, the nature and number of 

heteroatoms in the cycle; on the current state of the 

theoretical problems of nitrogen-containing 

compounds; 3) sensitivity of the methods, accuracy 

and reproducibility of the analysis, methods of 

identification of substances; analysis process: 

sampling, sample preparation, analytical 

characteristics and statistical evaluations; classical 

methods of analysis: acid-base, redox, 

complexation, extraction and ion exchange, 

spectroscopic methods, basic spectroscopy, and its 

methods: atomic absorption, atomic emission, 

optical molecular, infrared, NMR spectroscopy; 

electrochemical analysis methods: conductometry, 

potentiometry, voltammetry, coulometry, etc., 

chromatographic and related methods: gas, liquid, 

thin-layer, combination chromatography and 

spectroscopy; Recent advances in the development 

of analytical chemistry methods: planar 

chromatography, chemical sensors, solid-phase 

NMR spectroscopy; 

application of knowledge and understanding: 1) the 

use of modern computer technology in the planning 

of research, receiving and processing the results of 

scientific experiments, collecting, processing, 

storing the presentation and transfer of scientific 

information; 2) the basic techniques of working 

with chemical glassware, reagents, instruments and 

equipment, the synthesis, isolation, purification and 

identification of heterocyclic compounds, to work 

as the main research methods for heterocyclic 

compounds; 3) interpretation of the data, based on 

the capabilities of a particular analytical method; 

summarize and analyze experimental data using 

modern requirements for statistical processing of 



results and objects of study. 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge. 

3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3. Модули по выбору для определенной специальности  

3. Optional modules for a specific specialty 

3.1 Білім беру бағдарламасы: табиғи қосылыстар химиясы 

Образовательная программа: химия природных соединений 

Education program: chemistry of natural compounds 

Фиторесурстар 

және оның 

қолданылуы 

Фиторесурсы и 

ее 

использование  

Phytoresources 

and its use 

Білу және түсіну: 1) көпқұрамды жүйелерді 

талдаудың физика-химиялық әдістері саласында 

ғылымның заманауи жетістіктерін; 2) Қазақстан 

флорасының түрлері мен тұқымдастарының 

зерттелу дәрежесі және алдағы зерттеулердің 

болашағын, фитохмиялық зерттеулерге 

перспективті өсімдік объектілерін сұрыптау 

критерийлерін, фитохимиялық зерттеулер үшін 

өсімдіктердің үлгілерін дайындау және олардың 

биологиялық белсенділігін зерттеуді, 

дайындалған өсімдіктердің үлгілерін белгілеу, 

кептіру және сақтауды, өсімдіктердің табиғи 

қосылыстарының негізгі топтарының қысқаша 

сипаттамаларын, өсімдіктердің табиғи 

қосылыстарын анықтау, бөлу, 

идентификациялау және сандық анализ 

жүргізуді, экстрактының, олардан бөлінген 

фракциялардың, химиялық қосылыстарын 

топтарының, жеке заттардың биологиялық 

белсенділігін анықтауды. 

білімді қолдану және түсіну: 1) көпқұрамды 

жүйелерді талдаудың оңтайлы әдісін дұрыс 

таңдау; 2) дәрілік өсімдіктік шикізаттардағы 

биологиялық белсенді заттарды бөліп алу және 
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тазарту, дәрілік өсімдіктердегі және 

шикізаттардағы биологиялық белсенді заттарды 

дәлелдеуге сапалық және микрохимиялық 

реакциялар жүргізуді, дәрілік өсімдіктік 

шикізаттар үшін сәйкес физика-химиялық әдісті 

таңдауды, фитохимиялық анализ нәтижелерін 

статистикалық өңдеуді және рәсімдеуді. 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдыларын, топтық 

жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

Знание и понимание: 1) современные 

достижения в области физико-химических 

методов анализа многокомпонентных систем; 2) 

степень изученности видов, родов и семейств 

флоры Казахстана и перспективы дальнейших 

исследований, критерии отбора растительных 

объектов, перспективных для фитохимических 

исследований, заготовку образцов растений для 

фитохимических исследований и изучения их 

биологической активности, фиксацию, сушку и 

хранение заготовленных образцов растений, 

краткие характеристики основных групп 

природных соединений растений, обнаружение, 

выделение, разделение, идентификация и 

количественный анализ растительных веществ, 

выявление биологической активности 

суммарных экстрактов, выделенных из них 

фракций, групп химических соединений и 

индивидуальных веществ.  

применение знаний и понимания: 1) правильно 

выбирать оптимальный метод анализа 

phytochemistry and 

species diversity of 

plants 



многокомпонентных систем; 2)   выделять и 

проводить очистку действующих биологически 

активных веществ из лекарственного 

растительного сырья, проводить качественные и 

микрохимические реакции на биологические 

активные вещества для подтверждения их 

присутствия в лекарственных растениях и 

сырье, выбирать соответствующие физико-

химические методы для анализа лекарственного 

растительного сырья, проводить 

статистическую обработку и оформление 

результатов фитохимического анализа. 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 

Knowledge and understanding: 1) modern 

achievements in the field of physico-chemical 

methods of analysis of multicomponent systems; 2) 

the degree of knowledge of the species, genera and 

families of the flora of Kazakhstan and the 

prospects for further research, the selection criteria 

for plant objects promising for phytochemical 

studies, harvesting plant samples for phytochemical 

studies and studying their biological activity, fixing, 

drying and storing the harvested plant samples, 

brief characteristics of the main groups of natural 

plant compounds, detection, isolation, separation, 

identification and quantitative analysis of plant 

substances, detection of the biological activity of 

total extracts isolated from these fractions, groups 



of chemical compounds and individual substances. 

application of knowledge and understanding: 1) 

correctly choose the optimal method for analyzing 

multicomponent systems; 2) to isolate and purify 

active biologically active substances from 

medicinal plant materials, conduct qualitative and 

microchemical reactions to biological active 

substances to confirm their presence in medicinal 

plants and raw materials, select appropriate 

physico-chemical methods for analyzing medicinal 

plant materials, conduct statistical processing and 

registration of the results of phytochemical analysis. 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge. 

3.2 Білім беру бағдарламасы: химия және биологияны оқыту әдістемесі 

Образовательная программа: методика обучения химии и биологии 

Education program: methods of teaching chemistry and biology 

Химиядағы 

зерттеу әдістері  

Методы 

исследования в 

химии 

Methods of 

analysis 

сhemistry 

Білу және түсіну: 1) аналитикалық химияның 

нақты мәселелерін шешу мақсатында талдаудың 

оңтайлы әдісін дұрыс таңдау; 2) құрылымдық 

сипатына қарап, табиғи қосылыстар химиясын 

жіктеуді, табиғи қосы-лыстардың құрылысына 

қарап, оларға тән химиялық қасиетін, табиғи 

қосылыстар топтарына тән бөліп алу әдістерін 

және олардың құрылысын дәлелдеуді.  

білімді қолдану және түсіну: 1) спектральді 

талдаудың барлық сатыларында компьютерлік 

техниканы қолдану дағдыларын; 2) кез келген 

өсімдіктегі биологиялық белсенді заттар 

құрамына алдын-ала баға беруді, биологиялық 

белсенді заттарды әр класқа бөлуге арналған 

оңтайлы ерітіндіні таңдауды. Экстракциялаудың 

оңтайлы жағдайын ұсынуды, өсімдік шикізатын 
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өңдеуде блок-жүйені құрастыруды. 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдыларын, топтық 

жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

Знание и понимание: 1) правильно выбирать 

современные методы анализа, применяющиеся 

в аналитической химии; 2) классификацию 

природных соединений по структурным 

признакам, специфические химические свойства 

в зависимости от структуры природных 

соединений, методы выделения каждой 

структурной группы природных веществ и 

методы установления их тонкой структуры. 

применение знаний и понимания: 1) навыки 

применения компьютерной техники на всех 

стадиях спектрального анализа; 2)  проводить 

предварительную оценку состава биологически 

активных веществ любого растения; 

осуществить выбор оптимального экстрагента 

для выделения каждого класса природных 

биологически активных веществ; отработать 

оптимальный режим экстракции; составить 

блок-схему переработки растительного сырья. 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

сырья 

Chemistry of 

biologically active 

substances of plant 

raw materials 



навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 

Knowledge and understanding: 1) to choose the 

right modern methods of analysis used in analytical 

chemistry; 2) the classification of natural 

compounds according to structural characteristics, 

specific chemical properties depending on the 

structure of natural compounds, methods for 

isolating each structural group of natural substances 

and methods for determining their fine structure. 

application of knowledge and understanding: 1) 

skills in the use of computer technology at all stages 

of spectral analysis; 2) to conduct a preliminary 

assessment of the composition of biologically active 

substances of any plant; select the optimal 

extractant to isolate each class of natural 

biologically active substances; work out the optimal 

mode of extraction; draw up a flowchart for 

processing vegetable raw materials. 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge. 

5. Іс-тәжірибе модулі 

5. Модули практик 

5. Practice modules 

Іс-тәжірибе 

модулдер 

Модули практик  

Modules of 

practices  

Білу және түсіну: білім алушылардың жасы мен 

жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқытудың әртүрлі 

технологияларын, әдістерін, тәсілдерін және 

құралдарын пайдалана отырып химия 

сабақтарын жүргізу; ғылыми зерттеулерді 
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ұйымдастырудың принциптерін, ғылыми білімге 

қол жеткізу және құру жолдарын; 

білімді қолдану және түсіну: ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыруда; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдыларын, топтық 

жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

знание и понимание:  проводить уроки химии с 

использованием разнообразных технологий, 

методов, приемов и средств обучения в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями учащихся; 

принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного 

знания; 

применение знаний и понимания:  в 

организации научного исследования; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 

2 IP Зерттеу іс-тәжірибе  

Исследовательская 

практика  

Research Practice 

 А  2 Есеп 

Отчет 

Report 

 

 

СК3 

 



knowledge and understanding: to conduct chemistry 

lessons using a variety of technologies, methods, 

techniques and means of education in accordance 

with the age and individual characteristics of 

students, the principles of the organization of 

scientific research, ways to achieve and build 

scientific knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the 

organization of scientific research; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge. 

6. Қосымша модульдер 

6. Дополнительные модули 

6. Additional modules 

Ғылыми-зерттеу 

жұмысының 

модулі 

Модуль научно-

исследовательск

ой работы 

Module research 

Білу және түсіну: ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастырудың принциптерін, ғылыми білімге 

қол жеткізу және құру жолдарын; 

білімді қолдану және түсіну: ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыруда; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, 

іріктеу, жүйелеу, талдау, өңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және болашақта білім 

беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдыларын, топтық 

жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: өзіне-өзі білім беру 

саласындағы өз дағдыларының көрінісі, білімді 

игеру және сақтау қабілеті. 

 

знание и понимание:  принципы организации 

50 225 1,2,

3,4,

5,6 

 Докторлық 

диссертацияны 

орындауды 

енгізумен 

докторанттың 

ғылыми –зерттеу 

жұмысы  

Научно-

исследовательская 

работа докторанта, 

включая 

выполнение 

докторской 

диссертации  

Research work of 

doctoral candidate, 

including doctoral 

dissertation 

 А  50 Есеп 

Отчет 

Report 

 

 

КК3 

КК9 

СК2 

 



научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания; 

применение знаний и понимания:  в 

организации научного исследования; 

выражение суждений: поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения 

поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, 

толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания. 

 

knowledge and understanding: the principles of the 

organization of scientific research, ways to achieve 

and build scientific knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the 

organization of scientific research; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information processing, 

evaluation of its usefulness and purposeful 

application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: skills and habits of social and 

communicative interaction with society, team, 

group work skills, cooperation, tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge. 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации  

Module of final 

Білу және түсіну: 3 жыл бойы алған барлық 

теориялық және практикалық материалдар; 

білімді қолдану және түсіну: докторлық 

диссертацияны жазу кезінде; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты 

өңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

проблемаларды шешу үшін болашақта мақсатты 

қолдану; 

5 19 6  Кешенді емтихан 

Комплексный 

экзамен 

Integrated 

examination 

 А  1 КЭ КК3 

КК9 

СК2 

 

6  Докторлық 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

 А  4  



examination  коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-

қатынас біліктіліктері мен дағдылары; 

оқу қабілеті: өзіне-өзі білім беру саласындағы өз 

дағдыларының көрінісі, білімді игеру және 

сақтау қабілеті, сондай-ақ оларды ұтымды 

дамыту және пайдалану. 

 

Знание и понимание:  всех теоретических и 

практических материалов пройденных в течение 

3 лет; 

применение знаний и понимания: в написании 

докторской диссертации; 

выражение суждений: обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения задач; 

коммуникативные способности: умения и 

навыки социально-коммуникативного 

взаимодействия с обществом, коллективом; 

способности к учебе: проявление собственных 

умений и навыков в области самообразования, 

умение приобретать и сохранять знания, а также 

развивать и рационально их использовать. 

 

knowledge and understanding: all theoretical and 

practical materials completed during 3 years; 

application of knowledge and understanding: in 

writing a doctoral dissertation; 

expression of judgments: information processing, 

evaluation of its usefulness and targeted application 

in the future for solving problems; 

communication skills: the skills and habits of social 

and communicative interaction with society, the 

team; 

ability to learn: the manifestation of their own skills 

in the field of self-education, the ability to acquire 

and maintain knowledge, as well as develop and use 

them rationally. 

қорғау 

Оформление и 

защита докторской 

диссертации 

Preparation and 

defence of thesis 
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 Ректор – з.ғ.к. Тӛлеген М.Ә. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жӛніндегі проректор – PhD Сералин Ғ.Ә. 

Оқу-әдістемелік жұмыс жӛніндегі проректор – б.ғ.д. Мырзагалиева А.Б. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бӛлімінің басшысы – Алимбекова 

Н.Б. 

Оқу үрдісін бақылау және ұйымдастыру бӛлімі басшысының м.а. – Садырбекова 

Н.А. 

Әдістемелік жұмыс, тәжірибе және жұмыспен қамту бӛлімі басшысының м.а. - 

Рустемова Н.К. 

  Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факультетінің деканы – ф.-

м.ғ.к. Ерболатұлы Д. 

Химия кафедрасының меңгерушісі – п.ғ.к. Шаихова Б.К. 

 4. ЖОО жалпы сипаттамасы: университет қазіргі уақытта мемлекетік 

лицензиядағы білім ісін жүргізу құқығына сәйкес орта кәсіби, жоғары және жоғарғы 

оқу орынынан кейінгі кәсіби мерзімі шектеусіз, жоғарғы оқу орынында кӛпдеңгейлі 

құрылым шеңберінде мамандықтарды дайындайды:  

- жоғары кәсіби білім бойынша 54 мамандық. Сондай-ақ бакалаврда оқу мерзімі  

- 4 жыл, жоғары білім алудың қысқа түрі: жоғары білім алғаннан кейін – 2 жыл,  орта 

кәсіби білім алу базасында – 3 жыл.  

- 33 мамандық бойынша магистратура.  

- 8 мамандық бойына докторантура. 

Университетте 2003-2004 оқу жылынан бастап - экономикалық 

мамандықтарының студенттеріне; 2004-2005 оқу жылынан бастап – барлық жоғары 

кәсіби білім беру мамандықтардың 1 курс студенттеріне  кредиттік жүйе енгізілген.  

Қазіргі уақытта оқу үрдісі 4 факультет 19 кафедрада іске асырылады. 

 5. Берілген оқу бағдарламасының тізімі (оқу бағасымен қоса):  

Докторантура: 6D060600-Химия.  

Оқу бағасы: күндізгі оқу түрі бойынша жылына 1 307 000  теңге  

 6.Қабылдау іс-шарасы (ереже) мен бағдарламаға қабылдау 

Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім беру 

туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 

№1080 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 

мамырдағы №292 Қаулысымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген  жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №109 қаулысымен бекітілген, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 маусымдағы Қаулысымен 

ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

кәсіби оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың 

типтік ережелеріне» сәйкес құрастырылды және 2018 жылы магистратура мен 

докторантураға  қабылдау тәртібін белгілейді. 

1. Жалпы ережелер 

Университет магистратурасында ғылыми, педагогикалық және басқарушы 

кадрларды даярлау ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша 2 жыл мерзімімен, 

бейіндік бағыт бойынша 1 және 1,5 жыл мерзімімен жүзеге асырылады. 

Ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау докторантурада кемінде 3 жыл 

оқу мерзімімен философия докторы (PhD) мен бейіні бойынша доктор дәрежесін бере 

отырып жүзеге асырылады. 

Магистратурада және докторантурада білім алу тек күндізгі оқыту нысанында 

жүзеге асырылады. 

Университет магистранттарының, докторанттарының контингентін 

қалыптастыру ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға мемлекеттік білім 

беру тапсырысын орналастыру, сондай-ақ азаматтардың ӛз қаражаты және ӛзге де 

кӛздер есебінен оқу ақысын тӛлеуі арқылы жүзеге асырылады. 

Егер Қазақстан Республикасының азаматтары әскери, арнаулы оқу орындарын 

қоспағанда, жоғары оқу орнынан кейінгі білімді бірінші рет алатын болса, мемлекет 

оларға мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде осы деңгейдегі 

білімді тегін алу құқығын береді. 

Егер Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, азаматтығы жоқ тұлғалар 

әскери, арнаулы оқу орындарын қоспағанда, жоғары оқу орнынан кейінгі білімді 

бірінші рет алатын болса, олар осы деңгейдегі білімді мемлекеттік білім беру 

тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін ала алады. 

Магистратурада, докторантурада шетелдіктерді оқыту ақылы негізде жүзеге 

асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық 

негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады. 



Докторантурада оқу мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы 

негізде жүзеге асырылады. 

Магистратураға, докторантураға азаматтарды қабылдау түсу емтихандарының 

нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. 

Магистратураға және докторантураға қабылдау даярлау мамандықтарын 

кӛрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы құжаттарды қабылдау 

басталатын күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірілмей жарияланады. 

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша, соның ішінде мақсатты түрде 

даярлау шеңберінде оқуға үміткер азаматтардың ӛтініштерін қабылдау магистранттар 

мен докторанттарды даярлауды жүзеге асыратын базалық ЖОО жүзеге асырылады. 

Университеттің магистратурасы мен докторантурасына түсушілердің ӛтінішін 

қабылдау 03– 30 шілде аралығында жүргізіледі. 

Магистратураға, докторантураға түсу емтихандары – 10 тамыздан 20 тамызға 

дейін, қабылдау 25 тамызға дейін жүргізіледі.  

2 Магистратура мен докторантураға түсу құжаттарын қабылдау тәртібі 

Университет магистратурасына жоғары білімнің кәсіптік оқу бағдарламасын 

меңгерген тұлғалар қабылданады. 

Құжаттарды қабылдау мен қабылдау емтихандарын ұйымдастыру үшін 

университетте қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының тӛрағасы 

университет ректоры болып табылады.  

Қабылдау комиссиясының құрамы ректор бұйрығымен бекітіледі.  

2.3 Шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы құжаттарды алған адамдар 

Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарының магистратурасына және 

докторантурасына түсу үшін алған білім деңгейлеріне және даярлау бейініне сәйкес 

білімдері туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау рәсімінен ӛтулері қажет. 

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан 

Республикасының аумағында халықаралық шарттарға (келісімдерге) сәйкес танылады. 

Магистратураға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды 

тапсырады:  

1) ректор атына ӛтініш; 

2) білімі туралы құжаттың кӛшірмесі; 

3) бағдарламалар бойынша тест тапсыруы туралы сертификаттың кӛшірмесі 

(бар болған жағдайда); 

4) кадрлар есебі бойынша жеке парақ және еңбек қызметін растайтын құжат 

(еңбек ӛтілі бар тұлғаларға); 

5) 3x4 сантиметр кӛлеміндегі 6 фотосурет; 

6) 086-У формасындағы медициналық анықтама; 

7) жеке бас куәлігінің кӛшірмесі; 

8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған 

жағдайда); 

9) қосымша құжаттар (мақтау қағаздары, мінездемелер, ұсыныстар). 

Осы тармақта кӛрсетілген құжаттардың кӛшірмелерімен бірге оларды растау 

үшін түпнұсқалары беріледі. Тексеру аяқталғаннан кейін құжаттардың түпнұсқасы 

қайтарылады. 

Докторантураға кемінде 1 жыл еңбек ӛтілі және «магистр» дәрежесі бар 

адамдар қабылданады. 

Докторантураға түсушілер қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды 

тапсырады:  

1) ректор атына ӛтініш; 

2) жеке бас куәлігінің кӛшірмесі; 

3) білімі туралы құжаттың кӛшірмесі; 

4) бағдарламалар бойынша тест тапсыруы туралы сертификаттың кӛшірмесі 

(бар болған жағдайда); 

5) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (бар болған 

жағдайда); 

6) 3x4 сантиметр кӛлеміндегі 6 фотосурет; 

7) 086-У формасындағы медициналық анықтама; 

8) кадрлар есебі бойынша жеке парақ және еңбек қызметін растайтын құжат; 

9) қосымша құжаттар (мақтау қағаздары, мінездемелер, ұсыныстар) 

Осы тармақта кӛрсетілген құжаттардың кӛшірмелерімен бірге оларды растау 

үшін түпнұсқалары беріледі. Тексеру аяқталғаннан кейін құжаттардың түпнұсқасы 

қайтарылады. 

Магистратура мен докторантураға түсуге құжаттар тиісті білім беру 

бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттері болған жағдайда 

қабылданады. Әрбір мамандық/білім беру бағдарламасы үшін қажетті пререквизиттер 



тізімі университет ректорымен бекітіледі. 

Магистратураның немесе докторантураның білім беру бағдарламаларын игеруге 

қажетті пререквизиттерді меңгермеген тұлғалар үшін түсу естихандарын ӛткеннен 

кейін ақылы түрде қажетті пәндерді меңгереді деген шартпен құжаттарын тапсыруға 

рұқсат беріледі.  

3 Қабылдау емтихандарын өткізу тәртібі 

Магистратураға және докторантураға түсуші адамдар түсу емтихандарын: 

1) таңдауы бойынша бір шет тілінен (ағылшын, француз, неміс; араб тілін білу 

талап етілетін мамандықтарға түсуші тұлғалар үшін араб тілі бойынша); 

2) мамандық бойынша тапсырады. 

Мынадай емтихандар бойынша: 

ағылшын тілі: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm 

(TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language Institutional 

Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 87), (TOEFL, 

шекті балл – кемінде 560 балл), International English Language Tests System (IELTS, 

шекті балл – кемінде 6.0); 

неміс тілі: Deutsche Sprachprьfung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1/С1 

деңгейі), TestDaF-Prufung (Niveau C1/С1 деңгейі); 

француз тілі: Test de Francais International™ (TFI – оқу және тындалым 

секциялары бойынша B1 деңгейден тӛмен емес), Diplome d'Etudes en Langue francaisе 

(DELF, В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue francaisе (DALF, С1 деңгейі), Тest de 

connaissance du francais (TCF – кемінде 400 балл) бойынша Шет тілін меңгерудің 

жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін 

растайтын халықаралық сертификаттары бар адамдар магистратураға және 

докторантураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан босатылады. 

Магистратураға және докторантураға түсу емтихандарын ӛткізу кезінде 

университетте мамандықтар бойынша емтихан комиссиялары құрылады. 

Мамандық бойынша емтихандық комиссия тиісті мамандық бойынша ғылыми 

дәрежесі бар ЖОО мен ғылыми ұйымдардың қызметкерлерінен құрылады.  

Мамандық бойынша емтихандық комиссия құрамы тӛраға мен үш мүшеден 

құралады, олардың екеуі ғылым докторлары болуы керек..  

Мамандық бойынша емтихандық комиссия құрамы ректордың бұйрығымен 

бекітіледі.   

Магистратураға мамандық бойынша түсу емтихандарының бағдарламалары 

жоғары білім берудің пәндері бойынша типтік бағдарламалар негізінде университет 

кафедраларында құрастырады.   

Мамандық бойынша түсу емтиханы жазбаша формада қабылданады. 

Мамандық бойынша түсу емтиханының мерзімі мен ӛткізілу орнын 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ қабылдау комиссиясы анықтайды.  

Түсу емтихандарын тапсыруға үміткерлерге рұқсат жеке бас куәлігі болған 

жағдайда келу парағы бойынша жүзеге асырылады. Емтиханға кешіккен үміткерлер 

емтихан тапсыруға жіберілмейді. 

Жазбаша түсу емтиханының ұзақтығы жауап парағына бекітілетін 

идентификациялық талонды толтырғаннан кейін магистратураға түсетіндер үшін 2 

астрономиялық сағатты және докторантураға түсетіндер үшін 2,5 сағатты құрайды. 

Жазбаша түсу емтиханының ӛткізілу барысы емтихан мерзімінде кезекші 

оқытушылармен/қызметкерлермен және қабылдау комиссиясының мүшелерімен 

қадағаланады. 

Емтихан ӛтетін мерзімде түсу емтиханының ӛткізілу барысын видеобақылау 

және видеотіркеу жүзеге асырылады.    

Түсу емтихандарын тапсыру кезінде талапкерлерде емтихан аудиториясындағы 

кезекші оқытушылармен немесе қабылдау комиссиясы мүшелерімен, соның ішінде 

видеобақылау кӛмегімен анықталған электронды немесе қағаз түріндегі 

тасымалдағыштардағы, ұялы телефондардағы және басқа да құрылғылардағы рұқсат 

етілмеген қосымша заттардың болуы арнайы актімен рәсімделеді және қабылдауға 

дейін кез келген уақытта емтихан нәтижелерін, қайта тапсыруға құқығынсыз, жоюға 

негіз болады.   

Жазбаша түсу емтихандарының емтихан жұмыстарын тексеру пәндік емтихан 

комиссиясының мүшелерімен, видеобақылау камераларымен қамтамасыз етілген 

арнайы аудиторияларда, шифрланған түрде жүзеге асырылады. Талапкердің ТАӘ тек 

идентификациялық талонның жыртпалы бӛлігіне ғана жазылады! Талапкерлердің ТАӘ 

кӛрсетілген емтихан жұмыстары қайта тапсыруға құқығынсыз жойылады. 

Емтихан жұмысында емтихан сұрақтары жауаптарына қатысы жоқ белгілердің 

болуы (сызықтар, әр түрлі фигуралар, кӛк сия орнына түсті сияны қолдану және т.б.) 

емтихан жұмысын идентификациялау құралы ретінде қарастырылуы мүмкін, жұмысты 



жоюға және ары қарайғы тексеруге жіберілмеуіне негіз болады. 

Әр сұраққа жауап 100-балдық шкала бойынша бағаланады. Емтиханның 

қорытынды бағасы ретінде емтихан билеті сұрақтары бағасының арифметикалық 

орташасы алынады. 

Мамандық бойынша түсу емтиханының нәтижесі емтихан аяқталған мерзімнен 

бастап 48 сағат ішінде университет сайтында жаряланады. 

Үміткерлердің апелляцияға ӛтініш беруі кезінде қарастыруға негіздеме жауап 

парағы болып табылады. 

Мамандық бойынша емтихан кезінде базалық ЖОО-ға қадағалаушылар ретінде 

білім беру саласындағы құзіретті орган ӛкілдері жіберіледі.  

ЖОО-лар емтиханды ӛткізуге дейін жиырма күнтізбелік күн бұрын білім беру 

саласындағы құзіретті органға мамандық бойынша қабылдау емтихандарын ӛткізу 

кестесін жібереді.  

Шет тілі бойынша түсу емтихандары Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология бойынша 

ӛткізіледі.    

Араб тілі бойынша емтихан ЖОО жетекшісі бекіткен және білім беру 

саласындағы құзіретті органмен келісілген рет бойынша ЖОО емтихан 

комиссиясымен ауызша немесе жазбаша формада ӛткізіледі. 

Шет тілі бойынша түсу емтихандары білім беру саласындағы уәкілетті орган 

белгілейтін ЖОО-ларда ӛткізіледі. 

Түсу емтихандарын тапсырған жылы оларды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

Бірыңғай талаптарды сақтау мен даулы сұрақтарды шешуді қамтамасыз ету 

мақсатымен апелляцияларды қарастыру бойынша Республикалық комиссия мен 

университетте апелляциялық комиссия құрылады. 

Республикалық апелляциялық комиссияның тӛрағасы мен құрамы білім беру  

саласындағы құзіретті органның бұйрығымен бекітіледі.  

Университеттегі апелляциялық комиссияның құрамы қабылдау комиссиясы 

тӛрағасының бұйрығымен бекітіледі.  

Апелляциялық комиссиялар түсу емтихандарының шешімімен 

келіспейтіндердің ӛтінішін қарастыру мақсатымен құрылады.  

Апелляциялық комиссия магистратураға және докторантураға түсуші 

тұлғалардан емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша 

түскен ӛтініштерді қабылдайды және қарайды. 

Апелляциялық комиссия мамандық бойынша түсу емтихандарының 

нәтижелерін апелляцияға берген тұлғаға балдар қосу туралы шешім қабылдайды. 

Апелляциялық комиссия шет тілі бойынша апелляцияларды қарау нәтижелерін 

республикалық апелляциялық комиссияға жібереді. 

Республикалық апелляциялық комиссия апелляциялық комиссия ұсынысының 

негізділігін қарайды және апелляциялық комиссияның ұсынысы түскеннен кейін бір 

күн ішінде шет тілі бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін апелляцияға берген 

тұлғаға балдар қосу туралы шешім қабылдайды.  

Апелляцияға берілетін ӛтінішті магистратураға және докторантураға түсуші 

адам апелляциялық комиссия тӛрағасының атына береді. Емтихан материалдарының 

мазмұны мен техникалық себептер бойынша ӛтініштер түсу емтиханының нәтижелері 

жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады, оны 

апелляциялық комиссия ӛтініш берілген күннен бастап бір күн ішінде қарайды. 

Апелляциялық комиссия әр тұлғамен жеке жұмыс жасайды. Ӛтініш беруші 

апелляциялық комиссияның отырысына келмеген жағдайда оның ӛтініші 

қарастырылмайды.  

Апелляциялық комиссия ӛтінішті қарастырған кезде ӛтініш беруші ӛзінің жеке 

басын растайтын құжатын кӛрсетуі керек.  

Апелляциялық комиссиялардың шешімдері комиссия мүшелерінің жалпы 

санының кӛпшілік дауысы бойынша қабылданады. Дауыстар саны бірдей болған 

жағдайда қабылданатын шешімді комиссия тӛрағасының  шешуші дауысы белгілейді. 

Апелляциялық комиссияның жұмысы комиссия тӛрағасы мен барлық мүшелері қол 

қойған хаттамамен рәсімделеді.  

4 Университет магистратурасы мен докторантурасына қабылдау 

Магистранттар, докторанттар құрамына қабылдауды университеттің қабылдау 

комиссиясы жүзеге асырады.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға түсу емтихандарының 

қосындысында бағалаудың 100 балдық шкала бойынша мынадай ең жоғары балл 

жинаған адамдар қабылданады: 

1) ғылыми-педагогикалық магистратураға, докторантураға – кемінде 150 балл; 

2) бейінді магистратураға – кемінде 130 балл, оның ішінде шет тілінен – 



кемінде 30 балл. 

Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы 

сертификаты бар адамдарға бағалаудың 100 балдық шкаласы бойынша ең жоғары балл 

қосылады. 

Оқу 

бағдарламасы 

туралы ақпарат 

(Курстар 

каталогы) 

Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

Тағайындалынатын  дәрежесі /квалификациясы  
6D060600-Химия мамандығы бойынша философия докторы (PhD)  

Бағдарламаға қабылдау талабы: 
Бағдарламаға қабылдау ҚР ЖОО қабылдаудың типтік ережелері бойынша 

жүзеге асырылады. Докторантураға кемінде 1 жыл еңбек ӛтілі және «магистр» 

дәрежесі бар адамдар қабылданады. 

Студенттерге 

арналған 

қосымша 

ақпараттар 

Жайғастыру/тұру -  1789 орынды Студенттер үйі  (жатақхана).  Студенттердің 

сабаққа дайындалуы мен демалуына жағдай жасалған – «Кітапхана», «Оқу залы» мен 

«Интернет-кафе» бар.  

Тамақтану -  оқу ғимаратындағы асханалар уақытылы және сапалы аспен 

қамтамасыз етілген.  

Медициналық қызметтер – Университент студенттердің медициналық 

қаралулары медпункте іске асырылады (СЭС және ГПС сұралымдарына сай), бірінші 

медициналық қызмет кӛрсетіледі, тексерулер, профилактиялық іс шаралар жүргізеді. 

Ӛскемен қаласының №1 қалалық ауыруханасымен студентер мен ПОҚ медициналық 

қызметтер кӛрсетілу үшін келісім шарт бар. Қалалық «Денсаулық орталығы» 

жұмысшылары мен Университет студенттері арасында шиі «Дӛңгелек үстелдер» 

ӛткізіліп тұрады.  

Студентік кеңсе – Жастар саясаты орталығы университет бӛлім құрылымы 

болып саналады, Жастар ісі жӛніндегі комитет пен мәдениет орталығының бірігуінен 

құрылған және де жас студенттердің бірігуі: «Нұр Отан» партиясына қарасты,  «Жас 

Отан» жастар қанаты, «Ойшыл жастар лигасы», полицияға қарасты «Қыран» 

студенттік отряды, жас студенттердің еңбек отряды. 

Оқуға арналған жағдайлар (сабақ жүргізу үшін материалдық база): 

Химия кафедрасында 9 дәріс залы, 10 химиялық зертхана (биоорганикалық 

химия зертханасы, жоғары молекулалы қосылыстар, коллоидтық химия, химияны 

оқыту әдістемесі, органикалық химия, физикалық химия, физикалық-химиялық зерттеу 

әдістері, биохимия және молекулалық биология зертханасы, химиялық технология, 

аналитикалық химия, жалпы және бейорганикалық химия), 3 ғылыми зертхана 

(магистранттардың ғылыми зертханасы, ШҚО табиғи сорбенттер зертханасы, 

фитохимия зертханасы) бар. 2010-11 оқу жылынан бастап аналитикалық химияға 

арналған заманауи лабораториялық жиһаз сатып алынып, орнатылған, жаңа жабдық 

орнатылып, күрделі жӛндеу жүргізілді. Химияның оқу аудиториялары мен 

зертханаларына «Д.И. Менделеевтің заманауи периодты жүйесі» кестелері сатып 

алынды және орнатылды, химия зертханаларының 12 ақпараттық стенді орнатылды, 

атақты химиктер портреттері сатып алынды және орнатылды. Сондай-ақ, ӚПИ 

(ШҚМУ) бірінші ректоры, ШҚМУ құрметті ректоры, профессор Уәлиев Жұмаш 

Кәрімұлын еске алуға арналған стенд де безендірілді. №430 дәрісханаға Юмаш 

Кәрімұлы Уәлиев аты берілді. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 11 

тамыздағы № 472 бұйрығының негізінде Университетте «Ядролық және 

жаңартылатын энергия технологиялары» саласында ұжымдық пайдалану үшін Ұлттық 

ғылыми зертхана құрылды. Зертхананың негізгі жабдықтары бойынша талаптарға 

сәйкес арнайы бӛлмелері бар бӛлек ғимарат бӛлінді және жабдықталды. 

Лабораторияларда жұмыс орындарын аттестациялау жүргізілді. 

Кафедраның оқу, ғылыми және қосалқы аумағы қазіргі санитарлық 

(техникалық) стандарттарға, ӛрт қауіпсіздігі талаптарына (ӛрт сӛндіргіштері, құм, киіз 

маталары) сәйкес келеді. 

Бұдан басқа, студенттік кітапхана: оқу әдебиеттерінің кітапханасы, ғылыми 

ақпарат үшін оқу залы, мерзімді басылымдар, электронды оқу залы, техникалық 

әдебиеттерге арналған оқу залы (оқу ғимараты № 7), экономикалық әдебиеттерге 

арналған оқу залы (№ 9 оқу корпусы) студенттер үшін қызметтерін ұсынады. 

Кітапхананың жергілікті компьютерлік желісі 130 компьютерді біріктіреді. Барлық 

компьютерлер университеттің корпоративтік желісіне қосылған, желілік 

пайдаланушыларда кітапхана дерекқорларын, Интранет және интернет ресурстарын 

on-line іздеу мүмкіндігі бар, электрондық библиографиялық ресурстар, электронды 

каталог, библиографиялық деректер базасы 250 мыңға жуық жазбаларды біріктіреді. 

Компьютерлік сыныптар бар. 

Студентік ұйымдар ассоциациясы 

- «Кыран» полицияға қарасты студенттер жасағы  



- Дебат клубы 

- Студенттік заң клиникасы 

- «Әлем» би клубы  

- Фольклорлық қазақ ансамбльі 

- Студенттік театр 

- Факультеттердің КТК командалары 

- Жанрлық әндер шығармашылық бірлестігі 

- «Жас Қалам» жас ақындар шығармашылық бірлестігі 

Кредиттер (ECTS) көрсетілген бағдарлама құрылымы  

Пәндер 

циклі 

Пәндер 

коды 

Пәндер атауы ECTS бойынша 

кредиттер саны 

Семестр 

1 курс 

БД ОК SPFH -7201 Физикалық химияның заманауи мәселелері  

Современные проблемы физической химии  

Modern Problems of Physical Chemistry 

5 1 

ПД КВ HGS -7301 Гетероциклді қосылыстар химиясы  

Химия гетероциклических соединений  

Chemistry of heterocyclic compounds 

5 1 

ПД КВ SNAH – 

7302 

Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері  

Современные методы аналитической химии  

Modern methods of analytical chemistry 

5 1 

ПД КВ FHMAMS -

7303 

Кӛп компонентті жүйелерді физика-

химиялық талдау әдістері 

Физико-химические методы анализа 

многокомпонентных систем 

Physico-chemical methods of analysis for 

polycomponents system 

5 1 

 SMI -7303 Зерттеулердің спектралды әдістері 

Спектральные методы исследования 

Spectral methods of analysis 

  

ПД КВ PAFVMR -

7304 

Фитохимияның және ӛсімдік түрлері 

алуантүрлілігінің қолданбалы аспектілері 

Прикладные аспекты фитохимии и видовых 

многообразии растений 

Applied aspects of phytochemistry and species 

diversity of plants 

5 1 

 HBAVRP -

7304 

Ӛсімдік шикізатындағы биологиялық 

белсенді заттар химиясы 

Химия биологически активных веществ 

растительного сырья 

Chemistry of biologically active substances of 

plant raw materials 

  

  Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice 

3 1 

  Зерттеу іс-тәжірибесі  

Исследовательская практика  

Research Practice 

9 2 

  Докторлық диссертацияны орындауды 

енгізумен докторанттың ғылыми –зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including 

doctoral dissertation 

 1,2 

   37  

2 курс 

  Докторлық диссертацияны орындауды 

енгізумен докторанттың ғылыми –зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

 3,4 



Research work of doctoral candidate, including 

doctoral dissertation 

3 курс 

  Докторлық диссертацияны орындауды 

енгізумен докторанттың ғылыми –зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including 

doctoral dissertation 

 5,6 

  Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

4  

  Докторлық диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Оформление и защита докторской 

диссертации 

Preparation and defence of thesis 

15  

   19  

 Қорытынды емтихан 

Докторантты қорытынды аттестаттау академиялық күнтізбеде және 

мамандықтардың оқу жұмыс жоспарларында қарастырылған мерзімде кешенді 

емтихан тапсыру және докторлық диссертация қорғау нысанында заңнамада 

белгіленген тәртіппен ӛткізіледі. 

 Әрбір пән бойынша лектордың А.Ж.Т: 

1. Физикалық химияның заманауи мәселелері  – PhD Абилев М.Б. 

2. Гетероциклді қосылыстар химиясы – х.ғ.к. Абылкасова Г.Е. 

3. Аналитикалық химияның заманауи мәселелері  – х.ғ.к. Аубакирова Р.А. 

4. Кӛп компонентті жүйелерді физика-химиялық талдау әдістері – PhD Абилев М.Б. 

5. Зерттеулердің спектралды әдістері - – PhD Абилев М.Б. 

6. Фитохимияның және ӛсімдік түрлері алуантүрлілігінің қолданбалы аспектілері – 

б.ғ.д. Мырзагалиева А.Б. 

7. Ӛсімдік шикізатындағы биологиялық белсенді заттар химиясы – PhD 

Ныкмуканова М.М. 



Қосымша 1 

 

Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниталар): 
 

Курс/пән/юнита атауы  Физикалық химияның заманауи мәселелері 

Пәннің коды  SPFH-7201 

Пәннің түрі БД ОК 

Курс/пән деңгейі Докторантура  

Оқу жылы 2018 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. PhD Абилев М.Б.  

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

6D060600-Химия мамандығы бойынша PhD – докторанттарды 

дайындау процесінде ғылыми жұмыстарын жасауда және алған 

нәтижелерін жалпылауда, анализдеуде және түсіндіруге қажет 

физикалық химияның қазіргі кездегі теориялық және қолданбалы 

мәселелерін терең оқып білу.   

Пререквизиттер Жоғары математика, физика, бейорганикалық химия, органикалық 

химия, аналитикалық химия, физикалық химия, кванттық химия, зат 

құрылысы, физикалық химияның теориясы мен мәселелері. 

Курс/пән мазмұны «Физикалық химияның қазіргі кездегі мәселелері» курсының 

маңызды тарауларының бірі реалды жүйелердің қасиеттерін сипаттау 

және болжау үшін электрхимиялық термодинамика және кинетика 

саласындағы теориялық және қолданбалы аспектілер, физикалық 

химия саласындағы заманауи ғылыми зерттеулермен байланысты 

есептерді шешу болып табылады.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

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

Эверо, 2014. - 214 с.  

2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

3. Бисенгалиева, М. Р. Экспериментальная термодинамика 

природных кислородосодержащих неорганических соединений: 

моногр. / М. Р. Бисенгалиева. - Караганда, 2012. - 264 с 

4. Композиционные гидрогелевые материалы: моногр. / 

С.Е.Кудайберегнов и др. - Семей, 2011. - 146 с. 

5. Холанд, Арне. Молекулы и модели: молекулярная структура 

соединений элементов главных групп: моногр. / А. Холанд ; пер. с 

англ. Г. В. Гиричева, Н. И. Гиричевой. - М.: УРСС; КРАСАНД, 2011. 

- 382 с. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Қазақша 

Мамндықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Гетероциклді қосылыстар химиясы  

Пәннің коды  HGS – 7301 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Докторантура  

Оқу жылы 2018 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Абылкасова Г.Е.  

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Пәнді оқу барысында докторант: 

- білуі тиіс: гетероциклдардың классификациясын, наменклатурасын, 

циклдың ӛлшеміне сәйкес олардың электронды және геометриялық 

құрылымын, циклдардың табиғатын, онымен қоса, құрамында азот 

бар гетероциклды қосылыстардың теориялық проблемаларының 

бүгінгі таңдағы жағдайын. 

- істей алуы тиіс: ароматты гетероциклдардың құрылымдарына, 



гетероатомдардың табиғатына, циклдағы гетероатомдардың  санына, 

циклдың мӛлшеріне сәйкес олардың химиялық қасиеттерінің 

ерекшеліктерін ажырата алу, онымен коса, гетероциклдардың 

қышқылдық және негіздік қасиеттерін.  

 - дағдылана алуы тиіс: химиялық ыдыстармен, реактивтермен, құрал-

жабдықтармен жұмыс істей білуге,гетероциклдардың синтезі, бӛліп 

алуды, тазалауды, гетероциклды қосылыстардың идентификациясын, 

аспаптық негізгі әдістермен гетероциклды қосылыстарды зерттей алу 

(ИҚ, ЭСП). 

Пререквизиттер Органикалық химия, Циклді қосылыстардың органикалық 

химиясы,биоорганикалық химия 

Курс/пән мазмұны Гетероциклды қосылыстардың химиясы – органикалық химияның 

ауқымды бӛлімдерінің бірі болып табылады. Гетероциклды 

қосылыстардың құрамындағы циклдарда бір немесе бірнеше атомдар 

кӛміртектен басқа элементтер болып табылады. Гетероциклды 

қосылыстардың кӛп түрі табиғатта жиі кездеседі, онымен қоса, 

бояғыш заттар мен дәрілік препараттар ӛндіретін ӛнеркәсіптерде 

үлкен маштабта сизтезделеді. Бұл қосылыстардың кӛбі жануарлар 

мен ӛсімдіктердің организмдерінде маңызды физиологиялық функция 

атқарады. Студент осы пәнді оқу барысында гетероциклды 

қосылыстар химиясының ерекшеліктерімен, гетероциклдар түзілуінің 

негізгі сатыларының механизмдерімен және оларды синтездеудің 

маңызды әдістерімен, олардың химиялық қасиеттерімен, 

гетероциклды косылыстарды тазалау әдістерімен таныстыру, 

гетероциклдарды анализдеуде физико-химиялық әдістеуді қолдану 

үйрену, онымен қоса, құрамында азот бар гетероциклды 

қосылыстардың теориялық проблемаларының бүгінгі таңдағы 

жағдайымен танысу.  

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Бажықова К.Б. Алифаты қосылыстардың органикалық химиясы: 

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

2. Бейсебеков М. Қ. Әбілов Ә. Ж. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық.-2-ші бас.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-338 бет. Бруис П.Ю. Органикалық химия 

негіздері: оқулық / ауд. К.Б.Бажықова.-Алматы, 2013.-1-ші бӛлім.-424 

бет. 

3. Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері: оқулық / ауд. 

К.Б.Бажықова.-Алматы, 2014.-2-ші бӛлім.-500 бет. 

4.  Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен 

есептері: оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.-Ӛскемен: ШҚМУ 

Баспасы, 2013.-164 бет 

5. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясыныңтеориялық негіздері: жоғары оқу орындарының 

химиямамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын 

студ.арналған оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 

бет. 

6.  Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар 

технологиясыныңтеориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2011.-144 бет.  

7. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясынан зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2015.-80 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Қазақша 

Мамандықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Аналитикалық химияның заманауи мәселелері  

Пәннің коды  SNAH – 7302 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Докторантура 

Оқу жылы 2018 

Оқу семестрі 1 семестр 



Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Х.ғ.к. Аубакирова Р.А.  

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде докторанттар білуі тиіс: 

- Химия аумағында заманауи ғылыми зерттеулерді критикалық 

бағалай алатын жүйелік түсініктері болуы; 

- Заттарды идентификациялау әдістері мен сараптама әдістерінің 

сезімталдығы, дәлділігі және жүргізілуі туралы түсініктерінің болуы;  

- Сараптама барысында білуі тиіс: сынама алу, сынама дайындау, 

аналитикалық сипаттама және статистикалық бағалар; сараптаманың 

классикалық әдістері: қышқыолдық – негіздік, тотығу–тотықсыздану, 

комплекстүзілу, экстракция және иондық алмасу. 

- Спектроскопиялық әдістер, спектроскопияның негізін және оның 

әдістерін білуі тиіс: атомдық –абсорбциялық, атомдық–эмиссиондық, 

молекулярлы – оптикалық, инфрақызыл, ЯМР- спектроскопиясы.  

- Сараптаманың электрохимиялық әдістерін білуі тиіс: 

кондуктометрия, потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия 

және т.б. 

- Хроматографиялық және ұқсас әдістерді білуі тиіс: газды, 

сұйықтықты, жіңішке қабатты, хроматография мен 

спектроскопияның қатынасын; 

- Аналитикалық химия әдістерін дамытудың соңғы жетістіктерін 

білуі тиіс: жазық хроматография, химиялық сенсорлар, ЯМР-дың 

қатты фазалы спектроскопиясын; 

- Эксперимент нәтижелерін қателік және белгісіздік тұжырымдамасы 

тұрғысынан бағалай білу ; 

- Алынған нәтижелерді ғылыми есептер, презентация, топтық 

жобалар түрінде ұсына білу, конференциялар мен пікір таластарға 

қатысу; 

- Дағдыларды меңгеруі: осы және басқа да аналитикалық әдістер 

мүмкіндіктерін пайдаланып, алынған мәліметтерді интерпретациялау;  

- Дағдыларды меңгеруі: сараптама нысандары мен нәтижелерін 

статистикалық ӛңдеудің заманауи талаптарын қолдана отырып 

экспериментелдық мәліметтерді сараптау және біріктіру. 

Пререквизиттер Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, аналитикалық 

химия, физикалық химия, зерттеудің физика-химиялық әдістері. 

Курс/пән мазмұны Доктаранттардың білімін, біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Докторанттарды химиялық сараптаудың негізгі әдістерімен 

таныстыру. Докоранттар эксперименттің нәтижелерін қателіктер мен 

белгісіздік конценциялары кӛзқарасымен бағалай білулері керек. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың теориялық 

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

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

Фолиант, 2015. - 208 бет. 

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

Алматы: Экономика, 2011.-474 бет. 

4.  Вэн В. Самуэль А. Әлемдік мұнай-газ ісіне кіріспе: оқулық.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 216 бет 

5. Кудайбергенова Б.М. Синтетикалық заттар мен материалдарды 

идентификациялау: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.-

107 бет. 

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

«Эверо», 2014. – 316 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Қазақша 

Мамандықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Көп компонентті жүйелерді физика-химиялық талдау әдістері 

Пәннің коды  FHMAMS – 7303 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Докторантура 

Оқу жылы 2018 



Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. PhD Абилев М.Б. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Кӛпқұрамды жүйелерді талдаудың физика-химиялық әдістері 

саласында ғылымның заманауи жетістіктерін оқыту.   

Пререквизиттер Физикалық химия, Талдаудың физика-химиялық әдістері 

Курс/пән мазмұны - докторанттарды хроматография мен спектральді талдаудың 

заманауи әдістерімен таныстыру; 

- талдаудың алынған нәтижелерін ӛндеу және түсіндіру дағдыларын 

дамыту.   

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы 

/ З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

2. Умбетова А.К. Табиғи заттар және материалдарды 

хроматографиялық сараптау: оқу құралы.- Алматы: қазақ 

университеті, 2016.-1654 бет. 

3. Баешов Ә., Баешова А.К., Баешова С.А. Электрохимия (теориясы 

мен қолданылуы): оқу құралы.- толық., ӛңд. 2-ші бас.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.-316 бет. 

4. Бүркітбаева Б.Д., Арғымбаева А.М., Нұрманова Р.А. 

Электрохимияның таңдамалы тараулары: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-108 бет. 

5. Оспанова Ә.Қ., Сейілханова Г.А. Химиялық кинетика және 

электрохимия: оқу құралы.-2-бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2010.-200 бет. 

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

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

7. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

8. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы / 

З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

9. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу құралы / 

М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. - 348 бет 

10. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

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

құралы / А. М. Аргимбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 

204 бет. 

12. 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. 

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

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

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Қазақша 

Мамандықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Фитохимияның және өсімдік түрлері алуантүрлілігінің 

қолданбалы аспектілері 

Пәннің коды  PAFVMR – 7304 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Доктарантура 

Оқу жылы 2018 

Оқу семестрі 1 семестр 



Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. Б.ғ.д. Мырзагалиева А.Б. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Фитохимиялық зерттеулердің ғылыми және әдіснамалық негіздерін 

және ӛсімдіктер құрамындағы биологиялық белсенді заттарды 

анықтауды, оларды анализдеу әдістерін, фитопрепараттар 

технологиясын меңгерту. 

Пререквизиттер Аналитикалық химия, Органикалық химия, Талдаудың физика-

химиялық әдістері 

Курс/пән мазмұны Пәнді оқу барысында докторант: 

- білуі тиіс: Қазақстан флорасының түрлері мен тұқымдастарының 

зерттелу дәрежесі және алдағы зерттеулердің болашағын, 

фитохмиялық зерттеулерге перспективті ӛсімдік объектілерін 

сұрыптау критерийлерін, фитохимиялық зерттеулер үшін 

ӛсімдіктердің үлгілерін дайындау және олардың биологиялық 

белсенділігін зерттеуді, дайындалған ӛсімдіктердің үлгілерін 

белгілеу, кептіру және сақтауды, ӛсімдіктердің табиғи 

қосылыстарының негізгі топтарының қысқаша сипаттамаларын, 

ӛсімдіктердің табиғи қосылыстарын анықтау, бӛлу, 

идентификациялау және сандық анализ жүргізуді, экстрактының, 

олардан бӛлінген фракциялардың, химиялық қосылыстарын 

топтарының, жеке заттардың биологиялық белсенділігін анықтауды. 

- істей алуы тиіс: дәрілік ӛсімдіктік шикізаттардағы биологиялық 

белсенді заттарды бӛліп алу және тазарту, дәрілік ӛсімдіктердегі және 

шикізаттардағы биологиялық белсенді заттарды дәлелдеуге сапалық 

және микрохимиялық реакциялар жүргізуді, дәрілік ӛсімдіктік 

шикізаттар үшін сәйкес физика-химиялық әдісті таңдауды, 

фитохимиялық анализ нәтижелерін статистикалық ӛңдеуді және 

рәсімдеуді. 

 - дағдылана алуы тиіс: химиялық ыдыстармен, реактивтермен, құрал-

жабдықтармен жұмыс істей білуге, далалық және экспедициялық 

жұмыстарды жүргізуге. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-284 бет. 

2. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер: оқулық.- толық.., 3-ші бас.- Астана: Фолиант, 2012.-528 

бет. 

3. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик.- 

Семей: Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

4. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик. – 

Алматы: Print-S, 2012.- 615 бет. 

5. БурашеваГ.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-303 бет. 

6. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

7. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік 

нүсқаулық /А.Б. Бегенов, А.А.Ахметов, Б.Е.Есжаноа.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2015.-81 бет. 

8. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы. - 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

9. Дәуренбекова Ш.Ж. Әлемнің флорасы мен фаунасы: оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Отан, 2017.-368 бет. 

10. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы: оқу 

құралы.- Астана: Фолиант, 2015.-144 бет. 

11. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу құралы.- 

Алматы: Нур-Принт, 2012.-254 бет. 

Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 



тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Қазақша 

Мамандықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Зерттеулердің спектралды әдістері 

Пәннің коды  SMI – 7303 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Докторантура  

Оқу жылы 2018 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. PhD Абилев М.Б. 

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Докторанттардың спектральді талдаудың заманауи әдістері бойынша 

білімдерін тереңдету. 

Пререквизиттер Физикалық химия, Талдаудың физика-химиялық әдістері 

Курс/пән мазмұны Негізгі міндеттері: 

- докторанттарды спектральді талдаудың заманауи әдістерімен 

таныстыру; 

- спектральді талдау нәтижелерін алу, ӛндеу және кӛрсетуде 

компьютерлік техниканы қолдану дағдыларын дамыту.   

Пәнді оқыту нәтижесінде докторант: 

- аналитикалық химияда қолданылатын талдаудың заманауи әдістерін 

білу керек; 

- аналитикалық химияның нақты мәселелерін шешу мақсатында 

талдаудың оңтайлы әдісін дұрыс таңдау керек; 

- спектральді талдаудың барлық сатыларында компьютерлік 

техниканы қолдану дағдыларына ие болуы керек. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы 

/ З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

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

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

3. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

4. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы / 

З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

5. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу құралы / 

М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. - 348 бет. 

6. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

7. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

8. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Қазақша 

Мамандықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

Курс/пән/юнита атауы  Химия биологически активных веществ растительного сырья 

Пәннің коды  HBAVRP - 7304 

Пәннің түрі ПД КВ 

Курс/пән деңгейі Докторантура  



Оқу жылы 2018 

Оқу семестрі 1 семестр 

Кредиттер саны ҚР – 3, ЕСTS – 5 

Лектордың/профессордың Т.А.Ә. PhD Ныкмуканова М.М.  

Курс мақсаттары (күтілетін оқу 

мақсаттары және алынған 

құзіреттіліктер) 

Табиғи қосылыстар химиясы аясында докторанттардың іргелі білім  

қабілетіліктерін, жіктелуін, әр табиғи заттар топтарына тән жалпы 

және арнайы химиялық қасиеттерін, табиғи ББЗ топтары мен 

кластарының арасындағы биогенетикалық байланысты 

қалыптастыру.Ӛсімдік шикізатынан табиғи қосылыстар класын бӛліп 

алудың негізгі әдістерін және табиғи заттардың құрылысын 

дәлелдейтін әдістерді білу. табиғи қосылыстар химиясы аясында 

докторанттардың іргелі білім  қабілетіліктерін, жіктелуін, әр табиғи 

заттар топтарына тән жалпы және арнайы химиялық қасиеттерін, 

табиғи ББЗ топтары мен кластарының арасындағы биогенетикалық 

байланысты қалыптастыру.Ӛсімдік шикізатынан табиғи қосылыстар 

класын бӛліп алудың негізгі әдістерін және табиғи заттардың 

құрылысын дәлелдейтін әдістерді білу. 

Пререквизиттер Органикалық химия, Циклді қосылыстардың органикалық 

химиясы,биоорганикалық химия 

Курс/пән мазмұны Пәнді оқу барысында докторант: 

- білуі тиіс: құрылымдық сипатына қарап, табиғи қосылыстар 

химиясын жіктеуді, табиғи қосы-лыстардың құрылысына қарап, 

оларға тән химиялық қасиетін, табиғи қосылыстар топтарына тән 

бӛліп алу әдістерін және олардың құрылысын дәлелдеуді. 

- істей алуы тиіс: Кез-келген ӛсімдіктегі биологиялық белсенді заттар 

құрамына алдын-ала баға беруді, биологиялық белсенді заттарды әр 

класқа бӛлуге арналған оңтайлы ерітіндіні таңдауды. 

Экстракциялаудың оңтайлы жағдайын ұсынуды, ӛсімдік шикізатын 

ӛңдеуде блок-жүйені құрастыруды. 

 - дағдылана алуы тиіс: химиялық ыдыстармен, реактивтермен, құрал-

жабдықтармен жұмыс істей білуге, аспаптық әдіспен биологиялық 

белсенді заттардың құрылымын анықтауға. 

Ұсынылатын әдебиеттер 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

2. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет.  

5. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

6. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

7. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

8. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Оқыту әдістері Дәстүрлі 

Бағалау әдістері/түрі Ауызша сұрау, жазбаша сұрау, рефератты қорғау, тестілеу, жеке 

тапсырманы орындау. 

Оқыту тілі Қазақша 

Мамандықты оқыту шарттары Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

 

 



Информационный пакет / каталог курсов  по ECTS 

Кафедра химии 

Докторантура 6D060600-Химия 

 

Информация 

 об университете 

Общая информация о вузе 
1. Название и адрес вуза: РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский 

Государственный Университет имени С.Аманжолова». 070002, г. Усть-Каменогорск, 

ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34. Тел./ факс 8 (7232)25-23-16, 24-14-71, e-mail: 

rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 

 

 
 2. Академический календарь: 
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 Ректор - к.ю.н. Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – PhD Сералин Г.А. 

Проректор по учебно-методической работе - д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Алимбекова Н.Б. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Садырбекова 

Н.А. 

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства - 

Рустемова Н.К. 

Декан факультета естественных и технологий – к.ф.-м.н. Ерболатұлы Д. 

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

 4. Общая информация о вузе:  

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 54 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 33 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 

направления. 

- по 8 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-2004 учебного года 

- для студентов экономических специальностей; с 2004-2005 учебного года - для 

студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 19 

кафедрами. 

 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  

Докторантура: 6D060600-Химия  

Стоимость обучения: по очной форме обучения 1 307 000 тенге в год 

 6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Государственным 

общеобязательным стандартом послевузовского образования, утверждѐнным 

постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 г. № 1080, с изменениями и 

дополнениями, внесенными  Постановлением Правительства Республики Казахстан от 

13 мая 2016 года №292, «Типовыми правилами приема в организации образования, 

реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования», 

утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 

2012 года № 109, с изменениями и дополнениями, внесенными  Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2018 года, и определяют порядок 

приема лиц в магистратуру и докторантуру в 2018 году.  

1. Общие положения 
Подготовка научных, педагогических и управленческих кадров в магистратуре 

университета осуществляется по двум направлениям: научному и педагогическому со 

сроком обучения 2 года, и профильному - со сроком обучения 1 или 1,5 года. 

Подготовка научных и педагогических кадров осуществляется в докторантуре 

университета с присуждением степени доктора философии (PhD), доктора по профилю 

со сроком обучения не менее 3 лет. 

Обучение в магистратуре и докторантуре осуществляется только по очной 

форме.  

Формирование контингента магистрантов, докторантов университета 

осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на 

подготовку научных и педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет 

собственных средств граждан и иных источников.  

Гражданам Республики Казахстан государство обеспечивает предоставление 

права на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом бесплатного послевузовского образования, если образование 

этого уровня они получают впервые, за исключением военных, специальных учебных 

заведений. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут 

получить на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 
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заказом бесплатное послевузовское образование, если образование этого уровня они 

получают впервые, за исключением военных, специальных учебных заведений. 

Обучение иностранцев в магистратуре, докторантуре осуществляется на 

платной основе. Право на получение иностранцами на конкурсной основе в 

соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного 

послевузовского образования определяется международными договорами Республики 

Казахстан. 

Обучение в докторантуре осуществляется по государственному 

образовательному заказу и на платной основе. 

Прием лиц в магистратуру, докторантуру осуществляется на конкурсной основе 

по результатам вступительных экзаменов. 

Прием в магистратуру и докторантуру с указанием специальностей подготовки 

объявляется через средства массовой информации не позднее пятнадцати календарных 

дней до даты начала приема документов. 

Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному 

образовательному заказу, в том числе в рамках целевой подготовки, проводится в 

университете в случае, если он определен уполномоченным органом в области 

образования в качестве базового ВУЗа, в которых осуществляется подготовка 

магистров и докторов. 

Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру университета 

проводится в приемной комиссии с 03 по 30 июля. 

Вступительные экзамены в магистратуру, докторантуру проводятся с 10 до 20 

августа, зачисление - до 25 августа. 

2 Порядок приема документов для поступления в магистратуру и 

докторантуру 

В магистратуру университета принимаются лица, освоившие профессиональные 

учебные программы высшего образования. 

Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в 

университете создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии 

является ректор. 

Состав приемной комиссии утверждается приказом ректора. 

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях 

образования, для поступления в магистратуру и докторантуру в организациях 

образования Республики Казахстан в соответствии с полученным уровнем образования 

и профилем подготовки необходимо пройти процедуру признания или нострификации 

документов об образовании. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, признаются на территории Республики Казахстан в соответствии с 

международными договорами (соглашениями). 

Лица, поступающие в магистратуру, подают в приемную комиссию следующие 

документы: 

1) заявление на имя ректора; 

2) копия  документа о высшем образовании; 

3) копия сертификата о сдаче теста по программам (в случае их наличия); 

4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий  трудовую 

деятельность (для  лиц, имеющих трудовой стаж); 

5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

6) медицинская справка формы 086-У; 

7) копия удостоверения личности; 

8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).  

9) дополнительные документы (грамоты, характеристики, рекомендации). 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,  

предоставляются оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы 

возвращаются. 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы 

не менее 1 года. 

Лица, поступающие в докторантуру, подают в приемную комиссию следующие 

документы: 

1) заявление на имя ректора; 

2) копия удостоверения личности; 

3) копия  документа об образовании; 

4) копия сертификата о сдаче теста по программам (в случае их наличия); 

5) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

7) медицинская справка формы 086-У; 



8) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий  трудовую 

деятельность. 

9) дополнительные документы (грамоты, характеристики, рекомендации). 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,  

предоставляются оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы 

возвращаются. 

Документы на поступление в магистратуру и докторантуру принимаются только 

при наличии соответствующих пререквизитов, освоенных претендентами на 

предшествующем уровне образования. Перечень пререквизитов для каждой 

специальности/образовательной программы утверждается ректором университета.  

Лица, не освоившие на предшествующей ступени образования  пререквизиты, 

необходимые для успешного освоения образовательных программ магистратуры или 

докторантуры, допускаются к подаче документов с условием предварительного 

освоения необходимых дисциплин на платной основе после прохождения 

вступительных экзаменов. 

3 Порядок проведения вступительных экзаменов 

Лица, поступающие в магистратуру и докторантуру, сдают вступительные 

экзамены: 

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, 

немецкий; по арабскому языку для лиц, поступающих на специальности, требующие 

знание арабского языка); 

2) по специальности. 

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от вступительного 

экзамена по иностранному языку в магистратуру и докторантуру по следующим 

экзаменам: 

английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 

Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language 

Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл – не 

менее 87), (TOEFL пороговый балл – не менее 560 баллов), International English 

Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не менее 6.0); 

немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau 

С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень C1); 

французский язык: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже уровня В1 по 

секциям чтения и аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise (DELF, уровень 

B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень C1), Test de connaissance 

du franзais (TCF – не менее 400 баллов). 

На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру 

в университете создаются экзаменационные комиссии по специальностям. 

Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа 

сотрудников ВУЗов и научных организаций, имеющих ученую степень по 

соответствующей специальности.  

Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из председателя и 

трех членов, два из которых должны быть докторами наук.  

Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждается приказом 

ректора. 

Программы вступительных экзаменов в магистратуру по специальности 

формируются кафедрами университета на основе типовых программ по дисциплинам 

высшего образования. 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине проводится в письменной 

форме.  

Дату и место проведения вступительного экзамена по специальности определяет 

приемная комиссия ВКГУ им. С.Аманжолова.  

Допуск претендентов к сдаче вступительного экзамена осуществляется по 

явочному листу при наличии документа, удостоверяющего личность. Лица, 

опоздавшие на экзамен, к сдаче экзамена не допускаются. 

Продолжительность письменного вступительного экзамена составляет 2 

астрономических часа для поступающих в магистратуру и 2,5 часа для поступающих в 

докторантуру после заполнения идентификационного талона, прикрепляемого к листу 

ответа. Ход проведения письменного вступительного экзамена в течение всего 

времени экзамена контролируют дежурные преподаватели/сотрудники и члены 

приемной комиссии.  

В течение всего времени экзамена осуществляется видеонаблюдение и 

видеофиксация хода проведения вступительного экзамена.   



Использование либо наличие у поступающего во время сдачи вступительного 

экзамена несанкционированных вспомогательных средств на электронных или 

бумажных носителях, сотовых телефонов и иных устройств, обнаруженное дежурными 

преподавателями в экзаменационной аудитории или членами приемной комиссии, в 

том числе с помощью видеонаблюдения, зафиксированное в специальном акте, 

является основанием для аннулирования результатов экзамена в любое время до 

зачисления без права пересдачи.  

Проверка экзаменационных работ письменного вступительного экзамена 

осуществляется в зашифрованном виде членами предметных экзаменационных 

комиссий в специально отведенных аудиториях, оснащенных камерами 

видеонаблюдения. ФИО поступающего указывается только в отрывной части 

идентификационного талона! Экзаменационные работы, в которых указаны ФИО 

поступающих, аннулируются без права пересдачи. 

Наличие в экзаменационной работе знаков, которые не относятся к содержанию 

ответов на экзаменационные вопросы (подчеркивания, различные фигуры, 

использование цветной пасты вместо синей пасты и т.д.), и могут рассматриваться как 

средство для идентификации экзаменационной работы, служит основанием для 

аннулирования работы и недопуска ее к дальнейшей проверке.  

Ответ на каждый вопрос оценивается по 100-балльной рейтинговой шкале. 

Итоговая оценка за экзамен выводится как среднее арифметическое всех оценок на 

вопросы экзаменационного билета.   

Результаты вступительного экзамена по специальности размещаются на сайте 

университета в течение 48 часов с момента окончания экзамена.  

При подаче претендентом апелляционного заявления основанием для 

рассмотрения является лист ответа.  

При проведении экзамена по специальности в базовые ВУЗы в качестве 

наблюдателей направляются представители уполномоченного органа в области 

образования. 

ВУЗы за двадцать календарных дней до проведения экзаменов направляют в 

уполномоченный орган в области образования график проведения  вступительных 

экзаменов по специальности. 

Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся по технологии, 

разработанной Национальным центром тестирования Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. 

Вступительные экзамены по иностранному языку проводятся в ВУЗах, 

определяемых уполномоченным органом в области образования. 

Пересдача вступительных экзаменов в год их сдачи не допускается. 

В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций, а в 

университете - апелляционная комиссия. 

Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии 

утверждаются приказом уполномоченного органа в области образования.  

Состав апелляционной комиссии университета утверждается приказом 

председателя приемной комиссии.  

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не 

согласных с результатами вступительных экзаменов. 

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, 

поступающих в магистратуру, докторантуру, по содержанию экзаменационных 

материалов и техническим причинам. 

Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, 

апеллирующему результаты вступительного экзамена – по специальности. 

Результаты рассмотрения апелляции по иностранному языку передаются 

апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию.  

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность 

предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления 

предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, 

апеллирующему результаты вступительных экзаменов – по иностранному языку. 

Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной 

комиссии лицом, поступающим в магистратуру и докторантуру. Заявления по 

содержанию экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются 

до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов вступительного 

экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня 

подачи заявления.  

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. 

В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на 



апелляцию не рассматривается. 

При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее 

апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от 

общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется 

протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии. 

4 Зачисление в магистратуру и докторантуру университета 

Зачисление в число магистрантов, докторантов осуществляется приемной 

комиссией университета. 

На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, 

набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов по 100-балльной 

шкале оценок по каждому из экзаменов: 

1) для научно-педагогической магистратуры и докторантуры не менее 150 

баллов; 

2) для профильной магистратуры не менее 130 баллов, в том числе по 

иностранному языку не менее 30 баллов. 

Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку 

(английский, французский, немецкий), засчитывается наивысший балл по 100-

балльной шкале оценок. 

Информация 

о программах 

обучения 

(каталог курсов) 

Общая характеристика программы обучения 

Присуждаемая степень/квалификации: 

Доктор философии (PhD) по специальности 6D060600-Химия  

Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами 

приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. В докторантуру 

принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы не менее 1 года. 

Дополнительная 

информация для 

обучающихся 

Размещение/ проживание -  Комфортабельные Дома студентов на 1789 мест, в 

котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –

«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание – Своевременное и качественное питание обеспечивается работой 

столовой в учебных корпусах университета. 

Медицинские 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. 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.  

Студенческий 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 «НурОтан» «ЖасОтан», филиал республиканской 

молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд 

содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные трудовые отряды. 

Условия для обучения (материальная 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), 3 научно-исследовательские лаборатории (научно-

исследовательская лаборатория магистрантов, научно-исследовательская лаборатория 

природных сорбентов ВКО, лаборатория фитохимии). С 2010-11 учебного года 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 компьютерные классы. 

Студенческие ассоциации. 

-студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

-дебатный клуб ВКГ 

-студенческая юридическая клиника 

-хореографическая студия «Әлем» 

-фольклорный казахский ансамбль 

-студенческий театр 

-команды КВН факультетов 

-творческое объединение жанровой песни 

-творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 

Структура программы с указанием  кредитов (ECTS) 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ECTS 

Семестр 

1 курс 

БД ОК SPFH -7201 Физикалық химияның заманауи мәселелері  

Современные проблемы физической химии  

Modern Problems of Physical Chemistry 

5 1 

ПД КВ HGS -7301 Гетероциклді қосылыстар химиясы  

Химия гетероциклических соединений  

Chemistry of heterocyclic compounds 

5 1 

ПД КВ SNAH – 

7302 

Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері  

Современные методы аналитической химии  

Modern methods of analytical chemistry 

5 1 

ПД КВ FHMAMS -

7303 

Кӛп компонентті жүйелерді физика-

химиялық талдау әдістері 

Физико-химические методы анализа 

многокомпонентных систем 

Physico-chemical methods of analysis for 

polycomponents system 

5 1 

SMI -7303 Зерттеулердің спектралды әдістері 

Спектральные методы исследования 

Spectral methods of analysis 

ПД КВ PAFVMR -

7304 

Фитохимияның және ӛсімдік түрлері 

алуантүрлілігінің қолданбалы аспектілері 

Прикладные аспекты фитохимии и видовых 

многообразии растений 

Applied aspects of phytochemistry and species 

diversity of plants 

5 1 

HBAVRP -

7304 

Ӛсімдік шикізатындағы биологиялық 

белсенді заттар химиясы 

Химия биологически активных веществ 

растительного сырья 



Chemistry of biologically active substances of 

plant raw materials 

  Педагогикалық іс-тәжірибе  

Педагогическая практика  

Teaching practice 

3 1 

  Зерттеу іс-тәжірибесі  

Исследовательская практика  

Research Practice 

9 2 

  Докторлық диссертацияны орындауды 

енгізумен докторанттың ғылыми –зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including 

doctoral dissertation 

 1,2 

   37  

2 курс 

  Докторлық диссертацияны орындауды 

енгізумен докторанттың ғылыми –зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including 

doctoral dissertation 

 3,4 

3 курс 

  Докторлық диссертацияны орындауды 

енгізумен докторанттың ғылыми –зерттеу 

жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Research work of doctoral candidate, including 

doctoral dissertation 

 5,6 

  Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

4  

  Докторлық диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Оформление и защита докторской 

диссертации 

Preparation and defence of thesis 

15  

   19  

  

Итоговые экзамены 

Итоговая аттестация докторанта проводится в сроки, предусмотренные 

академическим календарем и учебными планами специальностей, в форме сдачи 

комплексного экзамена и защиты докторской диссертации в установленном 

законодательством порядке. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Современные проблемы физической химии – PhD Абилев М.Б. 

2. Химия гетероциклических соединений – к.х.н. Абылкасова Г.Е. 

3. Современные методы аналитической химии – к.х.н. Аубакирова Р.А. 

4. Физико-химические методы анализа многокомпонентных систем – PhD Абилев 

М.Б. 

5. Спектральные методы исследования - – PhD Абилев М.Б. 

6. Прикладные аспекты фитохимии и видовых многообразии растений – д.б.н. 

Мырзагалиева А.Б. 

7. Химия биологически активных веществ растительного сырья – PhD Ныкмуканова 

М.М. 

 

 



Приложение 1 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнит) 

 

Название курса/дисциплины/юнита Современные проблемы физической химии 

Код дисциплины SPFH-7201 

Тип дисциплины БД ОК 

Уровень курса/дисциплины Докторантура  

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора PhD Абилев М.Б.  

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Углубленное изучение теоретических и прикладных вопросов 

физической химии, знание которых необходимо при выполнении 

научных работ, обобщении, анализе и интерпретации полученных 

результатов в процессе подготовки PhD- докторантов по 

специальности 6D060600-Химия. 

Пререквизиты Высшая математика, физика, неорганическая химия, органическая 

химия, аналитическая химия, физическая химия, квантовая химия, 

строение вещества, теория и проблемы физической химии. 

Содержание курса/дисциплины Курс «Современные проблемы физической химии» содержит 

достижения в области химической термодинамики, кинетики и 

электрохимии, которые представляют теоретический и практический 

интерес при описании и прогнозировании свойств реальных систем, 

решении задач, связанных с актуальными научными исследованиями 

в области физической химии. 

Рекомендуемая литература 1. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

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

Эверо, 2014. - 214 с.  

2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

3. Бисенгалиева, М. Р. Экспериментальная термодинамика 

природных кислородосодержащих неорганических соединений: 

моногр. / М. Р. Бисенгалиева. - Караганда, 2012. - 264 с 

4. Композиционные гидрогелевые материалы: моногр. / 

С.Е.Кудайберегнов и др. - Семей, 2011. - 146 с. 

5. Холанд, Арне. Молекулы и модели: молекулярная структура 

соединений элементов главных групп: моногр. / А. Холанд ; пер. с 

англ. Г. В. Гиричева, Н. И. Гиричевой. - М.: УРСС; КРАСАНД, 2011. 

- 382 с. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химия гетероциклических соединений 

Код дисциплины HGS – 7301 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура  

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Абылкасова Г.Е.  

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

В результате изучения дисциплины докторант должен: 

- знать: о классификации, номенклатуре гетероциклов, их 

электронном и геометрическом строении в зависимости от размера 

цикла, природы и числа гетероатомов в цикле; о современном 

состоянии теоретических проблем азотсодержащих соединений. 

- уметь: особенности химических свойств ароматических 

гетероциклов в зависимости от их строения, природы гетероатома, 

размера цикла и числа гетероатомов в цикле, а также кислотных и 



основных свойств гетероциклов. 

- владеть навыками основных приемов работы с химической посудой, 

реактивами, приборами и оборудованием, синтеза, выделения, 

очистки и идентификации гетероциклических соединений, работать 

основными методами исследования гетероциклических соединений 

(ИК, ЭСП). 

Пререквизиты Органическая химия, Органическая химия циклических соединений, 

Биорганическая химия 

Содержание курса/дисциплины Химия гетероциклических соединений - один из наиболее обширных 

разделов органической химии. Гетероциклические соединения 

содержат циклы, в которых один или большее число атомов являются 

элементами, отличными от углерода. Большое количество  

гетероциклических соединений встречается в природе, а также 

синтезируется в большом масштабе промышленностью красителей и 

лекарственных препаратов. Многие из этих соединений выполняют 

важные физиологические функции в организмах животных и 

растений. При изучении дисциплины докторант познакомится с 

особенностями химии гетероциклических соединений, важнейшими 

методами синтеза и механизмами основных стадий образований 

гетероциклов, их химическими свойствами, методами очистки 

гетероциклических соединений и применения физико-химических 

методов анализа гетероциклов, а также с современным состоянием 

теоретических проблем азотсодержащих соединений. 

Рекомендуемая литература 1. Бажықова К.Б. Алифаты қосылыстардың органикалық химиясы: 

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

2. Бейсебеков М. Қ. Әбілов Ә. Ж. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық.-2-ші бас.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-338 бет. Бруис П.Ю. Органикалық химия 

негіздері: оқулық / ауд. К.Б.Бажықова.-Алматы, 2013.-1-ші бӛлім.-424 

бет. 

3. Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері: оқулық / ауд. 

К.Б.Бажықова.-Алматы, 2014.-2-ші бӛлім.-500 бет. 

4.  Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен 

есептері: оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.-Ӛскемен: ШҚМУ 

Баспасы, 2013.-164 бет 

5. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясыныңтеориялық негіздері: жоғары оқу орындарының 

химиямамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын 

студ.арналған оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 

бет. 

6.  Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар 

технологиясыныңтеориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2011.-144 бет.  

7. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясынан зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2015.-80 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Современные методы аналитической химии 

Код дисциплины SNAH – 7302 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора к.х.н. Аубакирова Р.А.  

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

В результате изучения дисциплины докторанты должны: 

- иметь  системное понимание, позволяющее критически оценивать 

современные научные исследования в области химии; 



-  иметь представление о чувствительности методов, точности и 

воспроизводимости анализа, методах идентификации веществ;  

- знать процесс анализа: пробоотбор, пробоподготовка, 

аналитические характеристики и статистические оценки; 

классические методы анализа: кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, комплексообразование, экстракция и ионный 

обмен. 

- знать спектроскопические методы, основы спектроскопии, и ее 

методы: атомно-абсорбционную, атомно-эмиссионную, оптичес-кую 

молекулярную, инфракрасную, ЯМР- спектроскопию. 

- знать электрохимические методы анализа: кондуктометрию, 

потенциометрию, вольтампе-рометрию, кулонометрию и др. 

- знать хроматографические и родственные методы: газовую, 

жидкостную, тонкослойную, сочетание хроматографии и 

спектроскопии; 

- знать последние достижения в развитии методов аналитической 

химии: плоскостная хроматография, химические сенсоры, 

твердофазная спектроскопия ЯМР; 

- уметь оценивать результаты эксперимента с позиций концепции 

погрешности и неопределенности; 

- уметь представлять полученные результаты в виде научных отчетов, 

презентаций, групповых проектов, участвовать в дискуссиях, 

конференциях. 

- овладеть навыками: интерпретации полученных данных, исходя из 

возможностей того или иного аналитического метода; 

- овладеть навыками:  обобщать и анализировать экспериментальные 

данные, используя современные требования к статистической 

обработке результатов и объектов исследования. 

Пререквизиты Аналитическая химия, физическая химия, спектральные методы 

анализа. 

Содержание курса/дисциплины Сформировать у докторантов знания, умения и навыки в курсе 

изучения данной дисциплины. Познакомить докторантов с 

основными методами химического анализа.  Докторанты должны 

уметь оценивать результаты эксперимента с позиций концепции 

погрешности и неопределенности. 

Рекомендуемая литература 1. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың теориялық 

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

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

Фолиант, 2015. - 208 бет. 

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

Алматы: Экономика, 2011.-474 бет. 

4.  Вэн В. Самуэль А. Әлемдік мұнай-газ ісіне кіріспе: оқулық.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 216 бет 

5. Кудайбергенова Б.М. Синтетикалық заттар мен материалдарды 

идентификациялау: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.-

107 бет. 

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

«Эверо», 2014. – 316 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Физико-химические методы анализа многокомпонентных систем 

Код дисциплины FHMAMS – 7303 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора PhD Абилев М.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и Изучение современных достижений науки в области физико-



приобретаемые компетенции) химических методов анализа многокомпонентных систем.   

Пререквизиты Физическая химия, Физико-химические методы анализа 

Содержание курса/дисциплины - ознакомление докторантов с современными методами 

хроматографии и спектрального анализа; 

- развитие навыков расшифровки и интерпретации полученных 

результатов анализа.   

Рекомендуемая литература 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы 

/ З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

2. Умбетова А.К. Табиғи заттар және материалдарды 

хроматографиялық сараптау: оқу құралы.- Алматы: қазақ 

университеті, 2016.-1654 бет. 

3. Баешов Ә., Баешова А.К., Баешова С.А. Электрохимия (теориясы 

мен қолданылуы): оқу құралы.- толық., ӛңд. 2-ші бас.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.-316 бет. 

4. Бүркітбаева Б.Д., Арғымбаева А.М., Нұрманова Р.А. 

Электрохимияның таңдамалы тараулары: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-108 бет. 

5. Оспанова Ә.Қ., Сейілханова Г.А. Химиялық кинетика және 

электрохимия: оқу құралы.-2-бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2010.-200 бет. 

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

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

7. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

8. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы / 

З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

9. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу құралы / 

М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. - 348 бет 

10. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

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

құралы / А. М. Аргимбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 

204 бет. 

12. 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. 

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

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

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Прикладные аспекты фитохимии и видовых многообразии 

растений 

Код дисциплины PAFVMR – 7304 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Доктарантура 

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора Д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Освоение научных и методических основ фитохимических 

исследований и подходов к выявлению биологически активных 

веществ растительного происхождения, методов их анализа, 

технологии фитопрепаратов. 



Пререквизиты Аналитическая химия, Органическая химия, Физико-химические 

методы анализа 

Содержание курса/дисциплины В результате изучения дисциплины докторант должен: 

 знать: степень изученности видов, родов и семейств флоры 

Казахстана и перспективы дальнейших исследований, критерии 

отбора растительных объектов, перспективных для фитохимических 

исследований, заготовку образцов растений для фитохимических 

исследований и изучения их биологической активности, фиксацию, 

сушку и хранение заготовленных образцов растений, краткие 

характеристики основных групп природных соединений растений, 

обнаружение, выделение, разделение, идентификация и 

количественный анализ растительных веществ, выявление 

биологической активности суммарных экстрактов, выделенных из 

них фракций, групп химических соединений и индивидуальных 

веществ.  

 уметь: выделять и проводить очистку действующих биологически 

активных веществ из лекарственного растительного сырья, проводить 

качественные и микрохимические реакции на биологические 

активные вещества для подтверждения их присутствия в 

лекарственных растениях и сырье, выбирать соответствующие 

физико-химические методы для анализа лекарственного 

растительного сырья, проводить статистическую обработку и 

оформление результатов фитохимического анализа. 

 владеть навыками основных приемов работы с химической 

посудой, реактивами, приборами и оборудованием, полевых и 

экспедиционных работ.  

Рекомендуемая литература 1. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы ӛсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары: оқу құралы.- 

Қарағанды: Ақнұр, 2013.-284 бет. 

2. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер: оқулық.- толық.., 3-ші бас.- Астана: Фолиант, 2012.-528 

бет. 

3. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик.- 

Семей: Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

4. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик. – 

Алматы: Print-S, 2012.- 615 бет. 

5. БурашеваГ.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 

2013.-303 бет. 

6. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

7. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік 

нүсқаулық /А.Б. Бегенов, А.А.Ахметов, Б.Е.Есжаноа.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2015.-81 бет. 

8. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы. - 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

9. Дәуренбекова Ш.Ж. Әлемнің флорасы мен фаунасы: оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Отан, 2017.-368 бет. 

10. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы: оқу 

құралы.- Астана: Фолиант, 2015.-144 бет. 

11. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу құралы.- 

Алматы: Нур-Принт, 2012.-254 бет. 

Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Ӛскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 



Название курса/дисциплины/юнита Спектральные методы исследования 

Код дисциплины SMI – 7303 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура  

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора PhD Абилев М.Б. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Углубить знания докторантов по современным методам 

спектрального анализа.   

Пререквизиты Физическая химия, Физико-химические методы анализа. 

Содержание курса/дисциплины Основные задачи курса: 

- ознакомление докторантов с современными методами 

спектрального анализа; 

- развитие навыков применения компьютерной техники в получении, 

обработке и представлении результатов спектрального анализа.   

В результате изучения дисциплины докторант: 

- должен знать современные методы анализа, применяющиеся в 

аналитической химии; 

- должен уметь правильно выбирать оптимальный метод анализа для 

решения конкретных проблем аналитической химии; 

- должен иметь навыки применения компьютерной техники на всех 

стадиях спектрального анализа. 

Рекомендуемая литература 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы 

/ З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

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

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

3. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

4. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы / 

З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

5. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу құралы / 

М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. - 348 бет. 

6. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 

7. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

8. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Решение задач, устный опрос, письменный опрос, защита реферата, 

тестирование, выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 

Название курса/дисциплины/юнита Химия биологически активных веществ растительного сырья 

Код дисциплины HBAVRP - 7304 

Тип дисциплины ПД КВ 

Уровень курса/дисциплины Докторантура  

Год обучения 2018 

Семестр обучения 1 семестр 

Количество кредитов РК – 3, ЕСTS – 5 

Ф.И.О лектора/профессора PhD Ныкмуканова М.М.  

Цели курса (ожидаемые цели обучения и 

приобретаемые компетенции) 

Сформировать у докторантов фундаментальные знания в области 

химии природных соединений: классификацию, общие и 

специфические химические свойства для каждой группы природных 

веществ, биогенетические связи между группами и классами 



природных БАВ. Основные способы выделения всех классов 

природных соединений из растительных объектов. Методы 

установления тонкой структуры природных веществ. 

Пререквизиты Органическая химия, Органическая химия циклических соединений, 

Биорганическая химия 

Содержание курса/дисциплины В результате изучения дисциплины докторант должен: 

- знать: классификацию природных соединений по структурным 

признакам, специфические химические свойства в зависимости от 

структуры природных соединений, методы выделения каждой 

структурной группы природных веществ и методы установления их 

тонкой структуры. 

- уметь: проводить предварительную оценку состава биологически 

активных веществ любого растения; осуществить выбор 

оптимального экстрагента для выделения каждого класса природных 

биологически активных веществ; отработать оптимальный режим 

экстракции; составить блок-схему переработки растительного сырья. 

- владеть навыками основных приемов работы с химической посудой, 

реактивами, приборами и оборудованием. Устанавливать строение 

биологически активных веществ с помощью инструментальных 

методов. 

Рекомендуемая литература 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

2. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет.  

5. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

6. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

7. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

8. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Методы преподавания Традиционные 

Методы/формы оценки Устный опрос, письменный опрос, защита реферата, тестирование, 

выполнение индивидуального задания. 

Язык обучения Казахский 

Условий (требований) для обучения 

специальности (ступени) 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные работы, 

практические занятия), успешно сдать экзамен. 

 



Information package / course catalog for ECTS 

Department of Chemistry 

Doctorate 6D060600-Chemistry 

 

Information about 

the university 

General information about the university 

1. Name and address of the institution: Regional State Enterprise with the right of 

business "Sarsen Amanzholov East-Kazakhstan State University". 070019, Ust-

Kamenogorsk, 34 30th Gvardeiskoy Divizii street, Phone: 8 (7232) 25-23-15, 25-23-16, 

24-14-71, e-mail: rector@vkgu.kz, kence@vkgu.kz 
 

 
 2. Academic calendar: 

 

 
 3. University management 

mailto:rector@vkgu.kz
mailto:kence@vkgu.kz


Rector - Candidate of Legal Sciences Tolegen M. A. 

Vice-rector for strategic development and scientific work, PhD - Seralin G.A. 

Vice-rector on Academic Affairs, doctor of biological sciences - Myrzagalieva A.B. 

Head of Quality Management, Monitoring and Forecasting Department – 

Alimbekova N.B. 

Head of the Department of Organization and Control of the Educational Process - 

Sadyrbekova N.A. 

Head of the department of methodical work, practice and employment – 

Rustemova N.K. 

Dean of the Faculty of Natural and Technology - Candidate of Technical Sciences, 

Erbolatuly D. 
Head of the Chair of Mathematics - Candidate of Pedagogical Sciences, Shaikhova B.K. 

 4. General information about 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: 

- 54 specialties of higher professional education. At the same time, the term of study in 

a bachelor's degree is 4 years, higher education in a reduced form: based on higher education 

- 2 years, based on secondary vocational education - 3 years. 

- on 33 specialties of a magistracy of profile and scientific and pedagogical direction. 

- 8 specialties of doctoral studies. 

The university introduced a credit system of training: from 2003-2004 academic year - 
for students of economic specialties; from 2004-2005 academic year - for the first-year 

students of all specialties of higher professional education. 

Currently, the educational process is carried out at 4 faculties by 19 departments 

 5. The list of proposed training programs (including the cost of training): 

Doctorate program: 6D060600 - Chemistry 

Tuition fee: on the internal form of training 1 307 000 tenge per year. 

 6. Procedure (rules) of admission and enrollment to the program 

These Rules are developed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan 

dated July 27, 2007 “On Education”, the State Compulsory Standard of Postgraduate 

Education, approved by the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 23, 

2012 No. 1080, as amended by the Resolution of the Government of the Republic of 

Kazakhstan dated 13 of May 2016 No. 292, “Model rules for admission to educational 

organizations that implement vocational training programs for post-graduate education”, 
approved by the Resolution of elstva Republic of Kazakhstan dated January 19, 2012 № 109, 

as amended, as amended by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan 

from June 11, 2018, and determine the procedure for the admission of persons to master's and 

doctorate in 2018.1. Общие положения 

The formation of a contingent of undergraduates, doctoral students of the university is 

carried out by placing the state educational order for the training of scientific and pedagogical 

personnel, as well as paying tuition at the expense of citizens' own funds and other sources. 

Citizens of the Republic of Kazakhstan shall be granted the state the right to receive 

on a competitive basis, in accordance with the state educational order, free post-graduate 

education, if they receive education at this level for the first time, with the exception of 

military, special educational institutions. 

Stateless persons permanently residing in the Republic of Kazakhstan may receive on 
a competitive basis in accordance with the state educational order free post-graduate 

education if they receive education at this level for the first time, with the exception of 

military, special educational institutions. 

Education of foreigners in the magistracy, doctoral studies is carried out on a fee 

basis. The right to receive foreigners on a competitive basis in accordance with the state 

educational order of free post-graduate education is determined by international treaties of 

the Republic of Kazakhstan. 

Doctoral studies are carried out on the state educational order and on a fee basis. 

Admission of persons to the magistracy, doctoral studies is carried out on a 

competitive basis based on the results of entrance examinations. 

Admission to the magistracy and doctoral studies with an indication of the specialties 
of training is announced through the media no later than fifteen calendar days before the date 

of the beginning of the reception of documents. 

Accepting applications from individuals applying for state educational order, 

including as part of targeted training, is conducted at a university if it is determined by the 

authorized educational authority as the base institution of higher education for which masters 

and doctors are trained. 



Acceptance of applications submitted to the magistracy, the university doctoral 

program is held in the selection committee from 10 to 30 July. 

Entrance examinations for master's and doctoral studies are held from August 10 to 

August 20, enrollment - until August 25. 

2 The procedure for receiving documents for admission to the master's and 

doctoral programs 

University graduates are admitted to those who have mastered the professional 

curricula of higher education. 

For admission of documents and organization of entrance examinations at the 

university, a selection committee is created. The chairman of the selection committee is the 

rector. 
The composition of the selection committee is approved by order of the rector. 

Persons who have received educational documents in foreign educational 

organizations, for admission to the magistracy and doctoral studies in educational institutions 

of the Republic of Kazakhstan in accordance with the level of education and training profile, 

you must go through the procedure of recognition or nostrification of educational documents. 

Education documents issued by foreign educational organizations are recognized on 

the territory of the Republic of Kazakhstan in accordance with international treaties 

(agreements). 

The persons entering the magistracy submit the following documents to the selection 

committee: 

1) an application addressed to the rector; 
2) a copy of the document on higher education; 

3) a copy of the certificate of passing the test program (if available); 

4) personal record sheet for personnel records and a document confirming labor 

activity (for persons having work experience); 

5) six photographs measuring 3x4 centimeters; 

6) medical certificate form 086-U; 

7) a copy of the identity card; 

8) a list of scientific and methodological works (if available). 

9) additional documents (certificates, characteristics, recommendations). 

Together with copies of the documents specified in this paragraph, originals are 

provided for verification. After the reconciliation, the originals are returned. 
The doctoral program accepts persons with a master's degree and work experience of 

at least 1 year. 

Persons entering the doctoral program submit the following documents to the 

selection committee: 

1) an application addressed to the rector; 

2) a copy of the identity card; 

3) a copy of education certificate; 

4) a copy of the certificate of passing the test program (if available); 

5) a list of scientific and methodological works (if available); 

6) six photographs measuring 3x4 centimeters; 

7) medical certificate form 086-U; 

8) personal record card and a document confirming labor activity. 
9) additional documents (certificates, characteristics, recommendations). 

Together with copies of the documents specified in this paragraph, originals are 

provided for verification. After the reconciliation, the originals are returned. 

Documents for admission to the master's and doctoral programs are accepted only if 

there are relevant prerequisites mastered by applicants at the previous level of education. The 

list of prerequisites for each specialty / educational program is approved by the rector of the 

university. 

Persons who have not mastered at the previous level of education the prerequisites 

necessary for successful mastering the educational programs of the magistracy or doctoral 

studies are allowed to submit documents subject to the preliminary development of the 

necessary disciplines on a fee basis after passing the entrance examinations. 

3 Order of entrance exams 

Persons entering the master's and doctoral studies pass entrance exams: 

1) in one of the foreign languages of choice (English, French, German; in Arabic for 

persons entering specialties requiring knowledge of Arabic); 

2) by specialty. 

Persons holding international certificates confirming a foreign language proficiency in 

accordance with the Common European Framework of Reference (standards) of proficiency 

in a foreign language are exempt from the foreign language admission to the master's and 

doctoral studies for the following exams: 



English: Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP - at least 460 

points), Internet-based Test (TOEFL IBT, threshold score - at least 87), ( TOEFL threshold 

score - at least 560 points), International English Language Tests System (IELTS, threshold 

score - at least 6.0); 

German: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau C1 / Level 

C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1 / Level C1); 

French: Test de Franzais International ™ (TFI - not lower than B1 level in reading and 

listening sections), Diplome d'Etudes en Langue française (DELF, level B2), Diplome 

Approfondi de Langue française (DALF, level C1), Test de connaissance du français (TCF - 

at least 400 points). 

For the period of the entrance examinations to the master's and doctoral studies at the 
university, examination commissions for specialties are created. 

The examination commission in the specialty is formed from the number of 

employees of universities and research organizations with a degree in the relevant specialty. 

The composition of the examination commission for the specialty consists of a 

chairman and three members, two of whom must be doctors of science. 

The composition of the examination commission in the specialty is approved by the 

order of the rector. 

Programs of entrance exams to the magistracy in the specialty are formed by the 

departments of the university based on model programs in higher education disciplines. 

The entrance exam for the special discipline is held in writing. 

The date and place of the entrance examination in the specialty are determined by the 
admission committee of EKSU named after S.Amanzholova. 

Admission of applicants to the entrance exam is carried out on the leave list if you 

have an identity document. Persons who are late for the exam are not allowed to pass the 

exam. 

The duration of the written entrance exam is 2 astronomical hours for those entering 

the master's program and 2.5 hours for those entering the doctoral program after filling in the 

identification card attached to the answer sheet. The course of the written entrance 

examination during the entire time of the exam is monitored by staff on duty / staff and 

members of the admissions committee. 

During the entire time of the examination, video surveillance and video recording of 

the progress of the entrance exam is carried out. 
The use or availability of an unauthorized auxiliary means on electronic or paper 

carriers, cell phones and other devices, detected by the teachers on duty at the examining 

audience or members of the admission committee, including by means of video surveillance, 

recorded in a special act, is the basis for cancellation of the exam results at any time prior to 

enrollment without the right to retake. 

Examination of the written entrance examination is checked in encrypted form by 

members of the subject examination commissions in specially designated classrooms 

equipped with video surveillance cameras. The name of the applicant is indicated only in the 

detachable part of the identification card! Exam papers, in which the names of applicants are 

indicated, are canceled without the right to retake. 

The presence in the examination paper of marks that do not relate to the content of 

answers to exam questions (underlines, various shapes, use of color paste instead of blue 
paste, etc.), and can be considered as a means to identify the examination paper, serves as a 

basis for cancellation of work and Do not allow it to further verification. 

The answer to each question is evaluated on a 100-point rating scale. The final grade 

for the exam is displayed as the arithmetic average of all grades to the exam questions. 

The results of the entrance exam in the specialty are posted on the university website 

within 48 hours from the end of the exam. 

When the applicant submits an appeal, the basis for consideration is the answer sheet. 

When conducting a specialty exam, representatives of the authorized education body 

are sent as observers to basic universities. 

Universities for twenty calendar days before the examinations are sent to the 

authorized body in the field of education schedule of entrance examinations in the specialty. 
Foreign language examinations are held. 

4 Admission to the master's and doctoral studies of the university 

Enrollment in the number of undergraduates, doctoral students is carried out by the 

university's admission committee. 

For education on the state educational order enrolled persons who scored the highest 

points in the amount of entrance exams on a 100-point grading scale for each of the exams: 

1) for the scientific and pedagogical magistracy and doctoral studies at least 150 

points; 

2) for the profile magistracy at least 130 points, including a foreign language at least 



30 points. 

Persons who have certificates of passing a test in a foreign language (English, French, 

German) are given the highest score on a 100-point grading scale. 

Information 

about training 

programs (catalog 

of courses) 

General characteristics of the training program 

Awarded degree / qualifications: 

Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 6D060600-Chemistry 

Requirements for admission to the program: 

Admission to the program is carried out in accordance with the model rules for 

admission to higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. The doctoral 

program accepts persons with a master's degree and work experience of at least 1 year. 

Additional 

information for 

students 

Accommodation / Accommodation - Comfortable Student Homes for 1789 places, in 

which the conditions for preparing for classes and students' rest are provided - “Library”, 
“Reading room” and “Internet cafe”. 

Food - Timely and high-quality food is provided by the work of the canteen in the 

educational buildings of the university. 

Medical services - Medical care of 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 and preventive measures are held. There is an agreement on medical 

care for students and teaching staff with the city hospital number 1 of Ust-Kamenogorsk. 

“Round tables” are regularly held - meetings of employees of the city “Health Center” with 

students of the University. 

The health of the educational buildings and dormitories is monitored by the head of the 

health center, and the commandants of the respective facilities are responsible for 

maintaining these conditions. 
Student office - The Center for Youth Policy, which is a structural unit of the 

university, combines the previously established Youth Affairs Committee and the Center of 

Culture, as well as student youth associations: the youth wing of the NDP “NurOtan” 

“ZhasOtan”, a branch of the Republican youth organization “Alliance of Students of 

Kazakhstan”, student team assistance of the police "Kyran", student youth labor groups. 

Conditions for learning (material base for classes): 

The department of chemistry is assigned 9 lecture halls, 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), 3 research laboratories (research 
laboratory undergraduates, research laboratory natural sorben s EKO, Phytochemistry 

Laboratory). From 2010-11 academic year a new modern laboratory furniture for analytical 

chemistry was acquired and installed, installation, installation of new equipment was made, 

and major repairs were made. In all the classrooms assigned to the department of chemistry 

and laboratories, the tables “Modern Periodic System of Elements of D.I. Mendeleev” were 

acquired and installed, 12 information stands of chemical laboratories were installed, and 

portraits of great scientists-chemists were acquired and placed. A stand dedicated to the 

memory of the first Rector of the UKPI (EKSU), Honorary Rector of the EKSU, Professor 

Yuvaliev Yumash Karimovich was also decorated. The lecture audience number 430 was 

named Yumash Karimovich Uvaliev. 

On the basis of the order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan No. 472 dated August 11, 2008. The university has established a National 
Research Laboratory for collective use in the field of “Nuclear and Renewable Energy 

Technologies”. Under the basic equipment of the laboratory, a separate building with 

specialized rooms is allocated and equipped in accordance with the requirements. 

Certification of workplaces in laboratories was carried out. 

The teaching, scientific and auxiliary area of the department complies with the current 

sanitary (technical) standards, fire safety requirements (there are fire extinguishers, sand, felt 

mats). 

In addition, student services are offered for student libraries: a library of textbooks, a 

reading room for scientific information, periodicals, an electronic reading room, a reading 

room for technical literature (educational building No. 7), a reading room for economic 

literature (educational building No. 9). The library's local computer network unites 130 
computers. All computers are connected to the university’s corporate network, network users 

have the opportunity of on-line search in library databases, Intranet resources and the 

Internet. Electronic bibliographic resources, incl. The electronic catalog, bibliographic 

databases combine about 250 thousand records. There are computer classes. 

Student associations  

- Student Organization "Kyran" Police Assistance 

- -DKG debating club 



- Student Law Clinic 

- Choleographic Studio "Alem" 

- Folk Kazakh ensemble 

- Student Theater 

- teams of KVN faculties 

- artistic union of genre songs 

- Creative Union of Young Poets "Zhas Kalam" 

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

 

Cycle of 

discipline 

Code of 

discipline  

Name of the discipline ECTS credits Semester 

1 course 

БД ОК SPFH -7201 Физикалық химияның заманауи мәселелері  

Современные проблемы физической химии  
Modern Problems of Physical Chemistry 

5 1 

ПД КВ HGS -7301 Гетероциклді қосылыстар химиясы  

Химия гетероциклических соединений  

Chemistry of heterocyclic compounds 

5 1 

ПД КВ SNAH – 

7302 

Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері  

Современные методы аналитической химии  

Modern methods of analytical chemistry 

5 1 

ПД КВ FHMAMS -

7303 

Көп компонентті жүйелерді физика-

химиялық талдау әдістері 

Физико-химические методы анализа 

многокомпонентных систем 

Physico-chemical methods of analysis for 

polycomponents system 

5 1 

SMI -7303 Зерттеулердің спектралды әдістері 

Спектральные методы исследования 
Spectral methods of analysis 

ПД КВ PAFVMR -

7304 

Фитохимияның және өсімдік түрлері 

алуантүрлілігінің қолданбалы аспектілері 

Прикладные аспекты фитохимии и видовых 

многообразии растений 

Applied aspects of phytochemistry and species 

diversity of plants 

5 1 

HBAVRP -

7304 

Өсімдік шикізатындағы биологиялық 

белсенді заттар химиясы 

Химия биологически активных веществ 

растительного сырья 

Chemistry of biologically active substances of 

plant raw materials 

  Педагогикалық іс-тәжірибе  
Педагогическая практика  

Teaching practice 

3 1 

  Зерттеу іс-тәжірибесі  

Исследовательская практика  

Research Practice 

9 2 

  Докторлық диссертация негізінде жүргізген 

докторанттың ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Doctoral student research work, including 

doctoral dissertation 

 1,2 

   37  

2 course 

  Докторлық диссертация негізінде жүргізген 

докторанттың ғылыми-зерттеу жұмыстары  
Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Doctoral student research work, including 

doctoral dissertation 

 3,4 



3 course 

  Докторлық диссертация негізінде жүргізген 

докторанттың ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации  

Doctoral student research work, including 

doctoral dissertation 

 5,6 

  Кешенді емтихан 

Комплексный экзамен 

Integrated examination 

4  

  Докторлық диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 
Оформление и защита докторской 

диссертации 

Preparation and defence of thesis 

15  

   19  

  

Final exams 

The final certification of the doctoral candidate is carried out in the time provided for 

by the academic calendar and curricula of specialties, in the form of passing a comprehensive 

exam and defending a doctoral dissertation in accordance with the procedure established by 

law. 

 Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline: 
1. Modern problems of physical chemistry - PhD Abilev M.B. 

2. Chemistry of heterocyclic compounds - Ph.D. Abylkasova G.E. 

3. Modern methods of analytical chemistry - Ph.D. Aubakirova R.A. 

4. Physico-chemical methods for the analysis of multicomponent systems - PhD Abilev 
M.B. 

5. Spectral research methods - - PhD Abilev M.B. 

6. Applied aspects of phytochemistry and plant species diversity - Dr.Sc. 

Myrzagaliyeva A.B. 

7. Chemistry of biologically active substances of plant raw materials - PhD 

Nymukanova M.M. 

 

 



Annex 1 

 

Description of individual disciplines 

 

Course / discipline / unit name Modern problems of physical chemistry 

Code of discipline SPFH-7201 

Type of discipline БД ОК 

Level of course / discipline Docdorate  

Year of study 2018 

Semester of training 1 semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor PhD Abilev M.B. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

In-depth study of theoretical and applied issues of physical chemistry, 

knowledge of which is necessary when carrying out scientific work, 

summarizing, analyzing and interpreting the results obtained during the 

preparation of PhD doctoral students in the specialty 6D060600-

Chemistry. 

Prerequisites Higher mathematics, physics, inorganic chemistry, organic chemistry, 

analytical chemistry, physical chemistry, quantum chemistry, the structure 
of matter, theory and problems of physical chemistry. 

Course content / discipline The course “Modern Problems of Physical Chemistry” contains 

achievements in the field of chemical thermodynamics, kinetics and 

electrochemistry, which are of theoretical and practical interest in 

describing and predicting the properties of real systems, solving problems 

related to actual scientific research in the field of physical chemistry. 

Recommended literature 1. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

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

Эверо, 2014. - 214 с.  

2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 

144 с. 

3. Бисенгалиева, М. Р. Экспериментальная термодинамика 
природных кислородосодержащих неорганических соединений: 

моногр. / М. Р. Бисенгалиева. - Караганда, 2012. - 264 с 

4. Композиционные гидрогелевые материалы: моногр. / 

С.Е.Кудайберегнов и др. - Семей, 2011. - 146 с. 

5. Холанд, Арне. Молекулы и модели: молекулярная структура 

соединений элементов главных групп: моногр. / А. Холанд ; пер. с 

англ. Г. В. Гиричева, Н. И. Гиричевой. - М.: УРСС; КРАСАНД, 2011. 

- 382 с. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, protection of the abstract, testing, 

implementation of individual tasks. 

Language of instruction Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemistry of heterocyclic compounds 

Code of discipline HGS – 7301 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Doctorate 

Year of study 2018 

Semester of training 1semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor k.ch.s. Abylkasova G.E. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

As a result of studying the discipline, the doctoral candidate must: 

- know: about the classification, the nomenclature of heterocycles, their 
electronic and geometric structure, depending on the size of the cycle, the 

nature and number of heteroatoms in the cycle; on the current state of the 

theoretical problems of nitrogen-containing compounds. 

- be able to: features of the chemical properties of aromatic heterocycles 

depending on their structure, the nature of the heteroatom, the size of the 

cycle and the number of heteroatoms in the cycle, as well as the acidic and 

basic properties of the heterocycles. 



- master the skills of working with chemical glassware, reagents, 

instruments and equipment, synthesis, isolation, purification and 

identification of heterocyclic compounds, work as the main research 

methods for heterocyclic compounds (IR, ESP). 

Prerequisites Organic chemistry, Organic chemistry of cyclic compounds, Bioorganic 

chemistry 

Course content / discipline Chemistry of heterocyclic compounds is one of the most extensive sections 

of organic chemistry. Heterocyclic compounds contain cycles in which one 

or more atoms are elements other than carbon. A large number of 

heterocyclic compounds are found in nature, and are also synthesized on a 

large scale by the industry of dyes and drugs. Many of these compounds 

perform important physiological functions in animals and plants. When 
studying the discipline, the doctoral candidate will get acquainted with the 

features of the chemistry of heterocyclic compounds, the most important 

synthesis methods and mechanisms of the main stages of heterocyclic 

formations, their chemical properties, methods of purification of 

heterocyclic compounds and the use of physico-chemical methods for 

analyzing heterocycles, as well as the current state of theoretical problems 

of nitrogen-containing compounds. 

Recommended literature 1. Бажықова К.Б. Алифаты қосылыстардың органикалық химиясы: 

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

2. Бейсебеков М. Қ. Әбілов Ә. Ж. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық.-2-ші бас.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-338 бет. Бруис П.Ю. Органикалық химия 

негіздері: оқулық / ауд. К.Б.Бажықова.-Алматы, 2013.-1-ші бөлім.-424 
бет. 

3. Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері: оқулық / ауд. 

К.Б.Бажықова.-Алматы, 2014.-2-ші бөлім.-500 бет. 

4.  Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен 

есептері: оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.-Өскемен: ШҚМУ 

Баспасы, 2013.-164 бет 

5. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясыныңтеориялық негіздері: жоғары оқу орындарының 

химиямамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын 

студ.арналған оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-166 

бет. 
6.  Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар 

технологиясыныңтеориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2011.-144 бет.  

7. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясынан зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2015.-80 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, protection of the abstract, testing, 

implementation of individual tasks. 

Language of instruction Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Modern methods of analytical chemistry 

Code of discipline SNAH – 7302 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Doctorate 

Year of study 2018 

Semester of training 1semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor k.ch.s. Аubakyrova R.A.  

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

As a result of studying the discipline doctoral students should: 

- have a systematic understanding that allows you to critically evaluate 

modern scientific research in the field of chemistry; 

- have an idea of the sensitivity of the methods, accuracy and 
reproducibility of the analysis, methods of identification of substances; 

- know the process of analysis: sampling, sample preparation, analytical 

characteristics and statistical evaluations; classical methods of analysis: 



acid-base, redox, complexation, extraction and ion exchange. 

- know the spectroscopic methods, the fundamentals of spectroscopy, and 

its methods: atomic absorption, atomic emission, optical molecular, 

infrared, NMR spectroscopy. 

- know the electrochemical methods of analysis: conductometry, 

potentiometry, voltamperometry, coulometry, etc. 

- know the chromatographic and related methods: gas, liquid, thin layer, a 

combination of chromatography and spectroscopy; 

- know the latest achievements in the development of analytical chemistry 

methods: plane chromatography, chemical sensors, solid-phase NMR 

spectroscopy; 
- be able to evaluate the results of the experiment from the standpoint of 

the concept of error and uncertainty; 

- be able to present the obtained results in the form of scientific reports, 

presentations, group projects, participate in discussions and conferences. 

- master the skills: interpreting the data, based on the capabilities of a 

particular analytical method; 

- acquire skills: summarize and analyze experimental data using modern 

requirements for statistical processing of results and objects of study. 

Prerequisites Analytical chemistry, physical chemistry, spectral analysis methods. 

Course content / discipline To form the knowledge and skills of doctoral students in the course of 

studying this discipline. To acquaint doctoral students with the main 

methods of chemical analysis. Doctoral students should be able to evaluate 

the results of an experiment from the standpoint of the concept of 
inaccuracy and uncertainty. 

Recommended literature 1. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың теориялық 

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

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

Фолиант, 2015. - 208 бет. 

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

Алматы: Экономика, 2011.-474 бет. 

4.  Вэн В. Самуэль А. Әлемдік мұнай-газ ісіне кіріспе: оқулық.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 216 бет 

5. Кудайбергенова Б.М. Синтетикалық заттар мен материалдарды 

идентификациялау: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.-

107 бет. 
6. Шекеева К.Қ. Аналитикалық химия: оқу құралы. – Алматы : 

«Эверо», 2014. – 316 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, protection of the abstract, testing, 

implementation of individual tasks. 

Language of instruction Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Physico-chemical methods of analysis for polycomponents system 

Code of discipline FHMAMS – 7303 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Doctorate 

Year of study 2018 

Semester of training 1semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor PhD Abilev M.B. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

The study of modern achievements of science in the field of physico-

chemical methods of analysis of multicomponent systems. 

Prerequisites Physical chemistry, Physico-chemical methods of analysis 

Course content / discipline - familiarization of doctoral students with modern methods of 

chromatography and spectral analysis; 

- development of skills for decoding and interpretation of the results of the 

analysis. 

Recommended literature 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы 

/ З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - өңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 
Print S, 2012. - 296 бет. 

2. Умбетова А.К. Табиғи заттар және материалдарды 



хроматографиялық сараптау: оқу құралы.- Алматы: қазақ 

университеті, 2016.-1654 бет. 

3. Баешов Ә., Баешова А.К., Баешова С.А. Электрохимия (теориясы 

мен қолданылуы): оқу құралы.- толық., өңд. 2-ші бас.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.-316 бет. 

4. БүRKітбаева Б.Д., Арғымбаева А.М., Нұрманова Р.А. 

Электрохимияның таңдамалы тараулары: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-108 бет. 

5. Оспанова Ә.Қ., Сейілханова Г.А. Химиялық кинетика және 

электрохимия: оқу құралы.-2-бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2010.-200 бет. 
6. Аргимбаева А. М. Талдаудың физика-химиялық әдістері : оқу 

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

7. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

8. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы / 

З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - өңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

9. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу құралы / 

М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. - 348 бет 
10. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы. - Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

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

құралы / А. М. Аргимбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 

204 бет. 

12. 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. 

13. Қамысбаев Д.Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары: оқу 
құралы.-Алматы : қазақ университеті, 2016.-130 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, protection of the abstract, testing, 

implementation of individual tasks. 

Language of instruction Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Applied aspects of phytochemistry and species diversity of plants 

Code of discipline PAFVMR – 7304 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Doctorate 

Year of study 2018 

Semester of training 1semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor D.Sc. Myrzagaliyeva A.B. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Mastering the scientific and methodological foundations of phytochemical 

studies and approaches to the identification of biologically active 

substances of plant origin, methods of their analysis, technology of 

phytopreparations. 

Prerequisites Analytical chemistry, Organic chemistry, Physico-chemical methods of 

analysis 

Course content / discipline As a result of studying the discipline, the doctoral candidate must: 

- know: the degree of knowledge of species, genera and families of the 

flora of Kazakhstan and the prospects for further research, criteria for 

selecting plant objects promising for phytochemical studies, harvesting 

plant samples for phytochemical studies and studying their biological 
activity, fixing, drying and storing the harvested plant samples, brief 

characteristics the main groups of natural compounds of plants, the 

detection, isolation, separation, identification and quantitative analysis of 

plant substances, the identification of biol cal activity of the total extract 

isolated from these fractions, chemical compounds of groups and 



individual substances. 

- be able to: isolate and purge active biologically active substances from 

medicinal plant materials, conduct qualitative and microchemical reactions 

to biological active substances to confirm their presence in medicinal 

plants and raw materials, choose appropriate physico-chemical methods 

for analyzing medicinal plant materials, carry out statistical processing and 

presentation of phytochemical analysis results. 

 Master the skills of working with chemical glassware, reagents, 

instruments and equipment, field and expeditionary work. 

Recommended literature 1. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер 

систематикасының практикалық жұмыстары: оқу құралы.- 
Қарағанды: Ақнұр, 2013.-284 бет. 

2. Абдрахманұлы О. Өсімдіктер систематикасы. Төменгі сатыдағы 

өсімдіктер: оқулық.- толық.., 3-ші бас.- Астана: Фолиант, 2012.-528 

бет. 

3. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик.- 

Семей: Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

4. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик. – 

Алматы: Print-S, 2012.- 615 бет. 

5. БурашеваГ.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи қосылыстар 

химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 
2013.-303 бет. 

6. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан оқу-

далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

7. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған әдістемелік 

нүсқаулық /А.Б. Бегенов, А.А.Ахметов, Б.Е.Есжаноа.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2015.-81 бет. 

8. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы. - 

Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 бет. 

9. Дәуренбекова Ш.Ж. Әлемнің флорасы мен фаунасы: оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Отан, 2017.-368 бет. 
10. Акмуллаева А. Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы: оқу 

құралы.- Астана: Фолиант, 2015.-144 бет. 

11. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу құралы.- 

Алматы: Нур-Принт, 2012.-254 бет. 

Шарипханова А.С. Өсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- Өскемен: 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, protection of the abstract, testing, 

implementation of individual tasks. 

Language of instruction Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Spectral research methods 

Code of discipline SMI – 7303 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Doctorate 

Year of study 2018 

Semester of training 1semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor PhD Abilev M.B. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

To deepen the knowledge of doctoral students in modern methods of 

spectral analysis. 

Prerequisites Physical chemistry, Physico-chemical methods of analysis. 

Course content / discipline The main objectives of the course: 

- familiarization of doctoral students with modern methods of spectral 
analysis; 

- development of skills in the use of computer technology in obtaining, 

processing and presenting the results of spectral analysis. 



As a result of studying the discipline doctoral student: 

- should know the modern methods of analysis used in analytical 

chemistry; 

- should be able to choose the optimal analysis method for solving specific 

problems of analytical chemistry; 

- should have the skills to use computer technology at all stages of spectral 

analysis. 

Recommended literature 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы 

/ З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - өңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

2. Аргимбаева А. М. Талдаудың физика-химиялық әдістері : оқу 
құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 204 бет. 

3. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

4. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу құралы / 

З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - өңд., толық. 4-ші бас. - Алматы: 

Print S, 2012. - 296 бет. 

5. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу құралы / 

М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - Алматы: Қазақ 

университетi, 2011. - 348 бет. 

6. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 352 с. 
7. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

8. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, protection of the abstract, testing, 

implementation of individual tasks. 

Language of instruction Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Course / discipline / unit name Chemistry of biologically active substances of vegetable raw materials 

Code of discipline HBAVRP - 7304 

Type of discipline ПД КВ 

Level of course / discipline Doctorate 

Year of study 2018 

Semester of training 1semester 

Amount of credits RK – 3, ЕСTS – 5 

S.N.F lecturer / professor PhD Nymukanova M.M. 

Objectives course (expected learning 

objectives and competences acquired) 

Doctoral students form fundamental knowledge in the field of chemistry of 

natural compounds: classification, general and specific chemical properties 

for each group of natural substances, biogenetic links between groups and 

classes of natural biologically active substances. The main ways to isolate 
all classes of natural compounds from plant objects. Methods for 

establishing the fine structure of natural substances. 

Prerequisites Organic chemistry, Organic chemistry of cyclic compounds, Bioorganic 

chemistry 

Course content / discipline As a result of studying the discipline, the doctoral candidate must: 

- know: the classification of natural compounds according to structural 

features, specific chemical properties depending on the structure of natural 

compounds, methods for isolating each structural group of natural 

substances and methods for determining their fine structure. 

- be able to: conduct a preliminary assessment of the composition of 

biologically active substances of any plant; select the optimal extractant to 

isolate each class of natural biologically active substances; work out the 

optimal mode of extraction; draw up a flowchart for processing vegetable 
raw materials. 

- master the skills of working with chemical glassware, reagents, devices 

and equipment. Establish the structure of biologically active substances 



using instrumental methods. 

Recommended literature 1. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

2. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

3. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы: Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

4. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 
университеті, 2013.-303 бет.  

5. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 2 

т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 416 с. 

6. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 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. 

7. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

99 бет. 

8. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Teaching Methods Traditional 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, protection of the abstract, testing, 
implementation of individual tasks. 

Language of instruction Kazakh 

Conditions (requirements) for training a 

specialty (level) 

Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical exercises), successfully pass the exam. 
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МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА  

 

Модуль атауы мен шифрі  Ғылыми зерттеулер әдістемесі, MNI 

Модульге жауапты Абилев М.Б., Аубакирова Р.А., Абылкасова Г.Е. 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модульдер 

Модульдік деңгей Докторант  

Бір жұмадағы сағат саны 9 

Кредиттер саны 9 (15)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша 

Модуль пререквизиттері Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия, 

жоғары молекулалы қосылыстар химиясы, физикалық химия, 

талдаудың физикалық-химиялық әдістері, коллоидты химия 

Модуль мазмұны  Физикалық химияның заманауи мәселелері, Гетероциклді 

қосылыстар химиясы, Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері    

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: 1) теориялық және қолданбалы физикалық 

химияның негізгі бӛлімдерін: статистикалық термодинамика 

негіздерін, тепе-теңдіксіз термодинамика негіздерін, электролит 

ерітінділерінің теорияларын, химиялық кинетиканың, 

электрохимиялық кинетиканың, электродтық процестердің 

теорияларының теориялық және қолданбалы аспектілерін; 2) 

гетероциклдардың классификациясын, номенклатурасын, 

циклдың ӛлшеміне сәйкес олардың электронды және 

геометриялық құрылымын, циклдардың табиғатын, онымен қоса, 

құрамында азот бар гетероциклды қосылыстардың теориялық 

проблемаларының бүгінгі таңдағы жағдайын; 3) химия саласында 

заманауи ғылыми зерттеулерді критикалық бағалай алатын 

жүйелік түсініктері болуы; заттарды идентификациялау әдістері 

мен сараптама әдістерінің сезімталдығы, дәлділігі және жүргізілуі 

туралы түсініктерінің болуы; сараптама барысында білуі тиіс: 

сынама алу, сынама дайындау, аналитикалық сипаттама және 

статистикалық бағалар; сараптаманың классикалық әдістері: 

қышқылдық – негіздік, тотығу–тотықсыздану, комплекстүзілу, 

экстракция және иондық алмасу; спектроскопиялық әдістер, 

спектроскопияның негізін және оның әдістерін білуі тиіс: атомдық 

–абсорбциялық, атомдық–эмиссиондық, молекулярлы – 

оптикалық, инфрақызыл, ЯМР- спектроскопиясы; сараптаманың 

электро-химиялық әдістерін білуі тиіс: кондуктометрия, 

потенциометрия, вольтамперометрия, кулонометрия және т.б; 

хроматографиялық және ұқсас әдістерді білуі тиіс: газды, 

сұйықтықты, жіңішке қабатты, хроматография мен 

спектроскопияның қатынасын; аналитикалық химия әдістерін 

дамытудың соңғы жетістіктерін білуі тиіс: жазық хроматография, 

химиялық сенсорлар, ЯМР-дың қатты фазалы спектроскопиясын; 

эксперимент нәтижелерін қателік және белгісіздік 

тұжырымдамасы тұрғысынан бағалай білу; 

білімді қолдану және түсіну: 1) кәсіби есептерді шешу кезінде 

физикалық химияның теориялық негіздерін қолдану және дамыту; 

2) химиялық ыдыстармен, реактивтермен, құрал-жабдықтармен 

жұмыс істей білу, гетероциклдардың синтезі, бӛліп алу, тазалау, 

гетероциклды қосылыстардың идентификациясы, аспаптық негізгі 

әдістермен гетероциклды қосылыстарды зерттей алу. 

3) аналитикалық әдістер мүмкіндіктерін пайдаланып, алынған 

мәліметтерді интерпретациялау; сараптама нысандары мен 

нәтижелерін статистикалық ӛңдеудің заманауи талаптарын 



 

қолдана отырып экспериментальдық мәліметтерді сараптау және 

біріктіру. 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

болашақта білім беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас біліктіліктері мен 

дағдыларын, топтық жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: ӛзіне-ӛзі білім беру саласындағы ӛз 

дағдыларының кӛрінісі, білімді игеру және сақтау қабілеті. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

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

Алматы: Эверо, 2014. - 214 с.  

2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 144 с. 

3. Бисенгалиева, М. Р. Экспериментальная термодинамика 

природных кислородосодержащих неорганических соединений: 

моногр. / М. Р. Бисенгалиева. - Караганда, 2012. - 264 с 

4. Композиционные гидрогелевые материалы: моногр. / 

С.Е.Кудайберегнов и др. - Семей, 2011. - 146 с. 

5. Холанд, Арне. Молекулы и модели: молекулярная структура 

соединений элементов главных групп: моногр. / А. Холанд ; пер. с 

англ. Г. В. Гиричева, Н. И. Гиричевой. - М.: УРСС; КРАСАНД, 

2011. - 382 с. 

6. Бейсебеков М. Қ. Әбілов Ә. Ж. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық.-2-ші бас.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-338 бет. Бруис П.Ю. 

Органикалық химия негіздері : оқулық / ауд. К.Б.Бажықова.-

Алматы, 2013.-1-ші бӛлім.-424 бет. 

7. Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері : оқулық / ауд. 

8. К.Б.Бажықова.-Алматы, 2014.-2-ші бӛлім.-500 бет. 

9.  Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен 

есептері : оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.-Ӛскемен : 

ШҚМУ Баспасы, 2013.-164 бет 

10. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясыныңтеориялық негіздері: жоғары оқу орындарының 

химиямамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын 

студ.арналған оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

166 бет. 

11.  Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар 

технологиясыныңтеориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2011.-144 бет.  

12. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясынан зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2015.-80 бет. 

13. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2016.-364 

бет. 

14. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың 

теориялық негіздері: оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 



 

2017.-198 бет. 

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

Фолиант, 2015. - 208 бет. 

16.  Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия: 

оқулық.- Алматы : Экономика, 2011.-474 бет. 

17.  Вэн В. Самуэль А. Әлемдік мұнай-газ ісіне кіріспе: оқулық.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 216 бет 

18. Кудайбергенова Б.М. Синтетикалық заттар мен 

материалдарды идентификациялау: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.-107 бет. 

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

«Эверо», 2014. – 316 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Фиторесурстар және оның қолданылуы, PhEI 

Модульге жауапты Абилев М.Б., Мырзагалиева А.Б. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модульдік деңгей Докторантура 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша  

Модуль пререквизиттері Аналитикалық химия, органикалық химия, жоғары молекулалы 

қосылыстар химиясы, физикалық химия, талдаудың физикалық-

химиялық әдістері, коллоидты химия 

Модуль мазмұны  Кӛп компонентті жүйелерді физика-химиялық талдау әдістері, 

Фитохимияның және ӛсімдік түрлері алуантүрлілігінің 

қолданбалы аспектілері 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: 1) кӛпқұрамды жүйелерді талдаудың физика-

химиялық әдістері саласында ғылымның заманауи жетістіктерін; 

2) Қазақстан флорасының түрлері мен тұқымдастарының зерттелу 

дәрежесі және алдағы зерттеулердің болашағын, фитохмиялық 

зерттеулерге перспективті ӛсімдік объектілерін сұрыптау 

критерийлерін, фитохимиялық зерттеулер үшін ӛсімдіктердің 

үлгілерін дайындау және олардың биологиялық белсенділігін 

зерттеуді, дайындалған ӛсімдіктердің үлгілерін белгілеу, кептіру 

және сақтауды, ӛсімдіктердің табиғи қосылыстарының негізгі 

топтарының қысқаша сипаттамаларын, ӛсімдіктердің табиғи 

қосылыстарын анықтау, бӛлу, идентификациялау және сандық 

анализ жүргізуді, экстрактының, олардан бӛлінген 

фракциялардың, химиялық қосылыстарын топтарының, жеке 

заттардың биологиялық белсенділігін анықтауды. 

білімді қолдану және түсіну: 1) кӛпқұрамды жүйелерді 

талдаудың оңтайлы әдісін дұрыс таңдау; 2) дәрілік ӛсімдіктік 

шикізаттардағы биологиялық белсенді заттарды бӛліп алу және 

тазарту, дәрілік ӛсімдіктердегі және шикізаттардағы биологиялық 

белсенді заттарды дәлелдеуге сапалық және микрохимиялық 

реакциялар жүргізуді, дәрілік ӛсімдіктік шикізаттар үшін сәйкес 

физика-химиялық әдісті таңдауды, фитохимиялық анализ 

нәтижелерін статистикалық ӛңдеуді және рәсімдеуді. 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

болашақта білім беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас біліктіліктері мен 



 

дағдыларын, топтық жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: ӛзіне-ӛзі білім беру саласындағы ӛз 

дағдыларының кӛрінісі, білімді игеру және сақтау қабілеті. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

2. Умбетова А.К. Табиғи заттар және материалдарды 

хроматографиялық сараптау: оқу құралы.- Алматы: қазақ 

университеті, 2016.-1654 бет. 

3. Баешов Ә., Баешова А.К., Баешова С.А. Электрохимия 

(теориясы мен қолданылуы): оқу құралы.- толық., ӛңд. 2-ші бас.-

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-316 бет. 

4. Бүркітбаева Б.Д., Арғымбаева А.М., Нұрманова Р.А. 

Электрохимияның таңдамалы тараулары: оқу құралы.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-108 бет. 

5. Оспанова Ә.Қ., Сейілханова Г.А. Химиялық кинетика және 

электрохимия: оқу құралы.-2-бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2010.-200 бет. 

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

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

7. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

8. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

9. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу 

құралы / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 348 бет 

10. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын 

физика-химиялық талдау: оқу құралы. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2009.-99 бет. 

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

құралы / А. М. Аргимбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 

204 бет. 

12. 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. 

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

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

14. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер систематикасының практикалық жұмыстары: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-284 бет. 

15. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі 

сатыдағы ӛсімдіктер: оқулық.- толық.., 3-ші бас.- Астана: 

Фолиант, 2012.-528 бет. 

16. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик.- 

Семей: Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

17. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 



 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик. – 

Алматы: Print-S, 2012.- 615 бет. 

18. БурашеваГ.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

19. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан 

оқу-далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

20. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған 

әдістемелік нүсқаулық /А.Б. Бегенов, А.А.Ахметов, Б.Е.Есжаноа.-

Алматы: Қазақ университеті, 2015.-81 бет. 

21. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы. - 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 

бет. 

22. Дәуренбекова Ш.Ж. Әлемнің флорасы мен фаунасы: оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Отан, 2017.-368 бет. 

23. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы: оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-144 бет. 

24. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу 

құралы.- Алматы: Нур-Принт, 2012.-254 бет. 

25. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Химиядағы зерттеу әдістері, MIH 

Модульге жауапты Абилев М.Б., Ныкмуканова М.М. 

Модуль түрі Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модульдік деңгей Докторантура 

Бір жұмадағы сағат саны 6 

Кредиттер саны 6 (10)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша  

Модуль пререквизиттері Аналитикалық химия, органикалық химия, талдаудың физикалық-

химиялық әдістері, биоорганикалық химия 

Модуль мазмұны  Зерттеулердің спектралды әдістері, Ӛсімдік шикізатындағы 

биологиялық белсенді заттар химиясы 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: 1) аналитикалық химияның нақты мәселелерін 

шешу мақсатында талдаудың оңтайлы әдісін дұрыс таңдау; 2) 

құрылымдық сипатына қарап, табиғи қосылыстар химиясын 

жіктеуді, табиғи қосы-лыстардың құрылысына қарап, оларға тән 

химиялық қасиетін, табиғи қосылыстар топтарына тән бӛліп алу 

әдістерін және олардың құрылысын дәлелдеуді.  

білімді қолдану және түсіну: 1) спектральді талдаудың барлық 

сатыларында компьютерлік техниканы қолдану дағдыларын; 2) 

кез келген ӛсімдіктегі биологиялық белсенді заттар құрамына 

алдын-ала баға беруді, биологиялық белсенді заттарды әр класқа 

бӛлуге арналған оңтайлы ерітіндіні таңдауды. Экстракциялаудың 

оңтайлы жағдайын ұсынуды, ӛсімдік шикізатын ӛңдеуде блок-

жүйені құрастыруды. 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

болашақта білім беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас біліктіліктері мен 



 

дағдыларын, топтық жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: ӛзіне-ӛзі білім беру саласындағы ӛз 

дағдыларының кӛрінісі, білімді игеру және сақтау қабілеті. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан 1 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Курс бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау (дәрістер, 

зертханалық жұмыстар, практикалық сабақтар), емтиханды сәтті 

тапсыру. 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

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

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

3. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

4. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

5. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу 

құралы / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 348 бет. 

6. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 

2 т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 

352 с. 

7. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 

2 т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 

416 с. 

8. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 

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. 

9. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 

2009.-99 бет. 

10. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Іс-тәжірибе модулі 

Модульге жауапты Ныкмуканова М.М. 

Модуль түрі Іс-тәжірибе модулі 

Модульдік деңгей Докторантура  

Бір жұмадағы сағат саны  

Кредиттер саны 5 (12)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1, 2 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша  

Модуль пререквизиттері Гетероциклді қоылыстар химиясы, Азотты қосылыстар 

химиясының теориялық мәселелері, Физикалық химияның 

заманауи мәселелері, Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері, Талдаудың физикалық-химиялық әдістері 

Модуль мазмұны  Педагогикалық іс-тәжірибе докторанттардың кӛп деңгейлі 

оқыту жүйесіне сәйкес жоғары білікті мамандарды даярлаудың 



 

маңызды бӛлігі болып табылады. Жоғары білім берудің 

теориялық білімі мен әртүрлі типтегі жоғары оқу орындарында ӛз 

бетінше жұмыс істеуі арасындағы байланыс болған бұл білім беру 

түрі докторанттар жинақтаған барлық білім мен дағдыларды 

практикалық қолдану мен тереңдету және әрқайсысының жеке 

педагогикалық ерекшеліктерін дамыту үшін ең қолайлы 

мүмкіндіктер береді. Бұл докторанттың алған білімін біріктіруге, 

мақсатты және күрделілігі бойынша әртүрлі міндеттерді шешу 

процесінде трансформациялау қажеттілігіне ие. 

Зерттеу іс-тәжірибесі ғылыми-зерттеу дағдыларын меңгеру, 

ғылыми проблеманы қалыптастыру, оны шешудің ғылыми 

негізделген әдістерін ұсыну, күтілетін экономикалық әсерді 

бағалау үшін қажет. Докторанттарға арналған оқу жоспарының 

ғылыми-практикалық бӛлімі диссертация тақырыбы бойынша 

ритмикалық жұмыстарды ұйымдастыруға, ғылыми зерттеулердің 

ерекшеліктерін игеруге арналған. 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: білім алушылардың жасы мен жеке 

ерекшеліктеріне сәйкес оқытудың әртүрлі технологияларын, 

әдістерін, тәсілдерін және құралдарын пайдалана отырып химия 

сабақтарын жүргізу; ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың 

принциптерін, ғылыми білімге қол жеткізу және құру жолдарын; 

білімді қолдану және түсіну: ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыруда; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты іздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және 

болашақта білім беру міндеттерін шешу үшін мақсатты қолдану;  

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас біліктіліктері мен 

дағдыларын, топтық жұмыс дағдыларын, ынтымақтастық, 

толеранттылық; 

оқу қабілеттілігі: ӛзіне-ӛзі білім беру саласындағы ӛз 

дағдыларының кӛрінісі, білімді игеру және сақтау қабілеті. 

Қорытынды бақылау түрі Есептер, 1,2 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Іс-тәжірибе бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау 

Модульдің ұзақтығы 1, 2 семестр  

Әдебиеттер жоқ 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Ғылыми-зерттеу жұмысының модулі 

Модульге жауапты Шаихова Б.К. 

Модуль түрі Қосымша модульдер 

Модульдік деңгей Докторантура 

Бір жұмадағы сағат саны  

Кредиттер саны 50 (225)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4,5,6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша  

Модуль пререквизиттері  

Модуль мазмұны  Докторантураның білім беру бағдарламаларының ғылыми 

компоненті білім алушылардың ғылыми жұмыстарынан, ғылыми 

жарияланымдарын және диссертация жазуын қамтамасыз етеді. 

Докторантураның бағдарламасында ғылыми-зерттеу жұмысы 

(ҒЗЖ) заманауи ғылымның қазіргі заманғы облыстары саласында 

кәсіби, ғылыми құзыреттілік, теориялық және қолданбалы білім 

қалыптастыруға бағытталған. 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы: 



 

1. диссертация қорғалатын мамандықтың негізгі мәселелеріне 

сәйкес келеді; 

2. маңыздылығы, ғылыми жаңалығы және практикалық мәні бар 

болуы қажет; 

3. ғылымның, технологияның және ӛндірістің заманауи 

жетістіктеріне негізделіп, интеграцияланған, қиылысатын 

функционалдық сипаттағы ӛндірістік мәселелердің ӛзіндік 

шешімдеріне нақты практикалық ұсыныстарды қамтиды; 

4. озық ақпараттық технологияларды қолдану арқылы жүзеге 

асырылады; 

5. қорғаудың негізгі ережелері бойынша эксперименттік зерттеу 

(әдістемелік, тәжірибелік) бӛлімдерінен тұрады. 

Оқудың нәтижесі Білім алушының ғылыми-зерттеу жұмысының ең соңғы 

қорытындысы докторлық диссертация болып табылады. 

Қорытынды бақылау түрі Есеп 

Кредиттерді алу шарттары  Жоспар бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау 

Модульдің ұзақтығы 6 семестр  

Әдебиеттер жоқ 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

Модуль атауы мен шифрі  Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модульге жауапты Шаихова Б.К. 

Модуль түрі Қосымша модульдер 

Модульдік деңгей Докторантура 

Бір жұмадағы сағат саны  

Кредиттер саны 5 (19)  

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр 6 

Оқитындардың саны 2018 ж. қабылдау бойынша  

Модуль пререквизиттері  

Модуль мазмұны  Кешенді емтихан, Докторлық диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

Оқудың нәтижесі Білу және түсіну: 3 жыл бойы алған барлық теориялық және 

практикалық материалдар; 

білімді қолдану және түсіну: докторлық диссертацияны жазу 

кезінде; 

пайымдауларды қалыптастыру: ақпаратты ӛңдеу, оның 

пайдалылығын бағалау және проблемаларды шешу үшін 

болашақта мақсатты қолдану; 

коммуникативтік дағдылар: қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік 

және коммуникативтік қарым-қатынас біліктіліктері мен 

дағдылары; 

оқу қабілеті: ӛзіне-ӛзі білім беру саласындағы ӛз дағдыларының 

кӛрінісі, білімді игеру және сақтау қабілеті, сондай-ақ оларды 

ұтымды дамыту және пайдалану. 

Қорытынды бақылау түрі Емтихан, 6 семестр 

Кредиттерді алу шарттары  Жоспар бойынша барлық жұмыс түрлерін орындау  

Модульдің ұзақтығы 6 семестр  

Әдебиеттер жоқ 

Жаңартылған уақыт 06.08.2018 

 

 



 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Название модуля и шифр Методология научных исследований, MNI 

Ответственный за модуль Абилев М.Б., Аубакирова Р.А., Абылкасова Г.Е. 

Тип модуля Обязательные модули по специальности  

Уровень модуля Докторант  

Количество часов в неделю 9 

Количество кредитов 9 (15)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Неорганическая химия, аналитическая химия, органическая 

химия, химия высокомолекулярных соединений, физическая 

химия, физико-химические методы исследования; коллоидная 

химия  

Содержание модуля Современные проблемы физической химии, Химия 

гетероциклических соединений, Современные методы 

аналитической химии 

Результаты обучения Знание и понимание: 1) основные разделы теоретической и 

прикладной физической химии: основы статистической 

термодинамики, основы неравновесной термодинамики, теория 

растворов электролитов, теоретические и прикладные аспекты 

теории химической кинетики, электрохимической кинетики, 

электродных процессов; 2) о классификации, номенклатуре 

гетероциклов, их электронном и геометрическом строении в 

зависимости от размера цикла, природы и числа гетероатомов в 

цикле; о современном состоянии теоретических проблем 

азотсодержащих соединений; 3) чувствительность методов, 

точности и воспроизводимости анализа, методы идентификации 

веществ; процесс анализа: пробоотбор, пробоподготовка, 

аналитические характеристики и статистические оценки; 

классические методы анализа: кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, комплексообразование, экстракция и ионный 

обмен, спектроскопические методы, основы спектроскопии, и ее 

методы: атомно-абсорбционную, атомно-эмиссионную, оптичес-

кую молекулярную, инфракрасную, ЯМР- спектроскопию; 

электрохимические методы анализа: кондуктометрию, 

потенциометрию, вольтамперометрию, кулонометрию и др., 

хроматографические и родственные методы: газовую, 

жидкостную, тонкослойную, сочетание хроматографии и 

спектроскопии; последние достижения в развитии методов 

аналитической химии: плоскостная хроматография, химические 

сенсоры, твердофазная спектроскопия ЯМР; 

применение знаний и понимания: 1) использования 

современных компьютерных технологий при планировании 

исследований, получений и обработки результатов научных 

экспериментов, сборе, обработке, хранении представлении и 

передаче научной информации; 2) основные приемы работы с 

химической посудой, реактивами, приборами и оборудованием, 

синтеза, выделения, очистки и идентификации гетероциклических 

соединений, работать основными методами исследования 

гетероциклических соединений; 3) интерпретации полученных 

данных, исходя из возможностей того или иного аналитического 

метода; обобщать и анализировать экспериментальные данные, 

используя современные требования к статистической обработке 

результатов и объектов исследования. 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, 



 

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и навыков 

в области самообразования, умение приобретать и сохранять 

знания. 

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

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

Алматы: Эверо, 2014. - 214 с.  

2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 144 с. 

3. Бисенгалиева, М. Р. Экспериментальная термодинамика 

природных кислородосодержащих неорганических соединений: 

моногр. / М. Р. Бисенгалиева. - Караганда, 2012. - 264 с 

4. Композиционные гидрогелевые материалы: моногр. / 

С.Е.Кудайберегнов и др. - Семей, 2011. - 146 с. 

5. Холанд, Арне. Молекулы и модели: молекулярная структура 

соединений элементов главных групп: моногр. / А. Холанд ; пер. с 

англ. Г. В. Гиричева, Н. И. Гиричевой. - М.: УРСС; КРАСАНД, 

2011. - 382 с. 

6. Бейсебеков М. Қ. Әбілов Ә. Ж. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық.-2-ші бас.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-338 бет. Бруис П.Ю. 

Органикалық химия негіздері : оқулық / ауд. К.Б.Бажықова.-

Алматы, 2013.-1-ші бӛлім.-424 бет. 

7. Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері : оқулық / ауд. 

8. К.Б.Бажықова.-Алматы, 2014.-2-ші бӛлім.-500 бет. 

9.  Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен 

есептері : оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.-Ӛскемен : 

ШҚМУ Баспасы, 2013.-164 бет 

10. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясыныңтеориялық негіздері: жоғары оқу орындарының 

химиямамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын 

студ.арналған оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

166 бет. 

11.  Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар 

технологиясыныңтеориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2011.-144 бет.  

12. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясынан зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2015.-80 бет. 

13. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясы: оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2016.-364 

бет. 

14. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың 

теориялық негіздері: оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2017.-198 бет. 

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

Фолиант, 2015. - 208 бет. 

16.  Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия: 



 

оқулық.- Алматы : Экономика, 2011.-474 бет. 

17.  Вэн В. Самуэль А. Әлемдік мұнай-газ ісіне кіріспе: оқулық.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 216 бет 

18. Кудайбергенова Б.М. Синтетикалық заттар мен 

материалдарды идентификациялау: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.-107 бет. 

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

«Эверо», 2014. – 316 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Фиторесурсы и ее использование, PhEI 

Ответственный за модуль Абилев М.Б., Мырзагалиева А.Б. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Докторантура 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Аналитическая химия, органическая химия, химия 

высокомолекулярных соединений, физическая химия, физико-

химические методы исследования, коллоидная химия 

Содержание модуля Физико-химические методы анализа многокомпонентных систем, 

прикладные аспекты фитохимии и видовых многообразии 

растений 

Результаты обучения Знание и понимание: 1) современные достижения в области 

физико-химических методов анализа многокомпонентных систем; 

2) степень изученности видов, родов и семейств флоры 

Казахстана и перспективы дальнейших исследований, критерии 

отбора растительных объектов, перспективных для 

фитохимических исследований, заготовку образцов растений для 

фитохимических исследований и изучения их биологической 

активности, фиксацию, сушку и хранение заготовленных образцов 

растений, краткие характеристики основных групп природных 

соединений растений, обнаружение, выделение, разделение, 

идентификация и количественный анализ растительных веществ, 

выявление биологической активности суммарных экстрактов, 

выделенных из них фракций, групп химических соединений и 

индивидуальных веществ.  

применение знаний и понимания: 1) правильно выбирать 

оптимальный метод анализа многокомпонентных систем; 2)   

выделять и проводить очистку действующих биологически 

активных веществ из лекарственного растительного сырья, 

проводить качественные и микрохимические реакции на 

биологические активные вещества для подтверждения их 

присутствия в лекарственных растениях и сырье, выбирать 

соответствующие физико-химические методы для анализа 

лекарственного растительного сырья, проводить статистическую 

обработку и оформление результатов фитохимического анализа. 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и навыков 



 

в области самообразования, умение приобретать и сохранять 

знания. 

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

2. Умбетова А.К. Табиғи заттар және материалдарды 

хроматографиялық сараптау: оқу құралы.- Алматы: қазақ 

университеті, 2016.-1654 бет. 

3. Баешов Ә., Баешова А.К., Баешова С.А. Электрохимия 

(теориясы мен қолданылуы): оқу құралы.- толық., ӛңд. 2-ші бас.-

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-316 бет. 

4. Бүркітбаева Б.Д., Арғымбаева А.М., Нұрманова Р.А. 

Электрохимияның таңдамалы тараулары: оқу құралы.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-108 бет. 

5. Оспанова Ә.Қ., Сейілханова Г.А. Химиялық кинетика және 

электрохимия: оқу құралы.-2-бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2010.-200 бет. 

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

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

7. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

8. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

9. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу 

құралы / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 348 бет 

10. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын 

физика-химиялық талдау: оқу құралы. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2009.-99 бет. 

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

құралы / А. М. Аргимбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 

204 бет. 

12. 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. 

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

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

14. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер систематикасының практикалық жұмыстары: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-284 бет. 

15. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі 

сатыдағы ӛсімдіктер: оқулық.- толық.., 3-ші бас.- Астана: 

Фолиант, 2012.-528 бет. 

16. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик.- 

Семей: Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

17. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик. – 

Алматы: Print-S, 2012.- 615 бет. 

18. БурашеваГ.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 



 

университеті, 2013.-303 бет. 

19. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан 

оқу-далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

20. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған 

әдістемелік нүсқаулық /А.Б. Бегенов, А.А.Ахметов, Б.Е.Есжаноа.-

Алматы: Қазақ университеті, 2015.-81 бет. 

21. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы. - 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 

бет. 

22. Дәуренбекова Ш.Ж. Әлемнің флорасы мен фаунасы: оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Отан, 2017.-368 бет. 

23. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы: оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-144 бет. 

24. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу 

құралы.- Алматы: Нур-Принт, 2012.-254 бет. 

25. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Методы исследования в химии, MIH 

Ответственный за модуль Абилев М.Б., Ныкмуканова М.М. 

Тип модуля Модули по выбору для определенной специальности 

Уровень модуля Докторантура 

Количество часов в неделю 6 

Количество кредитов 6 (10)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Аналитическая химия, органическая химия, физико-химические 

методы исследования, биоорганическая химия 

Содержание модуля Спектральные методы исследования, Химия биологически 

активных веществ растительного сырья 

Результаты обучения Знание и понимание: 1) правильно выбирать современные 

методы анализа, применяющиеся в аналитической химии; 2) 

классификацию природных соединений по структурным 

признакам, специфические химические свойства в зависимости от 

структуры природных соединений, методы выделения каждой 

структурной группы природных веществ и методы установления 

их тонкой структуры. 

применение знаний и понимания: 1) навыки применения 

компьютерной техники на всех стадиях спектрального анализа; 2)  

проводить предварительную оценку состава биологически 

активных веществ любого растения; осуществить выбор 

оптимального экстрагента для выделения каждого класса 

природных биологически активных веществ; отработать 

оптимальный режим экстракции; составить блок-схему 

переработки растительного сырья. 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и навыков 



 

в области самообразования, умение приобретать и сохранять 

знания. 

Форма итогового контроля Экзамен 1 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по курсу (лекции, лабораторные 

работы, практические занятия), успешно сдать экзамен. 

Продолжительность модуля 1 семестр 

Литература 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

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

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

3. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

4. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

5. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу 

құралы / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 348 бет. 

6. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 

2 т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 

352 с. 

7. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 

2 т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 

416 с. 

8. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 

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. 

9. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 

2009.-99 бет. 

10. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Модули практик 

Ответственный за модуль Ныкмуканова М.М. 

Тип модуля Модули практики  

Уровень модуля Докторантура  

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 5 (12)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1, 2 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля Химия гетероциклических соединений, Теоретические проблемы 

химии азотсодержащих соединений, Современные проблемы 

физической химии, Современные методы аналитической химии, 

Физико-химические методы анализа. 

Содержание модуля Педагогическая практика докторантов составляет важнейшую 

часть подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с многоступенчатой системой обучения. Данная 

форма обучения, являясь связующим звеном между 

теоретическим обучением в вузе и самостоятельной работы в 

ВУЗах разных типов, обладает наиболее благоприятными 



 

возможностями для практического применения и углубления всех 

накопленных докторантами знаний, умений и навыков по 

избранной специальности и развития индивидуальных 

педагогических особенностей каждого. Это ставит докторанта 

перед необходимостью объединять, преобразовывать полученные 

знания в процессе решения различных по цели и сложности задач. 

Исследовательская практика необходима для приобретения 

навыков исследовательской работы, умения сформулировать 

очередную научную проблему, предложить научно обоснованные 

методы ее решения, оценить ожидаемый экономический эффект. 

Раздел исследовательская практика учебного плана для 

докторантов предназначен для организации ритмичной работы по 

теме диссертации, освоении особенностей научных исследований. 

Результаты обучения Знание и понимание:  проводить уроки химии с использованием 

разнообразных технологий, методов, приемов и средств обучения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

учащихся; принципы организации научного исследования, 

способы достижения и построения научного знания; 

применение знаний и понимания:  в организации научного 

исследования; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, 

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения поставленных учебных 

задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом, 

навыки работы в группе, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе: проявление собственных умений и навыков 

в области самообразования, умение приобретать и сохранять 

знания. 

Форма итогового контроля Отчеты, 1,2 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ по практике 

Продолжительность модуля 1, 2 семестр  

Литература нет 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Модуль научно-исследовательской работы 

Ответственный за модуль Шаихова Б.К. 

Тип модуля Дополнительные модули 

Уровень модуля Докторантура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 50 (225)  

Форма обучения Очная 

Семестр 1,2,3,4,5,6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Научный компонента образовательных программ докторантуры 

формируется из научно-исследовательской работы обучающегося, 

научных публикаций и написания диссертации. 

Научно-исследовательская работа (НИР) в докторантуре 

направлена на формирование профессиональной, 

исследовательской компетенции, теоретических и прикладных 

знаний в области актуальных направлений современной науки. 

Научно-исследовательская работа обучающегося в докторантуре 

должна: 

1 соответствовать основной проблематике специальности, по 



 

которой защищается диссертация; 

2 быть актуальной, содержать научную новизну и практическую 

значимость; 

3 основываться на современных достижениях науки, техники и 

производства и содержать конкретные практические 

рекомендации, самостоятельные решения производственных 

задач комплексного, межфункционального характера; 

4 выполняться с применением передовых информационных 

технологий; 

5 содержать экспериментально-исследовательские (методичес-

кие, практические) разделы по основным защищаемым 

положениям. 

Результаты обучения Заключительным итогом научно-исследовательской работы 

обучающегося является докторская диссертация. 

Форма итогового контроля Отчет 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, согласно плану. 

Продолжительность модуля 6 семестров  

Литература нет 

Дата обновления 06.08.2018 

 

Название модуля и шифр Модуль итоговой аттестации 

Ответственный за модуль Шаихова Б.К. 

Тип модуля Дополнительные модули 

Уровень модуля Докторантура 

Количество часов в неделю  

Количество кредитов 5 (19)  

Форма обучения Очная 

Семестр 6 

Количество обучающихся По набору 2018 г. 

Пререквизиты модуля  

Содержание модуля Комплексный экзамен, Оформление и защита докторской 

диссертации 

Результаты обучения Знание и понимание:  всех теоретических и практических 

материалов пройденных в течение 3 лет; 

применение знаний и понимания: в написании докторской 

диссертации; 

выражение суждений: обработка информации, оценка ее 

полезности и целенаправленное применение в перспективе для 

решения задач; 

коммуникативные способности: умения и навыки социально-

коммуникативного взаимодействия с обществом, коллективом; 

способности к учебе: проявление собственных умений и навыков 

в области самообразования, умение приобретать и сохранять 

знания, а также развивать и рационально их использовать. 

Форма итогового контроля Экзамен, 6 семестр 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение всех видов работ, согласно плану. 

Продолжительность модуля 6 семестр  

Литература нет 

Дата обновления 06.08.2018 

 

 



 

MODULAR DIRECTORY 

 

Module name and cipher Methodology of scientific researches, MNI 

Responsible for the module Abylev M.B., Аubakyrova R.A., Аbilkasova G.E. 

Module Type Mandatory modules by specialty 

Module level Doctorate 

Number of hours per week 9 

Amount of credits 9 (15)  

Form of education Full-time 

Semester 1 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, 

chemistry of high molecular weight, physical chemistry, physical and 

chemical research methods; colloid chemistry 

Module Contents Modern Problems of Physical Chemistry, Chemistry of heterocyclic 

compounds, Modern methods of analytical chemistry 

Learning outcomes Knowledge and understanding: 1) the main sections of theoretical 

and applied physical chemistry: the basics of statistical 

thermodynamics, the basics of non-equilibrium thermodynamics, the 

theory of electrolyte solutions, theoretical and applied aspects of the 

theory of chemical kinetics, electrochemical kinetics, electrode 

processes; 2) about classification and nomenclature of heterocycles, 

their electronic and geometric structure, depending on the size of the 

cycle, the nature and number of heteroatoms in the cycle; on the 

current state of the theoretical problems of nitrogen-containing 

compounds; 3) sensitivity of the methods, accuracy and reproducibility 

of the analysis, methods of identification of substances; analysis 

process: sampling, sample preparation, analytical characteristics and 

statistical evaluations; classical methods of analysis: acid-base, redox, 

complexation, extraction and ion exchange, spectroscopic methods, 

basic spectroscopy, and its methods: atomic absorption, atomic 

emission, optical molecular, infrared, NMR spectroscopy; 

electrochemical analysis methods: conductometry, potentiometry, 

voltammetry, coulometry, etc., chromatographic and related methods: 

gas, liquid, thin-layer, combination chromatography and spectroscopy; 

Recent advances in the development of analytical chemistry methods: 

planar chromatography, chemical sensors, solid-phase NMR 

spectroscopy; 

application of knowledge and understanding: 1) the use of modern 

computer technology in the planning of research, obtaining and 

processing the results of scientific experiments, collecting, processing, 

storing the presentation and transfer of scientific information; 2) the 

basic techniques of working with chemical glassware, reagents, 

instruments and equipment, the synthesis, isolation, purification and 

identification of heterocyclic compounds, to work as the main research 

methods for heterocyclic compounds; 3) interpretation of the data, 

based on the capabilities of a particular analytical method; summarize 

and analyze experimental data using modern requirements for 

statistical processing of results and objects of study. 

expression of judgment: search, selection, systematization, analysis, 

information processing, evaluation of its usefulness and targeted 

application in the future for solving educational problems; 

communication skills: skills and habits of social and communicative 

interaction with society, the collective, group work skills, cooperation, 

tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills and abilities in 

the field of self-education, the ability to acquire and maintain 



 

knowledge. 

Form of final control Exams 1 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Веренцова, Л. Г. Неорганическая, физическая и коллоидная 

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

Алматы: Эверо, 2014. - 214 с.  

2. Типовые расчеты по физической и коллоидной химии: учеб. 

пособие / А. Н. Васюкова и др. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 

2014. - 144 с. 

3. Бисенгалиева, М. Р. Экспериментальная термодинамика 

природных кислородосодержащих неорганических соединений: 

моногр. / М. Р. Бисенгалиева. - Караганда, 2012. - 264 с 

4. Композиционные гидрогелевые материалы: моногр. / 

С.Е.Кудайберегнов и др. - Семей, 2011. - 146 с. 

5. Холанд, Арне. Молекулы и модели: молекулярная структура 

соединений элементов главных групп: моногр. / А. Холанд ; пер. с 

англ. Г. В. Гиричева, Н. И. Гиричевой. - М.: УРСС; КРАСАНД, 

2011. - 382 с. 

6. Бажықова К.Б. Алифаты қосылыстардың органикалық 

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

7. Бейсебеков М. Қ. Әбілов Ә. Ж. Органикалық химия 

(биоорганикалық химия элементтерімен): оқулық.-2-ші бас.- 

Алматы : Қазақ университеті, 2013.-338 бет. Бруис П.Ю. 

Органикалық химия негіздері : оқулық / ауд. К.Б.Бажықова.-

Алматы, 2013.-1-ші бӛлім.-424 бет. 

8. Бруис П.Ю. Органикалық химия негіздері : оқулық / ауд. 

9. К.Б.Бажықова.-Алматы, 2014.-2-ші бӛлім.-500 бет. 

10.  Даутова З.С. Органикалық химияның жаттығулары мен 

есептері : оқу құралы / З. С. Даутова, Р.А. Таженова.-Ӛскемен : 

ШҚМУ Баспасы, 2013.-164 бет 

11. Тугелбаева Л. Жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясыныңтеориялық негіздері: жоғары оқу орындарының 

химиямамандықтарында кредиттік оқу жүйесі бойынша оқитын 

студ.арналған оқу құралы.- Алматы : Қазақ университеті, 2009.-

166 бет. 

12.  Халменова З., Әбілов Ж. Органикалық заттар 

технологиясыныңтеориялық негіздері: оқу құралы.- Алматы : 

Қазақ университеті, 2011.-144 бет.  

13. Бажықова К.Б. Алифатты қосылыстардың органикалық 

химиясынан зертханалық жұмыстар: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2015.-80 бет. 

14. Кудреева Л.К., Тоқтабаева Ә.Қ. Сапалық талдаудың 

теориялық негіздері: оқу құралы.-Алматы : Қазақ университеті, 

2017.-198 бет. 

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

Фолиант, 2015. - 208 бет. 

16.  Бадавамова Г.Л., Минажева Г.С. Аналитикалық химия: 

оқулық.- Алматы : Экономика, 2011.-474 бет. 

17.  Вэн В. Самуэль А. Әлемдік мұнай-газ ісіне кіріспе: оқулық.- 

Алматы: Дәуір, 2012.- 216 бет 

18. Кудайбергенова Б.М. Синтетикалық заттар мен 

материалдарды идентификациялау: оқу құралы.- Алматы: Қазақ 

университеті, 2014.-107 бет. 

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

«Эверо», 2014. – 316 бет. 
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Module name and cipher Phytoresources and its use, PhEI 

Responsible for the module Abylev M.B., Myrzagaliyeva A.B. 

Module Type Optional modules for a specific specialty 

Module level Doctorate 

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6 (10)  

Form of education Full-time 

Semester 1 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, 

chemistry of high molecular weight, physical chemistry, physical and 

chemical research methods; colloid chemistry 

Module Contents Physico-chemical methods of analysis for polycomponents system, 

Applied aspects of phytochemistry and species diversity of plants 

Learning outcomes Knowledge and understanding: 1) modern achievements in the field 

of physico-chemical methods of analysis of multicomponent systems; 

2) the degree of knowledge of species, genera and families of the flora 

of Kazakhstan, and prospects for further research, selection criteria for 

plant objects promising for phytochemical studies, harvesting plant 

samples for phytochemical studies, and studying their biological 

activity, fixing, drying and storing the prepared plant samples, brief 

characteristics of the main groups of natural compounds of plants, 

detection, isolation, separation, identification and quantitative analysis 

of plant substances, the identification of biological Coy activity 

summary extracts isolated from these fractions, chemical compounds 

of groups and individual substances. 

application of knowledge and understanding: 1) to choose the best 

method for analyzing multicomponent systems; 2) to isolate and purge 

active biologically active substances from medicinal plant materials, 

conduct high-quality and microchemical reactions to biological active 

substances to confirm their presence in medicinal plants and raw 

materials, select the appropriate physico-chemical methods for the 

analysis of medicinal plant materials, carry out statistical processing 

and processing of phytochemical analysis results. 

expression of judgment: search, selection, systematization, analysis, 

information processing, evaluation of its usefulness and targeted 

application in the future for solving educational problems; 

communication skills: skills and habits of social and communicative 

interaction with society, the collective, group work skills, cooperation, 

tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills and abilities in 

the field of self-education, the ability to acquire and maintain 

knowledge. 

Form of final control Exams 1 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

2. Умбетова А.К. Табиғи заттар және материалдарды 

хроматографиялық сараптау: оқу құралы.- Алматы: қазақ 

университеті, 2016.-1654 бет. 

3. Баешов Ә., Баешова А.К., Баешова С.А. Электрохимия 



 

(теориясы мен қолданылуы): оқу құралы.- толық., ӛңд. 2-ші бас.-

Алматы: Қазақ университеті, 2014.-316 бет. 

4. Бүркітбаева Б.Д., Арғымбаева А.М., Нұрманова Р.А. 

Электрохимияның таңдамалы тараулары: оқу құралы.- Алматы: 

Қазақ университеті, 2013.-108 бет. 

5. Оспанова Ә.Қ., Сейілханова Г.А. Химиялық кинетика және 

электрохимия: оқу құралы.-2-бас.- Алматы: Қазақ университеті, 

2010.-200 бет. 

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

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

7. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

8. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

9. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу 

құралы / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 348 бет 

10. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын 

физика-химиялық талдау: оқу құралы. - Алматы: Қазақ 

университеті, 2009.-99 бет. 

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

құралы / А. М. Аргимбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2013. - 

204 бет. 

12. 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. 

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

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

14. Абдрахманов О., Абдрахманова А.О. Тӛменгі сатыдағы 

ӛсімдіктер систематикасының практикалық жұмыстары: оқу 

құралы.- Қарағанды: Ақнұр, 2013.-284 бет. 

15. Абдрахманұлы О. Ӛсімдіктер систематикасы. Тӛменгі 

сатыдағы ӛсімдіктер: оқулық.- толық.., 3-ші бас.- Астана: 

Фолиант, 2012.-528 бет. 

16. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик.- 

Семей: Интеллект баспа үйі, 2010.-587 бет. 

17. Жоғары сатыдағы ӛсімдіктер систематикасы: оқу құралы / 

Б.М.Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш.Карипбаева, В.В.Полевик. – 

Алматы: Print-S, 2012.- 615 бет. 

18. БурашеваГ.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 

19. Әметов Ә., Чилдибаева А.Ж., Тыныбеков Б.М. Ботаникадан 

оқу-далалық практикасына арналған оқу құралы.-Алматы: Қазақ 

университеті, 2013.-90 бет. 

20. Ботаника пәнінен оқу тәжірибесін жүргізуге арналған 

әдістемелік нүсқаулық /А.Б. Бегенов, А.А.Ахметов, Б.Е.Есжаноа.-

Алматы: Қазақ университеті, 2015.-81 бет. 

21. Мырзағалиева А. Б. Ботаникалық ресурстану: оқу құралы. - 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2013. - 124 

бет. 

22. Дәуренбекова Ш.Ж. Әлемнің флорасы мен фаунасы: оқу-

әдістемелік құрал.- Алматы : Отан, 2017.-368 бет. 



 

23. Акмуллаева А. Ӛсімдіктер мен жануарлар экологиясы: оқу 

құралы.- Астана : Фолиант, 2015.-144 бет. 

24. Сәтімбеков Р., Келемсейіт Е.,Шілдебаев Ж. Қазақстанда 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік: оқу 

құралы.- Алматы: Нур-Принт, 2012.-254 бет. 

25. Шарипханова А.С. Ӛсімдіктер экологиясы: оқу құралы.- 

Ӛскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-112 бет 
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Module name and cipher Methods of analysis сhemistry, MIH 

Responsible for the module Abylev M.B., Nikmukanova М.М. 

Module Type Optional modules for a specific specialty 

Module level Doctorate 

Number of hours per week 6 

Amount of credits 6 (10)  

Form of education Full-time 

Semester 1 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Analytical chemistry, organic chemistry, physical and chemical 

methods of research, bioorganic chemistry 

Module Contents Spectral methods of analysis, Chemistry of biologically active 

substances of plant raw materials 

Learning outcomes Knowledge and understanding: 1) to choose the right modern 

methods of analysis used in analytical chemistry; 2) the classification 

of natural compounds according to structural characteristics, specific 

chemical properties depending on the structure of natural compounds, 

methods for isolating each structural group of natural substances and 

methods for determining their fine structure. 

application of knowledge and understanding: 1) computer skills at 

all stages of spectral analysis; 2) to conduct a preliminary assessment 

of the composition of biologically active substances of any plant; 

select the optimal extractant to isolate each class of natural biologically 

active substances; work out the optimal mode of extraction; draw up a 

flowchart for processing vegetable raw materials. 

expression of judgment: search, selection, systematization, analysis, 

information processing, evaluation of its usefulness and targeted 

application in the future for solving educational problems; 

communication skills: skills and habits of social and communicative 

interaction with society, the collective, group work skills, cooperation, 

tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills and abilities in 

the field of self-education, the ability to acquire and maintain 

knowledge. 

Form of final control Exams 1 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work on the course (lectures, laboratory work, 

practical classes), successfully pass the exam. 

Duration of the module 1 Semester 

Literature 1. Мансұров З. А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

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

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

3. Гавва Н.Ф., Мантлер С.Н., Жуманазарова Г.М. Физикалық-

химиялық талдаудың әдістері: оқу құралы.-Алматы: Бастау, 2018.- 

224 бет 

4. Мансұров З.А. Химиядағы физикалық зерттеу әдістері: оқу 



 

құралы / З. А. Мансұров, Б. Я. Колесников. - ӛңд., толық. 4-ші бас. 

- Алматы: Print S, 2012. - 296 бет. 

5. Танашева М. Р. Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу 

құралы / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ. Қалабаева. - 

Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 348 бет. 

6. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 

2 т. Т. 1: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 

352 с. 

7. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: В 

2 т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: Академия, 2010.- 

416 с. 

8. Спектральные методы анализа. Практическое руководство: 

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. 

9. Бейсембаева Л. Қоршаған ортадағы бор қосылыстарын физика-

химиялық талдау: оқу құралы .- Алматы : Қазақ университеті, 

2009.-99 бет. 

10. Бурашева Г.Ш., Есқалиева Б.Қ., Үмбетова А.К. Табиғи 

қосылыстар химиясының негіздері: оқу құралы.- Алматы : Қазақ 

университеті, 2013.-303 бет. 
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Module name and cipher Practice modules 

Responsible for the module Nikmukanova М.М. 

Module Type Practice modules 

Module level Doctorate   

Number of hours per week  

Amount of credits 5 (12)  

Form of education Full-time 

Semester 1, 2 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module Chemistry of heterocyclic compounds, Theoretical problems of the 

chemistry of nitrogen-containing compounds, Modern problems of 

physical chemistry, Modern methods of analytical chemistry, Physico-

chemical methods of analysis. 

Module Contents Teaching practice: doctoral studies constitute an essential part of the 

training of highly qualified specialists in accordance with a multi-level 

training system. This form of education, being a link between 

theoretical education in higher education and independent work in 

universities of various types, has the most favorable opportunities for 

practical application and deepening of all the knowledge and skills 

accumulated by doctoral students in their chosen specialty and 

development of individual pedagogical features of each. This puts the 

doctoral candidate in the need to unite, transform the knowledge 

gained in the process of solving tasks that are different in purpose and 

complexity. 

Research practice: it is necessary for the acquisition of research skills, 

the ability to formulate the next scientific problem, to offer 

scientifically based methods for its solution, to evaluate the expected 

economic effect. The research practice section of the curriculum for 

doctoral students is intended to organize rhythmic work on the topic of 

the thesis, mastering the features of scientific research. 

Learning outcomes Knowledge and understanding: conduct chemistry lessons using a 

variety of technologies, methods, techniques and means of education in 

accordance with the age and individual characteristics of students; 



 

principles of organization of scientific research, ways to achieve and 

build scientific knowledge; 

application of knowledge and understanding: in the organization of 

scientific research; 

expression of judgment: search, selection, systematization, analysis, 

information processing, evaluation of its usefulness and targeted 

application in the future for solving educational problems; 

communication skills: skills and habits of social and communicative 

interaction with society, the collective, group work skills, cooperation, 

tolerance; 

ability to learn: the manifestation of their own skills and abilities in 

the field of self-education, the ability to acquire and maintain 

knowledge. 

Form of final control Report, 1,2 Semester 

Conditions for obtaining credits Perform all types of work in practice 

Duration of the module 1, 2 Semester  

Literature Not 
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Module name and cipher Module research 

Responsible for the module Shaykhova B.К. 

Module Type Additional modules 

Module level Doctorate 

Number of hours per week  

Amount of credits 50 (225)  

Form of education Full-time 

Semester 1,2,3,4,5,6 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module  

Module Contents The scientific component of doctoral educational programs is formed 

from the student’s research work, scientific publications and 

dissertation writing. 

Research work in the doctoral program is aimed at the formation of 

professional, research competence, theoretical and applied knowledge 

in the field of current areas of modern science.  

The research work of a doctoral student must: 

1 correspond to the main issues of the specialty for which the thesis is 

defended; 

2 be relevant, contain scientific novelty and practical significance; 

3 to be based on modern achievements of science, technology and 

production, and contain specific practical recommendations, 

independent solutions of production problems of a complex, cross-

functional nature; performed using advanced information technologies; 

4 contain experimental research (methodical, practical) sections on the 

main protected provisions. 

Learning outcomes The final result of the student’s research work is a doctoral thesis. 

Form of final control Report 

Conditions for obtaining credits Performance of all types of works, according to the plan. 

Duration of the module 6 Semesters  

Literature Not 
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Module name and cipher Module of final examination 

Responsible for the module Shaykhova B.К. 

Module Type Additional modules 



 

Module level Doctorate 

Number of hours per week  

Amount of credits 5 (19)  

Form of education Full-time 

Semester 6 

Number of students By the set of 2018g. 

Prerequisites of the module  

Module Contents Integrated examination, Preparation and defence of thesis 

Learning outcomes Knowledge and understanding: all theoretical and practical materials 

completed within 3 years; 

application of knowledge and understanding: in writing a doctoral 

dissertation; 

expression of judgments: information processing, evaluation of its 

usefulness and targeted application in the future for solving problems; 

communication skills: the skills and habits of social and 

communicative interaction with society, the team; 

ability to learn: the manifestation of their own skills in the field of 

self-education, the ability to acquire and maintain knowledge, as well 

as develop and use them rationally. 

Form of final control Exams, 6 Semester 

Conditions for obtaining credits Performance of all types of works, according to the plan. 

Duration of the module 6 Semester  

Literature Not  
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