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1. Оқу бағдарламасының төлқұжаты. 

1.1 Квалификация және қызметтер тізімі 

 

6M011200 – «Химия» мамандығының бакалавриат түлегіне «Жаратылыстану бакалав-

ры»академиялық деңгейі беріледі. 

6M011200 – «Химия»мамандығының магистр түлектері келесі кәсіби бағыттарда жұмыс 

жасай алады:  

- білім беру (педагогикалық), химия мұғалімі ретінде жұмыс істеу, сонымен қатар 

таңдау бойынша пәндер блогының бағдарламасы бойынша оқытылатын аралас пәндер, әр 

түрлі оқу орындарында (мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер және т. б.); 

- ғылыми-зерттеу: әртүрлі ғылыми және ғылыми-ӛндірістік мекемелерде (химия, био-

химия, молекулалық биология және т. б.) бейіндік пәндер бойынша ғылыми зерттеулерді 

орындау.); 

- жобалық: жобалық және конструкторлық ұйымдарда жалпы және мамандандырылған 

әзірлемелерді орындау (экология, технология, химиялық ӛндіріс); 

- әр түрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылымдардағы ӛндірістік-басқару қызметі (білім 

бӛлімдері, әкімдіктер, химия-биологиялық бағыттағы зертханалар)); 

-химиялық-биологиялық және экологиялық бейіндегі ӛндірістердегі ұйымдастыру-

технологиялық қызмет (СЭС, Ауылшаруашылық және минералды шикізатты қайта ӛңдеу 

ӛндірісі және т.б.). 

 

1.2  Негізгі құзіреттер  

 

6M011200 – «Химия»мамандығының магистры келесі салаларда негізгі құзіреттерді 

меңгерген: 

1) (қазақ/орыс тілі) – НҚ1 

бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Органикалық химия, Физикалық химия, 

жалпы химия және экология, коллоидтық химия, жазбаша және ауызша түрдегі (тыңдау, 

сӛйлеу, оқу және жазу) саласындағы ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді 

білдіруге және түсінуге, сондай-ақ қоғамдық және мәдени мәнмәтіндердің барлық түрлерінде: 

оқу кезінде, жұмыста, үйде және бос уақыттарда лингвистикалық сәйкес және 

шығармашылық қарым-қатынас жасауға қабілетті. материалдарды және бұқаралық ақпарат 

құралдарын ӛңдеу және қолдану тәсілдерін білу және кәсіби сӛйлеуді қолдану дағдысы; 

күрделі синтаксистік құрылым құру, коммуникативтік бағыттағы практикалық, ситуативтік 

тапсырмаларды орындау; арнайы лексиканы, ғылыми терминалогияны меңгеру. 

 

2) шетел тілі – НҚ2 

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

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

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

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

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

 

3) фундаменталды математикалық, жаратылыстану ғылымдарының және 

техникалық дайындық  – НҚ3 

теориялық химиялық модельдерді құру әдістерін және оларды математикалық 

формализациялау мен шешудің негізгі тәсілдерін меңгерген, күнделікті жағдайларда және 

ӛзінің кәсіби қызметінде ӛндірістік есептерді шешу үшін математикалық ойлауды қолдана 

алады 

 

4) компьютерлік дайындықтар  –НҚ4 

Ақпаратты компьютерлік жинау, сақтау және ӛңдеу әдістерінің дағдылары бар; әртүрлі 
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пәндік салаларда ақпараттық модельді ұсыну нысандары мен типтері туралы білімі бар, 

компьютерде модельдерді әзірлеу мен зерттеудің негізгі кезеңдерін орындай алады, 

эксперимент нәтижелерін компьютерлік және статистикалық талдау дағдыларын меңгерген. 

 

5) оқытуға дайындық– НҚ5 

ғылыми зерттеу әдістері, білім беру саласындағы заманауи жетістіктер; әдіснамалық 

мәдениет негіздері, ізденушілік ойлау, ғылымның рационалдық түрі ретінде жүйелі анализі, 

Ғылым, философия және жаратылыстану арасындағы ӛзара байланыс туралы; химияның әр 

түрлі салаларындағы заманауи теориялық және қолданбалы мәселелер туралы түсінікке ие.; 

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың қазіргі тенденциялары туралы, 

компьютерлік химия жетістіктерін пайдалана отырып химиялық процестерді математикалық 

моделдеу туралы; берілген стандарттарға сәйкес міндеттерді орындауға қабілетті, кәсіби 

міндеттерді шешу кезінде практикалық тәжірибе, шеберлік пен білім негізінде табысты әрекет 

ете алады, алынған білімді сатып ала алады, сақтайды, дамытады және ұтымды пайдалана 

алады, ӛзін-ӛзі дамыту, ӛзін-ӛзі реттеу және ӛзін-ӛзі қолдау тәсілдерін меңгеруді болжайды. 

 

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

 қоғаммен, ұжыммен әлеуметтік ӛзара іс-қимыл жасауға қабілетті, топта жұмыс істеу, 

ынтымақтастық, тӛзімділік дағдыларына ие, Әлеуметтік және саяси ұғымдар мен 

құрылымдарды біледі және азаматтық ӛмірге белсенді қатысуға дайын, этика нормаларын 

сақтауға, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеруге қабілетті 

 

7) ғылыми-химиялық дайындық –НҚ7 

ӛзінің ғылыми тұжырымдарының логикалық дәлелдерін жүргізу; алынған 

эксперименталды материалды жалпылау, мақалалар мен тезистер, рефераттар, іскерлік хаттар 

жазу; іргелі химиялық пәндер бойынша теориялық және практикалық білімді пайдалана 

отырып, қазіргі химияның проблемалық мәселелерін шешу дағдыларын меңгерген; 

органикалық және бейорганикалық химия реакцияларын реагенттер типі, байланыс үзілу 

сипаты, кезеңділік бойынша жіктеу, химиялық процестердің термодинамикалық және 

кинетикалық параметрлерін есептеу, реакциялар механизмін болжау, затты талдау үшін 

оңтайлы аналитикалық әдісті таңдау; органикалық және бейорганикалық координациялық 

қосылыстардың барлық кластарының бағытталған кӛп сатылы синтезінің әдістерін жоспарлау, 

оның ішінде полимерметаллдың қажетті қасиеттері мен сипаттамалары кешені бар.; химиялық 

мониторингті жүзеге асыру, су ортасында, ауада, топырақта және минералды шикізатты қайта 

ӛңдеу ӛнімдерінде зиянды заттардың уыттылығын бағалау; ӛзінің авторлық және сабақтас 

құқықтарын қорғау, ұсынылған ӛнертабысқа ӛтінім жасау. 

 

8) мәдени дайындық –НҚ8 

Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен мәдениетін біледі; 

мәдени-саяси білімі бар және азаматтың құқықтары мен міндеттерін сақтайды; 

бостандықты және жауапкершілікті, ӛзіне деген сенімділікті, ӛзінің қадір-қасиетін, азаматтық 

борышын құрметтейді; мемлекеттің рәміздерін білу мен мақтан тұтады 

 

9) жалпылама құзіреттілік  – КК9 

абстрактілі ойлау, талдау дағдыларын, идеяларды ұсыну және баға беру қабілетін, 

проблеманың мәнін кӛру қабілетін, оны шешудің оңтайлы стандартты емес жолдарын 

таңдауды меңгерген,  

ұжымда кӛшбасшы болуға ұмтылады, белсенді ӛмірлік позиция жүргізеді, командада 

жұмыс істей алады, ӛз кӛзқарасын қорғай алады. 

 

6M011200 – «Химия»мамандығының магистры келесі салаларда арнайы құзіреттілікті 

меңгерген: 
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1. оқытатын пәндері (аналитикалық, органикалық, бейорганикалық, 

коллоидтық,Физикалық химия, биохимия) – СК1 

2.  ғылыми зерттеулер (материалдарды іздеу, ӛңдеу, мақалалар, тезистер, 

баяндамалар жазу) – СК2 

3.  құжаттар мен стандарттар (нормативтік құжаттармен жұмыс) – СК3 

4. Операциялық жүйелер компьютерлер мен желілер (мобильділік, және ӛмірдің 

қазіргі қарқынына (деңгейіне) сәйкес келу) - СК4 

5. оқыту негіздері (табысты педагогикалық қызмет үшін) – СК5 

 

1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

 

Выпускнику магистратуры  по специальности 6M011200-«Химия» присуждается ака-

демическая степень «магистр образования». 

Магистры по специальности 6M011200-«Химия» могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

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

ных дисциплин, изучаемых по программе блока дисциплин по выбору, в различных учебных 

заведениях (школы, лицеи, гимназии, колледжи и т.д.); 

- научно-исследовательская: выполнение научных исследований по профильным дис-

циплинам в различных научных и научно-производственных учреждениях (химия, биохимия, 

молекулярная биология и т.д.); 

- проектная: выполнение общих и специализированных разработок в проектных и 

конструкторских организациях (экология, технология, химическое производство); 

- производственно-управленческая деятельность в государственных структурах раз-

личного уровня (отделы образования, акиматы, лаборатории химико-биологического направ-

ления); 

- организационно-технологическая деятельность на производствах химико-

биологического и экологического профиля (СЭС, производства по переработке сельскохозяй-

ственного и минерального сырья и т.д.). 

 

1.2 Ключевые компетенции 

 

Магистры по специальности 6M011200-«Химия» владеют следующими ключевыми 

компетенциями в области: 

 

1) родного языка (казахского/русского) – КК1 

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

неорганической химии, аналитической химии, органической химии, физической химии, общей 

химии и экологии, коллоидной химии в письменной и устной формой (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. знать способы обработки и использование материалов и средств 

массовой информации принаписании научных статей и навыки применения 

профессиональной речи; уметь составлять сложные синтаксические конструкции, выполнять 

практические, ситуативные задания коммуникативного направления; владеть специальной 

лексикой, научной терминалогией. 

 

2) иностранных языков – КК2 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: способен пони-

мать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области неорганиче-

ской химии, аналитической химии, органической химии, физической химии, общей химии и 
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экологии, как в  устной, так и в письменной форме. Имеет навыки межкультурного понимания 

и общения. 

 

3) фундаментальной математической, естественнонаучной и технической под-

готовки - КК3 

владеет методами построения теоретических химических моделей и основными прие-

мами их математической формализации и решения, способен применять математическое 

мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях и в своей профес-

сиональной деятельности 

 

4) компьютерной подготовки – КК4 

имеет навыки методов компьютерного сбора, хранения и обработки информации; об-

ладает знаниями о формах и типах представления информационной модели  в разных 

предметных областях, умеетвыполнять основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере, владеет навыками компьютерного и статистического анализа результатов 

эксперимента. 

 

5) учебной подготовки – КК5 

имеетпредставление о методах научных исследований, современных достижениях в 

области образования; основах методологической культуры, поискового мышления, о систем-

ном анализе науки как типа рациональности, о взаимосвязях между наукой, философией и ес-

тествознанием;  современных теоретических и прикладных проблемах в различных областях 

химии; о современных тенденциях организации и планирования научных исследований, о ма-

тематическом моделировании химических процессов с использованием достижений компью-

терной химии;обладает способностью выполнять задачи в соответствии с заданными стандар-

тами, успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении 

профессиональных задач, умеет приобретать, сохранять, развивать и рационально использо-

вать полученные знания, предполагает освоенность способов саморазвития,  саморегуляции и 

самоподдержки. 

 

6) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетен-

ции) – КК6 

обладает способностью к социальному взаимодействию с обществом, коллективом, 

навыками работы в группе, сотрудничества, толерантности, обладает знаниями социальных и 

политических понятий и структур и готовностью к активному участию в гражданской жизни, 

способен соблюдать нормы этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения. 

 

7) научно-химической  подготовки – КК7 

владеет навыками проводить логическую аргументацию своих научных выводов; 

обобщать полученный экспериментальный материал, писать статьи и тезисы, рефераты, дело-

вые письма; решать проблемные вопросы современной химии с использованием теоретиче-

ских и практических знаний по фундаментальным химическим дисциплинам; классифициро-

вать реакции органической и неорганической химии по типу реагентов, характеру разрыва 

связей, стадийности, рассчитать термодинамические и кинетические параметры химических 

процессов, прогнозировать механизм реакций, выбрать оптимальный аналитический метод 

для анализа вещества; планировать методы направленного многостадийного синтеза всех 

классов органических и неорганических координационных соединений, в том числе полимер-

металл с комплексом необходимых свойств и характеристик; осуществлять химический мони-

торинг, оценивать токсичность вредных веществ в водной среде, в воздухе, в почве и в про-

дуктах переработки минерального сырья; защитить свои авторские и смежные права, соста-

вить заявку на предлагаемое изобретение. 
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8) культурной подготовки – КК8 

знает традиции и культуру народов Казахстана; 

имеет культурно-политические знания и соблюдает права и обязанности гражданина; 

чтит свободу и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский 

долг; знание и гордость за символы государства. 

 

9) общими компетенциями – КК9 

владеет навыками абстрактного мышления, анализа, способностью выдвигать идеи и 

давать оценки, способностью видеть суть проблемы, и подбора оптимальных нестандартных 

путей ее решения,  

стремится быть лидером в коллективе, ведет активную жизненную позицию, способен 

работать в команде, отстаивать свою точку зрения. 

 

Магистры по специальности 6M011200-«Химия» владеют следующими специальны-

ми компетенциями в области: 

 

1. преподаваемой дисциплины (аналитическая, органическая, неорганическая, кол-

лоидная,физическая химия, биохимия) – СК1 

2.  научных исследований (поиск, обработка материала, написание статей, тезисов, 

докладов) – СК2 

3.  документы и стандарты (работа с нормативной документацией) – СК3 

4. Операционные системы компьютеры и сети (мобильность, и соответствие совре-

менному темпу (уровню) жизни) – СК4 

5. основы преподавания (для успешной педагогической деятельности) – СК5 

 

1 Passport of the educational program 

1.1 List of qualifications and positions 

 

A graduate of the magistracy in the specialty 6M011200- "Chemistry" is awarded an academ-

ic degree "Master of Education." 

Masters in the specialty 6M011200- "Chemistry" can do the following professional activities: 

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

died under the program of the block of disciplines of choice,  in various educational institutions 

(schools, lyceums, gymnasiums, colleges, etc.); 

- research: implementation scientific research on specialized disciplines in various scientific 

and research institutions (chemistry, biochemistry, molecular biology, etc.); 

- project: implementation of general and specialized developments in design and engineering 

organizations (ecology, technology, chemical production); 

- production and management activities in government structures at various levels (depart-

ments of education, akimats, laboratories of chemical and biological sciences); 

- organizational and technological activities in the production of chemical-biological and en-

vironmental profile (SES, production of processing of agricultural and mineral raw materials, etc.). 

 

1.2 The main competences 

Masters in the specialty 6M011200- "Chemistry" possess the following main competences in 

the field of: 

 

1) Native language (Kazakh / Russian) - KK1 

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

inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, physical chemistry, general chemistry 

and ecology, colloid chemistry in written and orally form (listening, speaking, reading and writing), 

and also interact linguistically appropriately and creatively in all the diversity of social and cultural 
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contexts: during study, at work, at home. Know the ways of processing and using  materials and mass 

media in the attribution of scientific articles and skills in the use of professional speech; be able to 

make complex syntactic constructions, perform practical, situational tasks of the communicative di-

rection; own special vocabulary, scientific terminology. 

 

2) Foreign languages - KK2 

Able to use English language for communication: able to understand, express and interpret 

concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in the field of inorganic chemistry, analytical chemi-

stry, organic chemistry, physical chemistry, general chemistry and ecology, both in orally and written 

form. He has the skills of intercultural understanding and communication. 

 

3) Fundamental mathematical, natural science and technical training - КК3 

Able to construct theoretical chemical models and basic techniques for their mathematical for-

malization and solutions, is able to apply mathematical thinking to solve production problems in eve-

ryday situations and in their professional activities 

 

4) Computer training - KK4 

Have skills of methods of computer collection, storage and processing of information; pos-

sesses knowledge of the forms and types of representation of the information model in different sub-

ject areas, knows how to do the main stages of developing and researching models on a computer, 

has skills in computer and statistical analysis of experimental results. 

 

5) Study training - KK5 

Have an idea about the methods of scientific research, modern achievements in the field of 

education; fundamentals of methodological culture, search thinking, about the system analysis of 

science as a type of rationality, about interrelations between science, philosophy and natural science; 

modern theoretical and applied problems in various fields of chemistry; on modern trends in the or-

ganization and planning of scientific research, about mathematical modeling of chemical processes 

with using the achievements of computational chemistry. Possesses the ability to perform tasks in 

accordance with specified standards, successfully operate on the basis of practical experience, skills 

and knowledge in solving professional tasks, able to acquire, preserve, develop and efficiently use the 

knowledge gained, assumes the development of methods of self-development, self-regulation and 

self-support. 

 

6) Social training (personal, intercultural, civic competence) - KK6 

possess the ability to socially interact with society, team, group work skills, cooperation, toler-

ance, has knowledge of social and political concepts and structures and is willing to actively partici-

pate in civic life, is able to comply with ethical norms, own ethical and legal standards of behavior. 

 

7) Scientific and chemical training - KK7 

Possess the skills to carry out logical arguments of his scientific conclusions; summarize the 

experimental material obtained, write articles and theses, abstracts, business letters; to solve proble-

matic issues of modern chemistry using theoretical and practical knowledge in fundamental chemical 

disciplines; to classify the reactions of organic and inorganic chemistry by the type of reagents, the 

way of bond breaking, staging, calculate the thermodynamic and kinetic parameters of chemical 

processes, predict the reaction mechanism, choose the optimal analytical method for analyzing a sub-

stance; plan methods for the directed multistage synthesis of all classes of organic and inorganic 

coordination compounds, including a polymer metal with a complex of necessary properties and cha-

racteristics; carry out chemical monitoring, assess the toxicity of harmful substances in the aquatic 

environment, in the air, in the soil and in the products of mineral processing; protecting  copyright 

and related rights, make a request for the proposed invention. 
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8) Cultural training - KK8 

Know the traditions and culture of the peoples of Kazakhstan. Have cultural and political 

knowledge and respects the rights and duties of citizens; respects freedom and responsibility, self-

confidence, own dignity, civic duty; knowledge and pride for the symbols of the state. 

 

 9) General competences - КК9 

 Possess the skills of abstract thinking, analysis, the ability to put forward ideas and assess, 

the ability to see the essence of the problem, and the selection of optimal non-standard ways to solve 

it, 

Have ambitions to be a leader in the team, leads an active life position, able to work in a team, 

to defend his point of view. 

 

 Masters in the specialty 6M011200- "Chemistry" possess the following special compe-

tences in the field of: 

 

1. teaching discipline (analytical, organic, inorganic, colloid, physical chemistry, biochemistry) 

- CK1 

2. scientific research (search, processing of material, writing articles, abstracts, reports) - CK2 

3. documents and standards (work with normative documentation) - CK3 

4. Operating systems computers and networks (mobility, and compliance with the modern pace 

(level) of life) - CK4 

5. Basics of teaching (for successful teaching activities) - CK5 
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Білім бағдарламасының мазмұны 

Содержание образовательной программы 6М011200 «Химия» 

The content of the educational program 

Название 

модуля 

Ожидаемые результаты обучения Объем 

С
ем

ес
т
р

 

Компоненты модуля 

K
Z

 

E
C

T
S

 

Код 

дисцип-

лины 

Названия составляющих 

модуля (дисциплины / 

проф.практик и т.п.) 
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1. Жалпы пәндердің модулдері 

1. Общие обязательные модули (ООбм) 

1. General education modules 

Жалпығылы

ми 

Общенауч-

ный 

General scien-

tific 

Білімжәнетүсіну:әлемніңғылымибейнесін, 

әлеуметтік, қоғамдық, 

мәдениқұбылыстардыңнегіздерінтүсіну; 

білімментүсінудіқолдану:әлемдегіқұндылы

қ-мағыналықбағдар: болмыс, 

ӛмірқұндылықтары; мәдениет, ғылым, 

ӛндірісқұндылықтары; ӛркениеттертарихы, 

ӛзелі; дін; 

пікірбілдіру:ақпараттыіздеу, іріктеу, 

жүйелеу, талдау, ӛңдеу, 

оныңпайдалылығынбағалаужәнеалғақойылға

ноқуміндеттеріншешуүшінперспективадамақ

саттықолдану; 

коммуникативтікқабілеті:тӛзімділікті, 

этникалықидентификациянықалыптастыру, 

кӛпмәдениеттіқоғамғабейімделебілу, 

басқахалықтармендінӛкілдерініңмүдделерінқ

ұрметтеу; 

оқуғақабілеті:білімдіқұрылымдау, 

білімдіахуалдық-барабарӛзектендіру, 

жинақталғанбілімдікеңейту, жетілдіру; 

знание и понимание: понимание научной 

картины мира, основ социальных, общест-

венных, культурных явлений; 

применение знаний и понимания: ценно-

стно-смысловой ориентации в мире: ценно-

сти бытия, жизни; ценности культуры, нау-

6 10 1 IFN -

5201  

Ғылым тарихы мен филосо-

фиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of 

science 

БД А ОК   2 Э КК1 

КК2 

КК3 

КК4 

КК5 

ПК1 2 Ped -

5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

БД А ОК   2 Э  

2 Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

БД А ОК 2 Э 
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ки; производства; истории цивилизаций, 

собственной страны; религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, систе-

матизация, анализ, обработка информации, 

оценка ее полезности и целенаправленное 

применение в перспективе для решения по-

ставленных учебных задач; 

коммуникативные способно-

сти:формирование толерантности, этниче-

ской идентификации, умение адаптироваться 

в поликультурном обществе, уважать инте-

ресы представителей других народов, рели-

гий; 

способности к учебе: структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализа-

ции знаний, расширения, приращения нако-

пленных знаний; 

knowledge and understanding: understanding 

of the scientific picture of the world, the founda-

tions of social, social and cultural phenomena; 

application of knowledge and understanding: 

value-semantic orientation in the world: the 

values of being, life; values of culture, science; 

production; the history of civilizations, country; 

religions; 

expression of judgments: search, selection, 

systematization, analysis, information 

processing, evaluation of its usefulness and pur-

poseful application in the future to solve educa-

tional tasks; 

communication skills: the formation of toler-

ance, ethnic identification, the ability to adapt to 

a multicultural society, torespect the interests of 

representatives of other nations, religions; 

learning ability: knowledge structuring, situa-

tional-adequate knowledge updating, expansion, 

increment of accumulated knowledge; 

Полилингви-

алды 

Полилингви-

альный 

Polilingvialny 

Білім және түсіну: арнайы лексика, терми-

нология; 

Білімді қолдану 

диалогтық сӛйлеу саласында кәсіби 

тақырыпта оқытылатын тілді тасымалдау-

шылармен диалогқа қатыса білу. 

коммуникативтік бағыттағы практикалық, 

ситуациялық тапсырмаларды орындау;  

- пікір білдіру: жазу саласында әдеби тіл 

5 9 2 YaKl -

5204 

Кәсіптік қазақ тілі 

Профессиональный казах-

ский язык 

Professional Kazakh 

Language 

ПД А КВ 2 Э  

  1 IYa(p) -

5202  

 

Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профес-

сиональный) 

Foreign language 

БД А ОК   3 Э  
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нормаларына сәйкес ресми-іскерлік, кәсіби 

мазмұн мәтіндерін жаза білу. кәсіби 

мәселелердің кең шеңбері бойынша 

қолжетімді және толық сӛйлеуге болады, 

бағалаумен, ескертулермен және тілектермен 

ӛз кәсіби кӛзқарасының дәлелдері. 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен 

әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға 

дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание: Специализированной 

лексики, терминологии; 

Применение знаний 
в области диалогической речи уметь 

поучаствовать в диалогах с носителями 

изучаемого языка на профессиональную 

тему. выполнять практические, ситуативные 

задания коммуникативного направления; 

 - выражение суждений:в области письма 

уметь писать тексты официально-делового, 

профессионального содержания в 

соответствии с нормами литературного 

языка. доступно и обстоятельно высказаться 

по широкому кругу профессиональных 

вопросов,  

аргументации собственной 

профессиональной точки зрения с оценкой, 

замечаниями и пожеланиями. 

коммуникативные способности: социаль-

но-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерант-

ность; 

способности к учебе:  готовность и способ-

ность к самообразованию; 

knowledge and understanding: special voca-

bulary, terminology; 

Application of knowledge 

in the field of dialogic speech to be able to par-

ticipate in dialogues with native speakers of the 

language being studied on a professional topic. 

perform practical, situational tasks of the com-

municative direction; 

 expression of judgments: in the field of writ-

ing, be able to write texts of official business, 

professional content in accordance with the 

(professional) 
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norms of the literary language. available and 

thoroughly speak on a wide range of profession-

al issues, 

be able to prove your own professional point of 

view with appreciation, comments and sugges-

tions. 

communication skills: social and communica-

tive interaction with the team, cooperation, to-

lerance; 

learning ability: readiness and ability to self-

education; 

2. Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2. Обязательные модули по специальности 

2. Compulsory modules in the specialty 

Фундаментал-

ды пәндерді 

оқытудық 

әдістемелік 

негіздері 

Методологи-

ческие основы 

преподавания 

фундамен-

тальных дис-

циплин 

Methodological 

basis of teach-

ing fundamental 

disciplines 

(subjects) 

Білім және түсіну: химия бойынша білім 

беру ұйымының мазмұны мен принциптері. 

Бағдарламалар мен оқулықтар. 

- Химия және препараторлық оқу кабинетін 

жабдықтау және жабдықтауға қойылатын 

талаптар. Оқыту құралдары және 

дидактикалық мүмкіндіктер. Зертханалық 

жабдық. 

- Әдістемелік мамандықты ӛткізу 

принциптері. 

білім мен түсінуді қолдану:   

педагогикалық, оқу-тәрбие міндеттерін 

шешуде химия саласында алған білімдерін 

қолдану. 

оқу-тәрбие жұмысын жүргізу, 

бағдарламалық материалды меңгеру 

деңгейі мен тереңдігін анықтау, оқытудың 

әртүрлі әдістері мен құралдарын 

пайдалану. 

оқу-зертханалық жабдықтарды пайдалану. 

оқушылардың табиғи процестер мен 

құбылыстар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыруға ықпал ету, олардың 

химияны зерттеуге қызығушылығын 

дамыту.  

оқу материалын таңдау және біріктіру, оқу 

кабинетінің жабдықтарымен байланысты 

мәселелерді шешу. кӛрнекі құралдарды 

қолдану. 

экологиялық, еңбек, адамгершілік, 

эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру. 

озық педагогикалық тәжірибені талдау, 

5 9 1 

MSTOO

NH -

5301 

Жалпы және 

бейорганикалық химияны 

оқытудың методологиясы 

және заманауи 

технологиялары 

Методология и современные 

технологии обучения общей 

и неорганической химии 

The methodology and 

advanced technology training 

of General and Inorganic 

Chemistry 

ПД А ОК 2 Э  КК3 

КК4 

КК5 

ПК1 

ПК4 

ПК5 

 

2 

NMOPH

OVS -

5302 

Органикалық және жоғары 

молекулалы қосылыстар 

химиясын оқытудың 

ғылыми-әдістемелік 

негіздері 

Научно-методические 

основы преподавания химии 

органических и 

высокомолекулярных 

соединении 

Scientific-methodical bases of 

teaching organic and 

macromolecular chemistry 

ПД А КВ 3 Э 
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жалпылау және тарату, ӛзінің кәсіби 

біліктілігін жүйелі түрде арттыру.  

экологиялық зерттеулерде қолданылатын 

негізгі ғылымды қажетсінетін 

технологиялар; 

 экожүйелердің тұрақтылығын зерттеу 

бойынша мониторингтік зерттеулер 

жүргізу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға 

сәйкес тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен 

әлеуметтік-коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға 

дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание:  Содержание и 

принципы организации образования по 

химии. Программы и учебники. 

-Требования к оснащению и оборудованию 

учебного кабинета химии и препаратор-

ской. Средства обучения и дидактические 

возможности. Лабораторное оборудование. 

-Принципы проведения методической спе-

циальности. 

 применение знаний и понимания: 
применять полученные знания в области 

химии при решении педагогических, учеб-

но-воспитательных задач. 

вести учебно-воспитательную работу, оп-

ределять степень и глубину усвоения про-

граммного материала, пользоваться разно-

образными методами и средствами обуче-

ния. 

использовать учебно-лабораторное обору-

дование. 

способствовать формированию у учащихся 

научных представлений о природных про-

цессах и явлениях, развивать у них интерес 

к изучению химии.  

отбирать и интегрировать учебный матери-

ал, решать вопросы, связанные с оборудо-

ванием учебного кабинета. использовать 

наглядные пособия. 

осуществлять экологическое, трудовое, 

нравственное, эстетическое воспитание. 

анализировать, обобщать и распространять 
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передовой педагогический опыт, система-

тически повышать свою профессиональ-

ную квалификацию. 

основных наукоемких технологий, приме-

няемых в экологических исследованиях; 

проведение мониторинговых исследований 

по изучению устойчивости экосистем; 

выражение суждений: выполнять задачи в 

соответствии с заданными стандартами; 

коммуникативные способности: соци-

ально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерант-

ность; 

способности к учебе:  готовность и спо-

собность к самообразованию; 

knowledge and understanding: Content and 

principles of organization of education in 

chemistry. Programs and textbooks. 

- Requirements for the equipment of the che-

mistry and preparatory classroom.  Means of 

education and didactic possibilities. Laborato-

ry equipment. 

Principles of carrying out a methodical spe-

cialty. 

 application of knowledge and understand-

ing: 

apply the knowledge gained in the field of 

chemistry in solving pedagogical, educational 

tasks. 

Do educational work, determine the degree 

and depth of assimilation of program material, 

use a variety of methods and means of train-

ing. 

use teaching and laboratory equipment. 

to promote the formation of students' scientific 

ideas about natural processes and phenomena, 

to develop their interest in the study of chemi-

stry. 

Develop and integrate educational material, 

solve issues related to the equipment of the 

classroom. use visual aids. 

carring out ecological, labor, moral, aesthetic 

education. 

 analyze, summarize and disseminate ad-

vanced pedagogical experience, systematically 

improve their professional qualifications. 
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basic science-intensive technologies used in 

environmental research; 

do monitoring studies of ecosystem sustaina-

bility; 

expression of judgment: perform tasks in 

accordance with specified standards; 

communication skills: social and communic-

ative interaction with the team, cooperation, 

tolerance; 

learning ability: readiness and ability to self-

education; 

Ақпаратты 

ӛңдеудің 

заманауи 

әдістері 

Современн

ые методы 

обработки 

информаци

и 

Modem 

methods of 

information 

processing 

Білім және түсіну: қазіргі Аналитикалық 

химияның теориялық негіздерін , 

оқытылатын пән саласындағы 

аналитикалық химиядағы қазіргі заманғы 

теориялар мен есептеулерді; ғылыми 

зерттеулердің нәтижесін статистикалық 

ӛңдеу 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіптік 

кеңістікте химиялық және физика-

химиялық зерттеулерде;  

ақпаратты ӛңдеу, оның пайдалылығын 

бағалау және алға қойылған оқу 

міндеттерін шешу үшін перспективада 

мақсатты қолдану; 

коммуникативтік қабілеті: тӛзімділікті, 

этникалық идентификацияны 

қалыптастыру, кӛпмәдениетті қоғамға 

бейімделе білу, басқа халықтар мен дін 

ӛкілдерінің мүдделерін құрметтеу; 

оқуға қабілеті: білімді құрылымдау, 

білімді ахуалдық-барабар ӛзектендіру, 

жинақталған білімді кеңейту, жетілдіру 

знание и понимание: теоретических основ 

современной аналитической химии , со-

временных теорий и расчетов в аналитиче-

ской химии в области преподаваемой дис-

циплины; статистической обработки ре-

зультато научных исследований 

применение знаний и понима-

ния:химических и физико-химических 

исследованиях в профессиональном про-

странстве;  

обработка информации, оценка ее полезно-

сти и целенаправленное применение в пер-

спективе для решения поставленных учеб-

6 10 2 

SPAH -

5303 

Аналитикалық химияның 

қазіргі мәселелері 

Современные проблемы 

аналитической химии 

Modern Problems of 

Analytical Chemistry 

ПД А КВ 3 Э КК4 

КК5 

КК9 

ПК1 

ПК2 

1 

PSMOD 

-5304 

Химиялық-педагогикалық 

зертеулер мәндерін ӛңдеуге 

статистикалық әдістерді 

қолдану 

Применение статистических 

методов для обработки 

данных химико-

педагогического 

исследования 

Application of statistical 

methods for data processing in 

chemical-pedagogical research 

ПД А КВ 3 Э 
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ных задач; 

коммуникативные способно-

сти:формирование толерантности, этни-

ческой идентификации, умение адаптиро-

ваться в поликультурном обществе, ува-

жать интересы представителей других на-

родов, религий; 

способности к учебе: структурирование 

знаний, ситуативно-адекватной актуализа-

ции знаний, расширения, приращения на-

копленных знаний 

knowledge and understanding: the theoreti-

cal foundations of modern analytical chemi-

stry, modern theories and calculations in ana-

lytical chemistry in the field of the taughtdis-

cipline; 

application of knowledge and understand-

ing: chemical and physico-chemical research 

in the professional space; information 

processing, evaluation of its usefulness and 

purposeful application in the future for solving 

educational tasks; 

communication skills: the formation of toler-

ance, ethnic identification, the ability to adapt 

to a multicultural society, to respect the inter-

ests of representatives of other nations, reli-

gions; 

learning abilities: knowledge structuring, 

situational-adequate knowledge actualization, 

expansion, increment of accumulated know-

ledge 

3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

3. Модули по выбору для определенной специальности 

3. Optional modules for the specialty 

3.1 Білімберубағдарламасы:химияныоқытудағыаймақтықкомпонент 

3.1 Образовательная программа:региональный компонент в преподавании химии 

3.1 Education program:regional component in teaching chemistry 

Хмияны 

оқытудағы 

білім техноло-

гиялары 

Образователь-

ные техноло-

Синергетиканыңнегізгіұғымдарынбілуж

әнетүсіну:диссипативтіжүйесызықсыз, 

бифуркациянүктесі, дискреттілік, флуктуа-

ция, эмердженттілік, ашықтық, теңсіздік, 

динамикалық, стохастикалық, 

құрылымдылық, иерархиялық, аттрактор, 

9 15 3 SPPH -

2201 

Химияны оқытудың 

синергетикалық бағыттары 

Синергетический подход в 

преподавании химии 

Synergetic approach to teach-

ing of chemistry 

БД А КВ 3 Э КК4 

КК5 

КК9 

ПК1 

ПК2 
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гии в обучении 

химии 

Educational 

tehnologies in 

teaching chemi-

stry 

квазистационарлық, 

заңдылықтардыанықтаудыңсандықкритери

йлері;  

Педагогикалықпроцестісинергетикалықжү

йеретіндесипаттайтынбелгілер:. 

Химия-

білімберупроцесіндесинергетикаидеяларын

қолданужағдайыменүрдістері: 

жоғарымектептеде; 

білімментүсінудіқолдану:педагогикалықз

ерттеулержүргізу; 

пікірбілдіру:кәсібиқызметтіңнәтижелерінб

олжау; 

коммуникативтікқабілеттер:білімдібірікт

іру, 

толықемесақпаратнегізіндеқорытындыжаса

у;  

оқуқабілеті:заманауибілімберутехнология

ларынпайдаланаотырып, 

ӛзбетіншебілімалу; 

знание и пониманиеСущности основных 

понятий синергетики: диссипативная сис-

тема нелинейность, точка бифуркации, 

дискретность, флуктуация, эмерджент-

ность, открытость, неравновесность, дина-

мичность, стохастичность, структурность, 

иерархичность, аттрактор, квазистационар-

ность, количественные критерии установ-

ления закономерностей;  

Признаки, характеризующие педагогиче-

ский процесс как синергетическую систе-

му:. 

Состояние и тенденции использования 

идей синергетики в химико-

образовательном процессе: и, так и в выс-

шей школе; 

применение знаний и понимания: прово-

дить педагогические  исследования; 

выражение суждений: прогнозировать 

результаты профессиональной деятельно-

сти; 

коммуникативные способности: интег-

рировать знания, делать заключение на 

основе неполной информации;  

способности к учебе:  самостоятельно 

приобретать знания, используя современ-

3 ISPH -

2302 

Қазіргі заман химия 

мәселелері мен тарихы 

История и современные 

проблемы химии 

History and modern problems 

of Chemistry 

ПД А КВ 3 Э 

3 MOP -

2303 

Білім беру үрдісінің 

мониторингі 

Мониторинг образователь-

ного процесса 

Monitoring of the educational 

process 

ПД А КВ 3 Э 
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ные образовательные технологии;  

knowledge and understanding: The essences 

of the basic concepts of synergetics: dissipa-

tive system nonlinearity, bifurcation point, 

discreteness, fluctuation, emergence, open-

ness, nonequilibrium, dynamism, stochastici-

ty, structure, hierarchy, attractor, quasistatio-

narity, quantitative criteria for determining 

patterns; 

Signs characterizing the pedagogical process 

as a synergistic system. 

The state and tendencies of using the ideas of 

synergetics in the chemical-educational 

process: both in high school;  

application of knowledge and understand-

ing: to conduct pedagogical research; 

expression of judgment: predict the results of 

professional activity; 

communication skills: integrate knowledge, 

make a conclusion based on incomplete in-

formation; 

learning abilities: independently acquire 

knowledge using modern educational technol-

ogies; 

Аймақтық 

компонент 

химияның 

тәлім-

тәрбиесінде 

Региональный 

компонент в 

обучении хи-

мии 

The regional 

component in 

teaching chemi-

stry 

ҚазақстанРеспубликасыныңхимияӛнеркәсі

бітуралы, 

оқупроцесіндеаймақтықӛнеркәсіптікматери

алдыпайдалануқажеттілігі, 

қоршағанортамәселелеріжәнеолардышешу

жолдары; 

қоршағанортаобъектілеріжәнеластанукөзде

рі; судың, 

ауаныңластанухимиясыжәнезияндықоспал

ардантазартутәсілдері; 

қоршағанортаобъектілерінаналитикалықба

қылау, оқытылатынпәнсаласында; 

білімментүсінудіқолдану:кәсібикеңістікте

;  

пікірбілдіру: сыниойлаудықалыптастыру; 

ақпараттыіздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, 

ӛңдеу, 

оныңпайдалылығынбағалаужәнеалғақойыл

ғаноқуміндеттеріншешуүшінперспективада

мақсаттықолдану; 

коммуникативтікқабілеттер:ұжымменәл

еуметтік-коммуникативтікқарым-қатынас, 

6 10 3 HPRK -

2204 

ҚР химия ӛнеркәсібі 

Химическая промышлен-

ность РК 

Chemical industry of the Re-

public of Kazakhstan 

БД  КВ 3 Э КК4 

КК5 

КК9 

ПК1 

ПК2 

3 REIKPH

VSh -

2305 

Жоғары оқу орнында 

химияны оқыту 

әдістемесіндегі аймақтық, 

экологиялық және тарихи 

компоненттер 

Региональные, экологиче-

ские и исторические компо-

ненты при преподавании 

химии в высшей школе 

Regional, environmental, and 

historical components of 

teaching Chemistry in high 

school 

ПД А КВ 3 Э 
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ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуғақабілеттілік: 

ӛздігіненбілімалуғадайындықжәнеқабілетті

лік; 

знание и понимание: о химической про-

мышленности Республики Казахстан, необ-

ходимости использования регионального 

промышленного материала в учебном про-

цессе,проблем окружающей среды и пути их 

решения;объектов окружающей среды и 

источники загрязнения;химию загрязнения 

воды, воздуха и способы очистки от вредных 

примесей;аналитических контроль объектов 

окружающей среды, в области преподавае-

мой дисциплины; 

применение знаний и понимания:в про-

фессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование 

критического мышления; поиск, отбор, 

систематизация, анализ, обработка инфор-

мации, оценка ее полезности и целенаправ-

ленное применение в перспективе для ре-

шения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: соци-

ально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерант-

ность; 

способности к учебе:  готовность и спо-

собность к самообразованию;  

knowledge and understanding: about the 

chemical industry of the Republic of Ka-

zakhstan, the necessity to use regional indus-

trial material in the educational process, envi-

ronmental problems and ways to solve them; 

environmental objects and sources of pollu-

tion; chemistry of water pollution, air and me-

thods of cleaning from impurities; 

analytical control of environmental objects in 

the field of the taught discipline; 

application of knowledge and understand-

ing: in the professional space; 

expression of judgment: the formation of 

critical thinking; search, selection, systemati-

zation, analysis, information processing, eval-

uation of its usefulness and targeted applica-

tion in the future for solving educational prob-
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lems; 

communication skills: social and communic-

ative interaction with the team, cooperation, 

tolerance; 

learning ability: readiness and ability to self-

education; 

3.2 Білім беру бағдарламасы:білім берудегі инновациялық технологиялар 

3.2 Образовательная программа:инновационные технологии в образовании 

3.2 Education program:innovative technologies in education 

Химияны 

оқытудағы 

білім техноло-

гиялары 

Образователь-

ные техноло-

гии в обучении 

химии 

Educational 

tehnologies in 

teaching chemi-

stry 

қазіргіпедагогикалықтехнологиялардыңтео

риялықнегіздерін, 

ортамектептесыныптантысжұмыстардыұй

ымдастыруәдістемесін, химияныоқытуда , 

оқу-

тәрбиеүрдісіндежаңаақпараттықтехнология

лардыңэлектрондықоқубасылымдарын, 

білімтраекторияларынбілужәнетүсіну. 

білімментүсінудіқолдану:білімберуүдерісі

ндесыныптантысжұмыстардыұйымдастыру

менӛткізуде, 

электрондыбасылымдардықұрастырудапед

агогикалықзерттеулержүргізу; - 

мәліметтердіэлектрондыӛңдеу; - 

мәтіндікредакторменжұмысістеу;графикал

ықнысандарменжұмысістеу; 

мультимедиалықжүйелерменжұмысістейбі

лу.;  

Алғанбілімдердіқолданабілужәнеӛзбетінше

оқуарқылыосыбілімдердікеңейту 

пікірбілдіру:білімдібіріктіру, 

толықемесақпаратнегізіндеқорытындыжаса

у; 

коммуникативтікқабілеттер:ауызшажәне

жазбашатүрдеӛзойындұрысжәнеқисындыре

сімдеу; 

оқуғақабілеттілік: 

ӛздігіненбілімалуғадайындықжәнеқабілетті

лік; 

знание и понимание: теоретических основ 

современных педагогических технологий, 

методики организации внеклассной работы 

в средней школе, в преподавании химии , 

электронных учебных изданий новых ин-

формационных технологий в учебно-

воспитательном процессе, образователь-

9 15 3 IIKIH -

2201 

Ақпараттың коммуникативті 

технологиясын химияны 

оқытуда қолдану 

Использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в преподавании 

химии 

Using information and com-

munication technologies in 

teaching chemistry 

БД А КВ 3 Э КК4 

КК5 

КК9 

ПК1 

ПК2 

3 POPSVR

HSSh -

2302 

Орта мектептерде сабақтан 

тыс жұмыстарын 

ұйымдастыру және шешу 

жолдары 

Проблемы организации и 

пути совершенствования 

внеклассной работы по хи-

мии в средней школе 

Problems of organization and 

ways to improve the extracur-

ricular work in chemistry in 

secondary school 

ПД А КВ 3 Э 

3 MKEUI

H -2203 

Химиядан электронды оқу 

құралын құрастыру 

әдістемесі 

Методика конструирования 

электронных учебных изда-

ний по химии 

Methods of designing elec-

tronic textbooks in Chemistry 

БД А КВ 3 Э 
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ных траекторий.  

применение знаний и понимания:в орга-

низации и проведении внеклассной работы 

в образовательном процессе, в конструиро-

вании электронных изданий проведение 

педагогических  исследований;- проводе-

нии  электронной обработке данных;  с в 

работе текстовым редактором;в работе с 

графическими объектами;  уметь  работать 

мультимедийными системами;  

 вырабатке умений пользоваться получен-

ными  знаниями  и         расширять       эти 

умения за счѐт самостоятельного изучения 

выражение суждений: интегрировать зна-

ния, делать заключение на основе непол-

ной информации; 

коммуникативные способно-

сти:правильно и логично оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме; 

способности к учебе:  готовность и спо-

собность к самообразованию;  

knowledge and understanding: the theoreti-

cal foundations of modern pedagogical tech-

nologies, methods of organizing extracurricu-

lar work in high school, in teaching chemistry, 

electronic educational publications of new 

information technologies in the educational 

process, educational trajectories. 

application of knowledge and understand-

ing: in the organization and conduct of extra-

curricular activities in the educational process, 

in the design ofelectronic publications con-

ducting pedagogical research; 

- conducting electronic data processing; with a 

text editor; working with graphic objects; be 

able to work with multimedia systems; 

 developing the skills to use the knowledge 

gained and expand these skills through self-

study 

expression of judgments: integrate know-

ledge, make a conclusion based on incomplete 

information; 

communication skills: correctly and logically 

formulate your thoughts orally and in writing; 

learning ability: readiness and ability to self-

education; 
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Химияны 

ӛқыту 

әдістемесі 

Методы пре-

подавания хи-

мии 

Methods of 

teaching chemi-

stry 

Бейорганикалықхимияны, жалпыхимияме-

нэкологияны, 

Органикалықхимияменжоғарымолекулалы

ққосылыстархимиясын, 

Физикалықхимияменэлектрохимияны, 

аналитикалықхимияменсирекэлементтерхи

миясын, катализді, 

Жалпыхимиялықтехнологияменколлоидты

қхимияны, химиялықфизикаменфизика-

химиялықзерттеуәдістеріноқытуәдістемесі

нбілужәнетүсіну; ғылыми-

педагогикалыққызметте; 

ғылымимәселелердішешуде; кәсібиқарым-

қатынаста; ақпараттықіздеумәселелерінде. 

білімментүсінудіқолдану:химияныңнегізг

ібӛлімдерібойыншакүрделілігіәртүрлідеңге

йдегіесептердішешудіңәдістемеліктәсілдері

;       

- 

олимпиадаесептеріншешудіңәдістемеліктәс

ілдері; 

- 

есептердішешугеарналғанкомпьютерлікбағ

дарламалар. 

пікірбілдіру:теориялықжәнеқолданбалыси

паттағыкүрделішығармашылықесептердіш

ешутуралы; 

коммуникативтікқабілеті:шешендікӛнер, 

ауызшажәнежазбашатүрдеӛзойларындұрыс

жәнелогикалықресімдеу. 

ӛззерттеулерініңнәтижелерінкӛрсетебілу; 

оқуғақабілеті:алғанбілімдерінқұрылымдау

жәнежетілдіру; 

 

знание и пониманиеметодологии препо-

давания неорганической химии, общей хи-

мии и экологии, органической химии и 

химии высокомолекулярных соединений, 

физической химии и электрохимии, анали-

тической химии и химии редких элементов, 

катализа, общей химической технологии и 

коллоидной химии, химической физики и 

физико-химических методов исследований; 

в научно-педагогической деятельности; в 

решении научных проблем; профессио-

нальном общении; в вопросах информаци-

6 10 3 

MFHIUS

Sh -2304 

Орта мектепте химиялық 

зерттеу біліктіліктерін 

қалыптастыру әдістемесі 

Методика формирования 

химико-исследовательских 

умении в средней школе 

The method of formation of 

chemical research ability in 

high school 

ПД А КВ 3 Э КК4 

КК5 

КК9 

ПК1 

ПК2 

3 

MROZ -

2305 

Олимплиада есептерін 

шығару әдістемесі 

Методика решения олимпи-

адных задач 

Methods of solving Olympiad 

problems 

ПД А КВ 3 Э 
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онного поиска. 

применение знаний и понимания: мето-

дических приемов решения задач различ-

ной степени сложности по основным раз-

делам химии;       

-  методические приемы решения олимпи-

адных задач; 

- компьютерные программы для решения 

задач. 

выражение суждений: о решениях слож-

ных  творческих задач теоретического и  

прикладного характера; 

коммуникативные способно-

сти::ораторского искусства, правильного и 

логичного оформления своих мыслей в 

устной и письменной форме. 

умение представлять результаты своих ис-

следований; 

способности к учебе:  структурирование и 

приращение полученных знаний; 

knowledge and understanding of the metho-

dology of teaching inorganic chemistry, gen-

eral chemistry and ecology, organic chemistry 

and chemistry of high-molecular compounds, 

physical chemistry and electrochemistry, ana-

lytical chemistry and chemistry of rare ele-

ments, catalysis, general chemical technology 

and colloid chemistry, chemical physics and 

physical and chemical research methods; in-

scientific and educational activities; in solving 

scientific problems; professional communica-

tion; in matters of information retrieval. 

application of knowledge and understand-

ing: methodological techniques for solving 

problems of varying degrees of complexity in 

the main sections of chemistry; 

- methodical techniques for solving Olym-

piad tasks; 

- computer programs for solving tasks 

expression of judgments: on solutions of 

complex creative problems of theoretical and 

applied nature; 

Communication skills:: oratory, correct and 

logical design of their thoughts in oral and 

written form. 

the ability to present the results of their re-
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search; 

learning abilities: structuring and increment 

of acquired knowledge; 

4.Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4. Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.  Optional modules, beyond qualification 

Инновациялық 

кәсіпкерлік 

Инновацион-

ное предпри-

нимательство 

Innovative 

entrepreneursip 

Білім және түсіну: оқытылатын пән сала-

сында; 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби 

кеңістікте;  

пікір білдіру: сыни ойлауды 

қалыптастыру; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен 

әлеуметтік-коммуникативтік қарым-

қатынас, ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға 

дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание: в области препода-

ваемой дисциплины; 

применение знаний и понимания:в про-

фессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование 

критического мышления; 

коммуникативные способности: соци-

ально-коммуникативного взаимодействия с 

коллективом, сотрудничество, толерант-

ность; 

способности к учебе:  готовность и спо-

собность к самообразованию;  

knowledge and understanding: in the field 

of the taught discipline; 

application of knowledge and understand-

ing: in the professional space; 

expression of judgment: the formation of 

critical thinking; 

communication skills: social and communic-

ative interaction with the team, cooperation, 

tolerance; 

learning ability: readiness and ability to self-

education; 

5 9 1 

UPIM -

5201 

Жобаларды басқару және 

инновациялық менеджмент 

Управление проектами и 

инновационный менедж-

мент 

Project Management and In-

novation Management 

БД А КВ 3 Э КК1 

КК2 

КК3 

КК4 

КК5 

ПК1 

2 

KMMTO

S -5302 

Этносаралық 

толеранттылық пен 

қоғамдық келісімнің 

қазақстандық моделі 

Казахстанская модель ме-

жэтнической толерантности 

и общественного согласия 

Kazakhstan model of ethnic 

tolerance and social harmony 

ПД А КВ 2 Э 

Іс-тәжірибе модулдер 

Модули практик (МП) 

Modules of practices (MP) 
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Диплом 

алдындағы 

Преддипло 

мная Pre-

diploma 

білу және түсіну: зерттеу материалдарын 

жинау әдістерін, тәжірибелік және 

экспедициялық жұмыстарды ӛңдеу, 

дипломдық жұмыс тақырыбы бойынша 

практикалық материалдарды жалпылау, 

Компьютерлік желілер мен 

теллекоммуникациялық жүйелерді 

ұйымдастыру принциптерін, МЖМБС 

нормативтік-құқықтық құжаттарын, аспап-

тар мен қондырғыларды пайдалану 

ережелерін, болашақ мұғалімдік 

қызметінде жобалық жұмыстарды 

ұйымдастыруды. 

білімді қолдану және түсіну: зерттеу 

тақырыбы бойынша статистикалық 

мәліметтер мен практикалық материалдар-

ды талдау, алынған нәтижелердің 

шынайылығын талдау, белгіленген 

талаптарға сәйкес зерттеу жұмысын (жоба-

ны) ресімдеу, ақпаратты іздеу үшін инно-

вацияны қолдану және ӛз білімдерінің 

нәтижелерін кӛрсете білу; болашақ 

мұғалімдік қызметінде нормативтік 

құқықтық құжаттарды пайдалану.  

пікір білдіру: зерттеу (жобалау) 

жұмыстары бойынша әлемнің қазіргі жара-

тылыстану жағдайы туралы заңдылықтар, 

ұсыныстар, тұжырымдар, қорытындылар 

жасау. 

коммуникативтік дағдылар: ақпаратты 

алудың, сақтаудың, қайта ӛңдеудің негізгі 

әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

пайдалануға, ақпаратты басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс істеуге, 

әріптестермен ӛзара қызмет жасауға, білім 

алушылардың деңгейлік және арнайы 

дайындығын анықтауға, олардлың ғылыми 

зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

оқуға қабілеті: ӛзбетінше білім алуға 

дайын әрі қабілетті. 

знание и понимание: методов сбора, об-

работки экспериментальных и экспедици-

онных работ, обобщения практического 

материала по теме дипломной работы, 

принципов организации компьютерных 

сетей и  теллекоммуникационных систем, 

1 1 8  pDIP Диплом алдындағы 

істәжірибе Преддипломная 

практика Pre-diploma 

practice 

КМ 

ДМ 

ЕМ 

А МК 

ОК 

МС  

1 Зачет 

 

credit 

Диплом 

алдындағы 

Преддипло 

мная Pre-

diploma 
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нормативно-провавых документов ГОСО, 

правил эксплуатации приборов и устано-

вок, закрепление теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий 

и учебных практик, направленных на сбор 

и оформление выпускной квалификацион-

ной работы. 

применение знаний и понимания: анали-

за статистических данных и практического 

материала по теме исследования, анализа 

достоверности полученных результатов, 

оформления исследовательской работы 

(проекта) в соответствии с установленны-

ми требованиями, применение инноваций 

для поиска информации и умение пред-

ставлять результаты своих знаний; исполь-

зовать нормативные правовые документы в 

своей будущей учительской деятельности. 

выражение суждений: формулирование 

выводов, закономерностей, рекомендаций 

и предложений по исследовательской (про-

ектной) работе. 

коммуникативные способности: готов 

использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, работать с компьютером как 

средством управления информацией; взаи-

модействию с коллегами работе в коллек-

тиве; определению уровня фундаменталь-

ной и специальной подготовки студента, 

способности к учебе: демонстрация уров-

ня развития логического, аналитического, 

абстрактного, критического мышления, 

способности к проведению научных иссле-

дований, анализу и обобщению информа-

ции, полученных навыков по решению ак-

туальных практических задач в конкретной 

области биологии, готовность и способ-

ность к самообразованию. 

knowledge and understanding: methods of 

collecting, processing experimental and expe-

ditionary works, generalizing practical materi-

al on the thesis, principles of organizing com-

puter networks and telecommunication sys-

tems, regulatory documents of SESE, rules for 

operating instruments and installations, conso-
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lidating theoretical knowledge gained  during 

classroom studies and educational practices 

aimed at the collection and registration of final 

qualifying work. 

application of knowledge and understand-

ing: analysis of statistical data and practical 

material on the topic of the graduate study, 

analysis of the reliability of the results ob-

tained, execution of the thesis work (project) 

in accordance with the established require-

ments, the use of innovation to find informa-

tion and the ability to present the results of 

their knowledge; in addition, an important 

goal of pre -diploma practice is to introduce 

the student in the working environment in 

order to acquire the sociall y -personal compe-

tencies necessary to work in the professional 

sphere and consolidate key competencies, 

students acquire practical skills and profes-

sional experience in the profession being 

taught; readiness to use regulatory legal doc-

uments in their activities. 

expression of assessment: the formulation of 

conclusions, laws, recommendations and pro-

posals on the topic of the thesis (on the mod-

ern natural science picture of the world in 

educational and professional activities). 

communication abilities: ready to use the 

basic methods, methods and means of obtain-

ing, storing, processing information, working 

with a computer as a means of managing in-

formation; interaction with colleagues and to 

work in a team; determining the level of fun-

damental and special training of a student, his 

ability to conduct scientific research, analyze 

and summarize information, acquired skills in 

solving actual practical problems in a specific 

area of biology. 

learning abilities: readiness and ability to 

self-education. 

Оқу  

Учебная 

Teaching 

Білу және түсіну: білім берудің әртүрлі 

сатысындағы химиялық білімнің әртүрлі 

қосымша кӛздерінің (пропедевтика, алдын 

ала, профиль: базистік және бейіндік 

деңгей) теориялық білімдерінің, оқу 

бағдарламаларының, оқулықтардың, химия 

17  18 8 

 

 

 

 

3,4 

Ped  

 

 

 

 

Ped 

Ӛндірістік (педагогикалық) 

іс - тәжірибе Производст-

венная (педагогическая) 

практика  

Field (School) practice 

 

ҚМД

М 

EM 

 

 

 

A  

 

 

 

 

 

МК 

ОК 

MC 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

зачет 

credit 

 

 

 

 

КК2 КК3 КК4 

КК5 КК7 КК8 

КК9 СК1 СК2 

СК3 СК4 СК5  
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бойынша әдістемелік құралдардың, 

теориялық білімдердің, оқу 

бағдарламаларының, оқулықтардың, 

әдістемелік құралдардың 

айырмашылықтары; мектепте білім берудің 

әртүрлі кезеңдерінде және оқу-

материалдық мүмкіндіктерге сәйкес 

химияны оқытудың мазмұны мен 

құрылымының айырмашылықтары.  

бойынша ОӘК бағдарламаларының 

айырмашылықтары; химияны оқыту 

құралдарының жүйесі;  

химияны оқытудың ұйымдастырушылық 

формаларының жүйесі; химия 

сабақтарының түрлері мен түрлері; химия 

сабақтарына қойылатын талаптар;  

сабақтың құрылымы, дидактикалық 

мақсаттар; химия кабинетінің нормативтік 

құжаттары мен оқу-материалдық базасы; 

жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері 

педагогикалық қызмет.  

Қолдану және түсіну теориялық білімді 

тереңдету және бекіту құрылым 

қаланың және облыстың орта жалпы білім 

беретін мектептерінің орта және химиялық 

білім беру жүйесінің жаңартылған 

мазмұны үлгісінде химиялық білім беру 

жүйесін құру турлары мен жүйесі. 

Дағдылар мен тәсілдерді меңгеру 
педагогикалық жобалау қызметінің 

әдістемесін; химиялық заттардың құрамын, 

құрылымын талдау әдістемесін; пән 

бойынша оқыту ортасын қалыптастыру 

әдістемесі, химия кабинетін құру және 

жүргізу.  

Знание и понимание теоретических зна-

ний, учебных программ, учебников, мето-

дических пособий по химии, различных 

дополнительных источников химических 

знаний на различных ступенях образования 

(пропедевтика, предпрофиль, профиль: 

базисный и профильный уровень); разли-

чия содержания и структуры обучения хи-

мии на различных этапах школьного обра-

зования и согласно учебно-материальным 

возможностям  
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школ, различия УМК программ по химии; 

системы средств обучения химии;  

системы организационных форм обучения 

химии; типов, видов и разновидностей 

уроков по химии; требований к урокам хи-

мии; структуры и  

построения урока, дидактических целей;  

нормативную документацию и учебно-

материальную базу кабинета химии;  

способы осуществления и методы проект-

но-исследовательской  

педагогической деятельно 

Применение и понимание углубление и 

закрепление теоретических знаний струк 

туры и системы построения химического 

образования на примере обновленного со-

держания среденего и систем химического 

образования средних общеобразователь-

ных школ города и области 

Владеть навыками и приемами  методи-

кой педагогической проектной деятельно-

сти; методикой анализа содержания, струк-

туры химического  

образования; методикой создания обучаю-

щей среды по предмету, устройства и веде-

ния кабинета химии 

Knowledge and understanding of theoretical 

knowledge, curricula, textbooks, manuals on 

chemistry, various additional sources of 

chemical knowledge at different levels of 

education (propaedeutics, preprofile, profile: 

basic and profile level); differences in the 

content and structure of teaching chemistry at 

different stages of school education and 

according to educational and material 

opportunities 

schools, differences UMK programs in 

chemistry; systems of means of teaching 

chemistry; 

systems of organizational forms of teaching 

chemistry; types, types and varieties of lessons 

in chemistry; requirements for chemistry 

lessons; structure and 

build lesson didactic purposes; 

regulatory documents, and training and 

material base of chemistry; 
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methods of implementation and methods of 

design and research 

pedagogical activity 

Application and understanding deepening and 

consolidation of theoretical knowledge of 

structures 

tours and systems of construction of chemical 

education on the example of the updated 

content of secondary and chemical education 

systems of secondary schools of the city and 

region 

Possess the skills and techniques of teaching 

methods of project activities; methods of 

analysis of the content, structure of chemical 

education; methods of creating a learning 

environment on the subject, device and 

management of chemistry 

Қорытынды мемлекеттік аттестация модулі 

Модуль итоговой аттестации(МИГА) 

Module of final examination (MFE) 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі  

Модуль итого-

вой аттеста-

ции( МИГА) 

Module of final 

examination 

(MFE) 
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химиясы, Химиялық технология, химиялық 
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физика; ҚР және дамыған  ақпарат 

жүйесінің құрылымы; 

Қолдану және түсіну химияның негізгі 

түсініктерін, заңдары мен теорияларын 

түсіндіру; химия бойынша зертханалық 

және практикалық сабақтар жүргізу; химия 

бойынша демонстрациялық тәжірибе қою 

және оларға түсініктеме беру; мектеп 

бағдарламасында қарастырылған химия 

бойынша міндеттерді шешу; оқу-тәрбие 

процесінде оқытудың қазіргі заманғы 

технологияларын қолдану, соның ішінде 

ақпараттық; барлық Оқу материалдары мен 

оқу нәтижелерін жоспарлау(қысқа, орта, 

ұзақ мерзімді жоспарлар); оқушыларды 

ӛзін-ӛзі тану, ӛзін-ӛзі тану ,ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеу және дамыту; 

Дағдылар мен тәсілдерді меңгеру оқу 

құралдарымен жұмыс істеу; 

мультимедиялық жүйелерді қоса алғанда, 

мектеп химия кабинетінде бар оқу 

жабдығымен және техникалық 

құралдармен жұмыс істеу; заманауи 

бағдарламалық ӛнімдердің кӛмегімен 

компьютерде жұмыс істеу; оларды оқу 

және ғылыми мақсаттарда мақсатты 

пайдалану үшін химиялық заттар мен 

процестер туралы қажетті жаңа ақпаратты 

ғылыми іздестіруді дербес жүргізеді. 

Знание и понимание: 
содержания нормативно-правовой базы 

системы образования Республики Казах-

стан (закон обобразовании, стандартов 

прграмм, программ обновленного 

содержания среденго образования); струк-

туру и содержание школьного химического 

образования (пропедевтическая, обязатель-

ная и профильная подготовка по химии); 

системы и критерии оценок при различных 

образовательных технологиях, применяе-

мых в данной организации образования;  в 

объеме, предусмотренном государствен-

ным общеобязательным стандартом обра-

зования по данной специальности систему 

знаний по предметам, включенных в циклы 

общеобразовательных дисциплин, базовых 
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дисциплин и профилирующих дисциплин; 

в объеме, предусмотренном государствен-

ным общеобязательным стандартом обра-

зования по данной специальности неорга-

ническую химию, аналитическую химию, 

органическую химию, физическую химию, 

коллоидную химию, химию высокомоле-

кулярных соединений, химическую техно-

логию, химическую физику;  структуры 

систем научно-педагогической информа-

ции РК и развитых зарубежных государств;  

 Применение и понимание: 

объяснять основные понятия, законы и 

теории химии;  вести лабораторные и прак-

тические занятия по химии;  ставить де-

монстрационные опыты по химии и их 

прокомментировать; решать задачи по хи-

мии, предусмотренные школьной про-

граммой; применять современные техноло-

гии обучения в учебно-воспитательном 

процессе, в том числе, информационные; 

планировать весь учебный материал и ре-

зультаты обучения(кратко, средне 

,дальнесрочные планы); мотивировать 

учащихся на самопознание, самообразова-

ние, самовоспитание и саморазвитие в те-

чение всей жизни;  

иметь навыки: работы со средствами обу-

чения химии;  работы с учебным оборудо-

ванием и техническими средствами, 

имеющееся в школьном кабинете химии, 

включая мультимедийные системы;  рабо-

ты на компьютере с помощью современ-

ных программных продуктов; самостоя-

тельно ведут научный поиск необходимой 

новой информации о химических вещест-

вах и процессах для целенаправленного 

использования их в учебных и научных 

целях.  

Knowledge and understanding:  

the content of the legal framework of the 

education system of the Republic of 

Kazakhstan (the law on education, standards, 

programs, updated content of secondary 

education); the structure and content of school 

chemical education (propaedeutic, mandatory 



П ВКГУ 011-15 

  

and specialized training in chemistry) ; 

systems and evaluation criteria for various 

educational technologies used in this 

organization of education;  in the volume 

provided by the state obligatory standard of 

education in this specialty system of 

knowledge in the subjects included in the 

cycles of General subjects, basic disciplines 

and majors; in the volume provided by the 

state compulsory standard of education in this 

specialty inorganic chemistry, analytical 

chemistry, organic chemistry, physical 

chemistry, colloidal chemistry, chemistry of 

high-molecular compounds, chemical 

technology, chemical physics;  the structure of 

the system of scientific and pedagogical 

information and developed foreign countries;  

 The use and understanding:  

to explain the basic concepts, laws and 

theories of chemistry; to conduct laboratory 

and practical classes in chemistry; to put 

demonstration experiments in chemistry and 

comment on them; to solve problems in 

chemistry provided by the school program; to 

apply modern technologies of training in the 

educational process, including information; to 

plan all educational material and learning 

results(short, medium, long-term plans); to 

motivate students to self-knowledge, self-

education, self-education and self-

development throughout life;  

have skills: work with the means of teaching 

chemistry; work with educational equipment 

and technical means available in the school 

chemistry, including multimedia systems; 

work on a computer with the help of modern 

software products; independently conduct 

scientific search for necessary new 

information about chemicals and processes for 

targeted use in educational and scientific 

purposes. 
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Summary table showing the amount of loans disbursed 

in the context of the modules of the educational program 
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АКПАРАТТЫҚ  ПАКЕТ/  ECTS бойынша 

 

6М011200 – «Химия» мамандығы 

 

1.ЖОО – ның жалпы сипаттамасы 

 

ЖООмекен 

жайы мен атауы  

Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті, 30-шы Гв. Дивизиясы 34,   № 1 оқу ғимараты, химия 

кафедрасы, № 408 аудитория. 

Студенттерге 

2018-2019 оқу 

жылына 

арналған 

акедемиялық 

күнтізбе 

10 тамыз-25 тамыз Студенттерді  университетке қабылдау   

30 тамыз Қазахстан  Республикасының 

Конституция күні   

  

25тамыз - 29 тамыз  1 курс студенттеріне  

бейімделуапталығы және элективті 

пәндерді тіркеу 

  

Күзгі семестр    

1 қыркүйек «Білім күні»-  салтанатты түрде 

ашылуы,   жаңа оқу жылының және күзгі 

семестрдің басталуы    

  

    

12-17 қазан Рубеждік бақылау 1   

1 желтоқсан Қазахстан  Республикасының бірінші 

Президент күні 

  

7-12 желтоқсан Рубежді бақылау    

14 желтоқсан - қаңтар Қысқы емтихан сессиясы    

16 -17 желтоқсан  Қазахстан  Республикасының 

тәуелсіздік күні 

  

1-2 қаңтар  Жаңа жыл   

7 қаңтар Рождество   

4-16  қаңтар Қысқы демалыс (каникул)    

15 апта Теориялық оқыту   

3 недели Қысқы сессия   

2 недели қысқы каникул    

Күздік  семестр    

18 қаңтар Кӛктемдік семестрдің басталуы   

18 қыңтар – 4 маусым Барлық іс-тәжірибе түрлері (оқу, 

ӛндірістік, ӛндірістік-педагогикалық, 

кәсіптік, диплом алдындағы)   

  

22 ақпаня – 5 наурыз 2018-2019 оқу жылына 

элективті курстардың презентациясы 

  

29 ақпан-5 наурыз  Рубежный контроль 1   

7 - 26 марта 2018-2019 оқу жылына элективті 

(таңдау) курстарды тіркеу   

  

8 - наурыз Халықаралық әйелдер мейрамы   

21-23 наурыз Наурыз мейрамы   

25-30 сәуір Рубежді бақылау 2   

25 сәуір – 18 сәуір Мемлекеттік емтихан   

1 мамыр Праздник единства народов 

Казахстана
 

  

2 мамыр-4маусым  Кӛктемгі  емтихан сессиясы    

7 мамыр Қазақстан  Отан Қорғаушылар күні   
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9 мамыр Жеңіс күні
   

23 мамыр-30 маусым Жазғы  семестр   

6 маусым – 16 шілде  Диплом жұмысын қорғау   

4 шілде – 31тамыз Жазғы демалыс (каникул)    

15 апта Теориялық оқыту   

3 апта Көктемдік сессия   

8 апта Жазғы демалыс (каникул)   
 

ЖОО-ның 

басшылығы 

Ректор –Тӛлеген М.Ә. 

Стратегиялық даму және ғылыми жұмыс жӛніндегі проректор – 

Сералин Ғ.Ә. 

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

Тәрбие жұмыс жӛніндегі проректор  - Ровнякова И.В. 

Академиялық саясат және білім беру бағдарламалары басқармасы 

департаментінің директоры  – Стеблецова И.С. 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бӛлімінің бастығы   – 

Садірбекова Н.А. 

Әдістемелік жұмыс, практика және жұмысқа орналастыру 

бӛлімінің бастығы– Рустемова Н.К. 

Сапа менеджменті, мониторинг және болжау бӛлімінің бастығы–  

– Алимбекова Н.Б. 

Жаратылыстану ғылымдары және технология факультетінің 

деканы  –  Досым Ерболатұлы.. 

Химия кафедрасының меңгерушісі –  Шаихова Б.К. 

Жоғары оқу 

орнының жалпы 

сипаттамасы 

Қазіргі уақытта университет мамандарды кӛп деңгейлі 

құрылымының аясында жоғары білім берудің мемлекеттік 

лицензиясына сәйкес білім беру қызметін жүргізу құқығына 

кәсіптік орта, кәсіптік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

кәсіптік білім беру салаларында қолданылу мерзімі шектеусіз: 

- 30 магистратура мамандықтары. 

- 3 докторантура мамандықтары. 

Университетте оқытудың кредиттік оқу жүйесі енгізілген: 2003-

2004 оқу жылы - экономикалық мамандықтардың студенттеріне 

арналған; 2004-2005 оқу жылы - жоғары кәсіптік білім беретін 

барлық мамандықтар бойынша   1 курс студенттеріне.   

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

факультет, 19 кафедралармен жүргізіледі. 

Ұсынылатын 

бағдарламалар 

тізімі (оның 

ішінде  оқу құны) 

магистратура: «6М011200-Химия» 

Дайындау бағыты: ғылыми және педагогикалық 

Оқу технологиялары: «Білім берудегі инновациялық 

технологиялар», «Химияны оқытудағы аймақтық компонент» 

Оқу ақысы: жылына 396 000 теңге 

Тіркеу рәсімі 

(ережелері) 

қабылдау   

бағдарламаcы 

Кіріс емтихандары: ағылшын тілі (тестілеу), бейорганикалық 

химия, органикалық молекулалардың функционалдық 

туындыларының органикалық химиясы, физикалық химия, 

аналитикалық химия, химияны оқыту әдістемесі (ауызша) Егер 

сіздің таңдаған мамандықтарыңыз Сізде жоғары білім туралы 

диплом болған жағдайда алдымен қажетті мамандықтың 

алғышарттарын ӛту керек. Бұл туралы ақпарат оқу жылы 

аяқталғаннан кейін және қабылдау туралы ӛтініштерді қабылдау 

басталғаннан кейін бірден анықталуы керек.  

Ӛтініштерді қабылдау мерзімі: 2018 жылдың 20 маусымынан 1 

тамызына дейін 
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Нақты мамандық үшін таңдау бойынша Модульдер азамат білім 

алғысы келетін ЖОО-да мемлекеттік білім беру тапсырысы 

бойынша конкурсқа қатысу таңдалған мамандықты кӛрсету қажет 

ӛтініш жазу қажет. Шет тілінде берілетін құжаттардың қазақ 

немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы 

болуы тиіс. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы 

құжаттар белгіленген тәртіппен нострификациялануы тиіс. Бірінші 

және екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, мүгедек балалар, 

сондай-ақ бала жасынан мүгедектер таңдаған мамандығы бойынша 

оқу үшін қарсы кӛрсетілімдердің жоқтығы туралы медициналық-

әлеуметтік сараптама (МӘС) қорытындысын ұсынады. Білім беру 

грантын алуға басым құқығы бар тұлғалар университеттің 

қабылдау комиссиясына осы құқықты растайтын құжатты және 

белгіленген мерзімде білім беру гранттарын тағайындау 

конкурсына қатысу үшін ӛтінішті береді. Білім беру гранттарын 

тағайындау конкурсына қатысу үшін ӛтініштерді қабылдау мерзімі 

2018 жылғы 23-31 шілде аралығында. Түсу емтихандарының 

нәтижелері бойынша конкурсқа қатысу үшін қажетті ең аз балл 

саны 150 құрайды. (ең жоғары-200 ұпай: 100-ағылшын тілі және 

100-химия). Сонымен қатар, студенттердің пән бойынша қалалық, 

облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларға қатысуын 

растайтын баспа жұмыстарының, сертификаттардың, ди-

пломбалардың болуы ескеріледі. Бұл ақпаратты ала отырып, 

комиссия сізді мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға қабылдау 

туралы шешім шығарады. Білім беру грантын алу конкурсына 

қатысушы азаматтар үшін белгіленген қабылдау квоталары (жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, І және 

ІІ топтағы мүгедектер, соғысқа қатысушылар мен соғыс 

мүгедектеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша тең адамдар, 

бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар үшін, Қазақстан 

Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ 

адамдар үшін) университет мәлімдеген барлық мамандықтарға 

таралады. 

 Қажетті құжаттар:  

-   жоғары білім құжаты (түпнұсқа); 

- 6 дана-3х4 фотосурет; 

- медициналық анықтама 086-У және картаға егулер туралы; 

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

- ақы тӛлеу туралы түбіртек және туралы шарт ақылы білім беру 

қызметін кӛрсету (ақылы негізде түсушілер үшін); 

 

10-25 тамыз 2018ж.магистранттарды қабылдау жүргізіледі 

 

 

2. Оқыту бағдарламалары туралы ақпарат  

 

Оқу бағдарламасының 

жалпы сипаттамасы 

 

Берілетін дәреже/біліктілік:  педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Деңгейлері (сатылары): магистратура (2 жылдық) 

Бағдарламаға қабылдау жөніндегі талаптар: "Химия" 

мамандығы бойынша жоғары білім» 

Білім беру және кәсіби мақсаттары: Педагогика 
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ғылымдарының магистрі балалар, жасӛспірімдер мен 

жастарды тәрбиелеу, тәрбиелеу және дамыту, химия ғылымын 

дамытудағы қазіргі заманғы үрдістерде, сондай-ақ ғылымның 

жаратылыстану ғылымдарында, оларды ғылыми-зерттеу және 

тәжірибеде қолдануда құзыретті болуға тиіс. ӛндірістік 

қызмет. Білім беру бағдарламаларын табысты игерген түлектер 

докторантура мамандығы бойынша PhD докторантурасына 

дайындалады 

Бағдарлама құрылымы: А-қосымша  

 Қорытынды емтихан:  

Итоговые экзамены: Мамандық бойынша мемлекеттік 

кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны дайындау және 

қорғау 

Дәріскерлер:   Б-қосымша 

Жеке пәндерді 

сипаттау 

 В-қосымша  

 

3  Студенттерге қосымша ақпарат 

 

Орналастыру, тұру, 

тамақтану 

1789 орынды жайлы  студенттер үйі  уақтылы және сапалы 

тамақтану қамтамасыз етіледі,   оқу корпустарында 8 - асхана, , 

жалпы алаңы 1240 шаршы м. және 390 орынды.. 

Медициналық 

жағдай 

Университеттің  медициналық пунктінде студенттерге 

медициналық қызмет кӛрсету  жүзеге асырылады  (талаптарына 

сай СЭС және МӚҚК),  алдын-алу шаралары, бірінші 

медициналық кӛмек кӛрсетіледі, медициналық тексеруден 

ӛткізіледі. Медициналық қызмет кӛрсету туралы студенттер мен 

ПОҚ-ның қалалық аурухана №1 Ӛскемен қаласы (нотариалды 

куәландырылған кӛшірмесі қосымша келісім қоса беріледі) 

келісім-шарты бар. Жүйелі түрде денсаулық орталығының  

ұйымдастыруымен"Дӛңгелек үстелдер" ӛткізіледі. Оқу 

корпустары  және жатақханалардың санитарлық жағдайын 

бақылау жүзеге асырады.  

Студенттік кеңсе  Жастар саясаты орталығы болып табылатын университеттің 

құрылымдық бӛлімшесі Жастар Ісі жӛніндегі Комитет және 

Мәдениет Орталығы, сондай-ақ студенттік жастар ұйымдары: 

жастар қанаты "Нұр Отан" ХДП "Жас Отан" филиалы, 

республикалық жастар ұйымы "Қазақстан студенттер Альянсы", 

студенттік отряды "Қыран" студенттік жастар еңбек 

жасақтарыбіріктіріліп құрылған. 

Сабақтар  өту үшін 

материалдық-

техникалық база  

Химия кафедрасына 9 дәрісханалық дәрісхана, 10 химиялық 

зертхана (биоорганикалық химия, жоғары молекулалық 

қосылыстар химиясы, коллоидтық химия, химияны оқыту 

әдістемесі, органикалық химия, физикалық химия зертханасы, 

зерттеудің физика-химиялық әдістері, биохимия және 

молекулярлық биология, химиялық технология, аналитикалық 

химия, жалпы және бейорганикалық химия кафедрасы, 2 

ғылыми-зерттеу зертханалары (ғылыми-зерттеу зертханасы 

магистранттардың ғылыми-зерттеу зертханасы, табиғи 

сорбенттерді ШҚО) бекітілген. 2010-11 оқу жылында 

аналитикалық химия зертханасына  жаңа заманауи зертханалық 

жиһаз сатып алынды және орнатылды, монтаждау жұмыстары 
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мен күрделі жӛндеу жұмыстары жүргізілді. 

Университеттің химия кафедрасына  бекітілген барлық оқу 

аудиториялары мен зертханаларына   "Заманауи периодтық 

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

стендтер химиялық зертхана сатып алынды және ұлы ғалым-

химик портреттері орналастырылды,. Сондай-ақ, стенд, тұңғыш 

ректордың ӚПИ (ШҚМУ), ШҚМУ-дың Құрметті ректоры, 

профессор Ювалиева Юмаш Кәрімұлы жасалды. № 430 дәрістік 

аудиторияға  Юмаша Кәрімұлы Увалиев аты берілді. 

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

Бұйрығы негізінде, ҚР білім және ғылым Министрінің 

университет жанынан құрылған Ұлттық ғылыми зертхана 

бағыты бойынша "Ядролық технологиялар және жаңарған 

энергетика технологиялары" ұжымдық пайдаланудаға берілді. 

Астында негізгі құрал-жабдықтар Зертхана бӛлінген және 

жабдықталған талаптарына сәйкес жеке корпус 

мамандандырылған бӛлмелері бар. Проведена аттестация 

рабочих мест зертханаларда.№472 11 августа 2008г. университет 

жанынан құрылған ұжымдық пайдаланудағы Ұлттық ғылыми 

зертхана бағыты бойынша "Ядролық технологиялар және 

жаңарған энергетика технологиялары".   Зертхана негізгі құрал-

жабдықтар   жабдықталған және талаптарына сәйкес жеке   

мамандандырылған бӛлмелері бар. Зертхана мен жұмыс 

орындары аттестациядан ӛтілген.   

 Оқу-ғылыми және   кафедраның кӛмекші қолданыстағы 

аумақтары санитарлық (техникалық) нормативтерге, ӛртке 

қарсы қауіпсіздік талаптарына сәйкес (бар ӛрт сӛндіргіштер, 

құм, киіз). 

Сонымен қатар, студенттер сабақ оқу үшін   ұсынылатын   

студенттік кітапхана қызметі ұсынылған: Кітапхана, оқу 

әдебиеттерін, оқу залы, ғылыми ақпарат, мерзімді басылымдар, 

электронды оқу залы, техникалық әдебиеттер оқу залы (оқу 

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

№ 9). Кітапхананың жергілікті-есептеуіш желісі 130 

компьютерді біріктіреді. Барлық компьютерлер университеттің 

бірлескен желісіне қосылған пайдаланушылар желі мүмкіндігі 

бар on-line кітапхананың деректер базасы бойынша ізденіс 

Интернет және Интранет қорларынан, электронды 

библиографиялық ресурстар, электронды каталог, 

библиографиялық база 250000 жазбаны құрайды. Интернет-кафе 

бар.  

Тағылымдамадан 

өту, оқу іс-

тәжірибелері, 

халықаралық ал-

масу 

бағдарламалары 

   Іс-тәжірибе жүргізу   оқу процесінің кестесіне және 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес 

ұйымдастырылады. Барлық түрлері бойынша практика жеке 

және ұзақ мерзімді шарттар кәсіпорындармен, ұйымдармен, 

мектептермен және мекемелермен, шығыңқы практикадан ӛткізу 

базалары ретінде жасалады. 

Мамандық бойынша 4 курс студенттерінің педагогикалық іс-

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

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

Тәжірибеге ӛзара ӛнеркәсіптік кәсіпорындармен, бизнес 

ӛкілдерімен дӛңгелек үстелдер, кездесулер мен мамандар 
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даярлау, мәжілістер, конференциялар, тұсаукесерлер ірі 

компаниялармен байланыста болады. 

Студенттер ӛндірісте (А.Бектұров атындағы химия 

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

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

АҚ, " ҮМЗ " ақ) тәжірибеден ӛту мүмкіндігіне ие болады. 

Халықаралық білім беру бағдарламалары: DAAD, Болашақ, 

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

Agency for International Development), AMICIF (Amicale Centres 

de Internationaux Francophones), CrossCulture Internship program 

(IFA) (Германия), ITEC (Indian Technical and Economic 

Cooperation)  шетелдік және отандық университеттермен алмасу 

бағдарламасы бойынша келісім-шарттар жасалды. 

 Спортпен айналысу 

базасы 

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

, баскетбол секциялары және т.б.), бассейн 

 - Студенттік 

қауымдастықтар 

Полицияның кӛмекші студенттік отряды "Қыран" клубы, 

ШҚМУ хореографиялық студиясы,  "Шабыт" студенттер театры, 

КТК командасы жас ақындардың "Жас Қалам" факультеттер 

шығармашылық бірлестігі. 

 

 

4 Әр пән бойынша дәріскерлердің тегі, аты, әкесінің аты 

 

Пәннің атауы Тегі, аты, әкесінің аты дәріскер 

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

Ғылым тарихы мен философиясы Шуршитбай Бейбиткуль- ф.ғ.к. доцент 

Шет тілі (кәсіптік) Чжан Елена Евгеньевна 

Психология Данилевич Ю.И. –к.психол .н. ,доцент 

Жалпы және бейорганикалық химияны 

оқытудың методологиясы және заманауи 

технологиялары 

Тантыбаева Батима Сматаевна- 

п.ғ.к.,доцент 

Органикалық және жоғары молекулалы 

қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері 

Абылкасова Гульжан Екбергеновна-к.х.н., 

доцент 

Химиялық-педагогикалық зертеулер 

мәндерін ӛңдеуге статистикалық әдістерді 

қолдану 

Тантыбаева Батима Сматаевна- 

п.ғ.к.,доцент 

ҚР химия ӛнеркәсібі 
Тантыбаева Батима Сматаевна- п.ғ.к.,-

доцент 

Жоғары оқу орнында химияны оқыту 

әдістемесіндегі аймақтық, экологиялық 

және тарихи компоненттер 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна -п.ғ.к., 

доцент 

Химияны оқытудың синергетикалық 

бағыттары 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к.,-

доцент 

Қазіргі заман химия мәселелері мен тари-

хы 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к.,-

доцент 

Білім беру үрдісінің мониторингі Даутова Зухра Сатпековна к. п.н. -доцент 

Аналитикалық химияның қазіргі 

мәселелері   

Абилев Мади Балтабаеви-PhD докторы 

Педагогика Завалко Надежда Александровна-профессор 

Ақпараттың коммуникативті технология-

сын химияны оқытуда қолдану 

Ныкмуканова Маншук Муратовна-PhD 

докторы 
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Орта мектептерде сабақтан тыс 

жұмыстарын ұйымдастыру және шешу 

жолдары  

Даутова Зухра Сатпековна п.ғ.к. -доцент 

Химиядан электронды оқу құралын 

құрастыру әдістемес Бейорганикалық  

химия 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна п.ғ.к.,-

доцент 

 

 

2018 жылғы жинақтау бағдарламасының құрылымы 

 

Пәндер 

циклі 

Пәндер 

коды 

Пәндер атау ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семестр 

ЖМН НК Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

2/3 1 

ЖМН НК Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

2/3 1 

ЖМН НК IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

2/3 1 

ЖМН НК IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессио-

нальный) 

Foreign language (professional) 

2/3 1 

КП НК MSTOONH -

5301 

Жалпы және бейорганикалық 

химияны оқытудың методология-

сы және заманауи технологияла-

ры 

Методология и современные тех-

нологии обучения общей и неор-

ганической химии 

The methodology and advanced 

technology training of General and 

Inorganic Chemistry 

2/3 1 

ПД/КВ NMOPHOVS 

-5302 

Органикалық және жоғары моле-

кулалы қосылыстар химиясын 

оқытудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері 

Научно-методические основы 

преподавания химии органиче-

ских и высокомолекулярных со-

единении 

Scientific-methodical bases of 

teaching organic and 

macromolecular chemistry 

3/5 2 

ПД/КВ NMOPHOVS 

-5302 

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік диссерта-

цияны орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ) 

6/10 1 
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Научно-исследовательская рабо-

та магистранта, включая выпол-

нение магистерской диссертации 

The research work of a of a 

candidate for a Master’s degree, 

including the implementation of 

master’s thesis 

БП ТК DKz -5201 Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

2/3 2 

БП ТК UPIM -5202 Жобаларды басқару және 

инновациялық менеджмент 

Управление проектами и иннова-

ционный менеджмент 

Project Management and 

Innovation Management 

3/5 2 

ПД/КВ PSMOD -

5303 

Химиялық-педагогикалық зерте-

улер мәндерін ӛңдеуге 

статистикалық әдістерді қолдану 

Применение статистических ме-

тодов для обработки данных хи-

мико-педагогического исследо-

вания 

Application of statistical methods 

for data processing in chemical-

pedagogical research 

3/5 2 

 

 

Атауы Педагогика 

Код Ped -5203 

Түрі ЖМП НК 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны РК-2 ЕСТS-3 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Завалко Надежда Александровна. п.ғ.д.,профессор 

Курстың мақсаты Пәнді оқу кәсіби-педагогикалық мәдениетті, болашақ 

маманның ой-ӛрісінің педагогикалық бағытын дамытуға, 

педагогикалық үрдістің теориялық білім жүйесін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Курстар пререквезиті Психология 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Фундаменталды тұжырымдамалар, педагогикалық білім 

бӛлінісіндегі заңдылықтар және байланыстар; кәсіби-

педагогикалық, педагогикалық бағыт саласындағы қызмет. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Экзамен 

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

- Педагогикалық білім бӛлінісіндегі фундаменталды концеп-

цияларды, заңдылықтарды және байланысты білу; 

- Кәсіби-педагогикалық, педагогикалық бағыттағы қызметті 
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жүзеге асыра білу; 

- Жеке тұлғаның тәрбиесін зерттеуде жеке мәселелерді ашуда 

теориялық шолу жазу дағдысы болу, алынған нәтижелер 

қорытындысы бойынша есеп беру құжаттарын ӛңдеу, түсіндіру 

және ұсыну, жас ерекшеліктерін ескере отырып зерттеулер 

жүргізу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік, коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Губайдуллина Г.Н. Оқыту мен оқытудың жаңа педагогикалық 

тәсілдері: оқу құралы / Г. Н. Губайдуллина; ҚР білім және 

ғылым министрлігі.- Ӛскемен: Берел, 2016.- 261 бет. 22 

2. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай, 2013.-432 бет. 

3. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет 

Оқыту әдістері   сӛздік, кӛрнекі, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Жұмыстың барлық түрлерін міндетті түрде орындау. Дәріс жаз-

баларын ұқыпты жүргізу. Дәрістік және семинарлық 

жазбалардың жоқтығы үшін баллдар тӛмендетіледі. Сабақтан 

себепсіз қалу құпталмайды 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Психология 

Код Psi -5204 

Түрі ЖМП НК 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура 

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны РК-2 ЕСТS-3 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Данилевич Ю.И. психол. ғ. к.., психология және коррекциялық 

педагогика кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты Оқыту мақсаты: қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру және 

дамыту, кӛшбасшылық қасиеттерді дамыту, адамдармен қарым-

қатынасты дұрыс құру, жеке стратегияны құру, серіктер мен 

пікірлестерді сәтті таңдау, ӛз жетістіктеріне жол жасау 

іскерліктерін қалыптастыру. 

Курстар пререквезиті Педагогикалық психология философиясы, әлеуметтану 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Курстың / пәннің мазмұны: Психология-адам қызметінің негізгі 

түрлерімен тығыз байланысты дамушы ғылымдардың күрделі 

жүйесі. Психологияның жалпы және арнайы салалары. 

Психологияның іргелі және қолданбалы салалары. Жалпы пси-

хология, оның құрылымы. Салалық психологиялық ғылымдар. 

Әртүрлі психологиялық ғылымдардың қысқаша сипаттамасы. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Оқу нәтижесінде магистранттар 

Білуге тиіс: 

- педагогикалық білім бӛлінісіндегі іргелі тұжырымдамалар, 

заңдылықтар және байланыстар; 

білуі тиіс: 
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- кәсіби-педагогикалық, педагогикалық бағыттағы қызметті 

жүзеге асыру; 

дағдысы болу: 

- жеке тұлғаның тәрбиесін зерттеуде жеке мәселелерді ашу 

кезінде теориялық шолу жазу,  

- жас ерекшеліктерін ескере отырып зерттеулер жүргізу, ӛңдеу, 

түсіндіру және алынған нәтижелер қорытындысы бойынша есеп 

беру құжаттарын ұсыну. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к 

преподаванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016.- 

261 с. 22 

2. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай, 2013.-432 бет. 

3. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет 

Оқыту әдістері   Оқытудың белсенді әдістері 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Оқыту тілі орыс, қазақ 

 

 

Атауы Ғылым тарихы мен философиясы 

Код IFN -5201 

Түрі ЖМП НК 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны РК-2 ЕСТS-3 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Сейтембетов Ермек Жакенович, ф.ғ.к., доцент 

Курстың мақсаты Ғылым тарихы мен философиясын зерттеу негізінде ғылыми ой-

лау стилін қалыптастыру 

Курстар пререквезиті Философия, мәдениеттану 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Курс философиялық білімнің саласы ретінде ғылымның фило-

софиясын талдауға және әдіснамасына арналған. Мәдениет пен 

ӛркениеттегі ғылымның рӛлі, оның пайда болуы, Тарихи 

динамиканың негізгі кезеңдері, ғылыми білімнің құрылымы 

қарастырылады. Ғылым әлеуметтік институт ретінде 

сипатталған. Нақты ғылымның философиялық мәселелері жеке 

қарастырылады. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Философия, мәдениеттану 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 

жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық)  
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2. Аронсон, Эллиот. Кӛпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік 

психологияға кіріспе : [оқулық] / Э.Аронсон. - 11-ші бас. - [б. м.] 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 408 бет. - 

(Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

3. Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : [оқулық] 

/ А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)  

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

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

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

тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

6. Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократ-

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

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)  

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

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

Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық 

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

бет.  

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

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

росы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық 

білім.Қазақ тіліндегі 100 

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

9. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

10. Майрес, Дэвид. Г. Әлеуметтік психология : [оқулық] / 

Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)). 

 

Оқыту әдістері   Сӛздік, белсенді оқыту әдістері 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Шет тілі (кәсіптік) 

Код IYa(p) -5202 

Түрі ЖМП НК 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  
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Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны РК-2 ЕСТS-3 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Чжан Елена Евгеньевна, п.ғ. к., шет тілі кафедрасының доценті 

Курстың мақсаты базалық және техникалық тілді меңгерудің коммуникативтік-

бағытталған бағытына негізделген сӛйлеу қызметінің негізгі 

түрлері мен формаларын меңгеру үшін тереңдетілген лексика-

грамматикалық минимумды меңгеру, сӛздік қорын ұлғайту, 

іскерлік қарым-қатынас, ғылыми-техникалық әдебиеттерді рефе-

раттау және аннотация жазу, Оқу-педагогикалық және ғылыми 

салалардағы ауызша және жазбаша сӛйлеу дағдыларын 

жетілдіру. 

Курстар пререквезиті Ағылшын тілі 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Ағылшын сӛйлемдерінің құрылымы. Сӛйлем түрлері. 

Бағыныңқы сӛйлемдердің түрлері. Барлық топтардың уақыты. 

Модальдық етістіктер. Ырықсыз етіс. Пассивті құрылымды ана 

тіліне беру. Шартты рай.Есімшелік орам. Эмфатикалық 

құрылымдар. Инфинитивті құрылымдар. Қатысы бар 

құрылымдар. Герундиальді құрылымдар. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  білуі тиіс:       

 Грамматикалық материал. Арнайы мәтін негізінде негізгі 

грамматикалық қиындықтарды талдау келесі тақырыптарды 

қамтиды: ағылшын сӛйлемдерінің құрылымы. Сӛйлем 

түрлері.Қосымша сӛйлемдердің түрлері. Барлық топтардың 

уақыты. Модальдық етістіктер. Ырықсыз етіс. Пассивті 

құрылымды ана тіліне беру. Сілтемелік кӛлбеу. Есімшелік орам. 

Эмфатикалық құрылымдар. Инфинитивті құрылымдар. Қатысы 

бар құрылымдар. Герундиальді құрылымдар. 

Білуі керек: 

экономикалық терминдерге сүйену, сондай-ақ ӛз пікірлері мен 

ұсыныстарын негіздеу, рефераттардың қысқаша аннотацияларын 

құру, әңгіме жүргізу, хабарламалар жасау және шет тілін есту 

арқылы түсіну. 

Дағдысы болу: 

- тыңдалым-минутына 250-280 буын ақпаратты ұсыну қарқыны 

кезінде. Жеке сӛздермен, фразалармен, сӛйлемдермен жұмыс; 

- хат: мамандық бейіні бойынша мәтіндердің аннотациясы, 

магистранттардың зерттеу тақырыптары туралы хабарламалары; 

- оқу: тар мамандықтар бойынша мәтіндер (танымдық оқу-500 

минутына, тексеру - 1000 минутына, дауыстап оқу минутына); - 

аударма. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu [Текст]  : deutsch im All-

tag lehr-und Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherling ; in 

Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-

Langenscheidt, 2013. - 256 p. 5 

2. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deut-

schland [Текст]  : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch, 
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[2014]. - 176 р. – 3 

3. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deut-

schland [Текст]  : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

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

[2016]. - 176 р. - 3 

Оқыту әдістері   Оқытудың белсенді әдістері 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Тапсырмаларды уақытында орындау 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың 

методологиясы және заманауи технологиялары 

Код MSTOONH -5301 

Түрі ЖПМ НК 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 1 

Кредиттер саны РК-2 ЕСТS-3 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Шаихова Бакыт Калиаскаровна , п.ғ к.химия кафедра 

меңгерушісі 

Курстың мақсаты Жалпы және бейорганикалық химияны оқыту әдіснамасы сала-

сында магистранттарда химияны оқыту әдістемесі бойынша 

теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларды кеңейту, 

тереңдету және жүйелеу, қазіргі заманғы және инновациялық 

білім беру технологияларымен танысу 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Химияны оқыту 

әдістемесі, Есептерді шешу әдістемесі, Мектептегі химиялық 

эксперимент жүргізу әдістемесі 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың әдістемесі мен 

заманауи технологиялары химияны оқыту әдістемесі бойынша 

теориялық сұрақтар мен тәжірибелік дағдыларды тереңдетіп 

қарастырады. Жалпы және бейорганикалық химияны оқыту 

әдістемесі саласындағы магистранттардың білімін тереңдетеді 

және жүйелейді. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант 

білуі тиіс: жалпы және бейорганикалық химия пәндерінің 

әдіснамасын, жалпы және бейорганикалық химияны оқу кезінде 

қолданылатын қазіргі заманғы негізгі білім беру 

технологияларының тізбесін, химияны оқытудың негізгі 

әдістерін, орта және жоғары мектептің мемлекеттік білім беру 

стандарттарын, оқытудың негізгі нысандарын және ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

білуі керек:  

жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың мақсаттары 

мен міндеттерін анықтау, лекциялар конспектілерін және 

оқытудың басқа да түрлерін құру, негізгі қызмет түрлері бойын-

ша оқу, жұмыс бағдарламаларын, силлабустарды, әдістемелік 

нұсқауларды құру, білім алушылардың білімін бақылау үшін ма-
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териалдар құру 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Хаханина, Т. И. Бейорганикалық химия [Мәтін]  :ЖОО 

арналған оқулық / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гре-

бенькова. - М. : Юрайт, 2011. - 287 бет. 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия : екі томдық 

оқулық / қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- 

Алматы, 2012.- 756 бет. 

3. Отто, Маттиас. Аналитикалық химияның заманауи әдістері 

[Мәтін] : [оқулық] / М. Отто; неміс тіліндегі аударма А. В. 

Гармаша.- 3 баспа.- М.: Техносфера, 2008.- 544 бет. 

Оқыту әдістері   сӛздік, кӛрнекі, практикалық, интерактивті, ақпараттық-

коммуникативтік 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Сабаққа қатысу, уақытында және сапалы тапсырмаларды 

орындау 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Органикалық және жоғары молекулалы қосылыстар химиясын 

оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері 

Код NMOPHOVS-5302 

Түрі ЖПМ НК 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Абылкасова Гульжан Екпергеновна, х.ғ.к. химия кафедрасының 

доценті 

Курстың мақсаты Органикалық және жоғары молекулалық қосылыстар 

химиясының ғылыми-әдістемелік негіздері бойынша білім беру, 

жоғары теориялық және практикалық деңгейде химия 

ғылымдарын оқыту саласындағы дағдыларды үйрету 

Курстар пререквезиті Жалпы химия, Бейорганикалық және органикалық химияның 

теориялық негіздері, биохимия, химияны оқыту 

әдістемесі,Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы; физика, 

математика, мектеп курсының биологиясы 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Органикалық қосылыстар номенклатурасының негіздері, байла-

ныс түрлері, органикалық реакциялардағы аралық бӛлшектер. 

Қосылыстардың әрбір сыныбы үшін органикалық 

реакциялардың электрондық әсерлері, түрлері, механизмдері, 

органикалық қосылыстардың негізгі кластарының құрылымы, 

құрылысы, қасиеттері, сондай-ақ оларды қолдану 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: 

 Білуге тиіс: органикалық қосылыстар номенклатурасының 

негіздері, байланыс түрлері, органикалық реакциялардағы 

аралық бӛлшектер. Қосылыстардың әрбір сыныбы үшін 

органикалық реакциялардың электрондық әсерлері, түрлері, 

механизмдері, органикалық қосылыстардың негізгі кластарының 

құрылымы, құрылысы, қасиеттері, сондай-ақ оларды қолдану. 

Жоғары теориялық және практикалық деңгейде химия 
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ғылымдарын оқыту саласындағы ғылыми-әдістемелік негіздерді, 

тәсілдер мен дағдыларды игеру 

Білімді кеңейту және тереңдету үшін анықтамалық, ғылыми-

техникалық, энциклопедиялық және басқа да әдебиеттерді ӛз 

бетінше пайдалана білу 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Абылкасова Г.У. Органикалық молекулалардың 

функционалдық туындылары химиясы: оқу құралы / Г. Е. 

Абылкасова; ҚР білім және ғылым министрлігі.- Ӛскемен: Берел, 

2016.- 163 бет. 7 

2. Ягудеев, Т. А. Негізгі органикалық талдау [Мәтін]: оқулық / Т. 

А. Ягудеев; ҚР білім және ғылым министрлігі - Алматы : ҚР 

ЖОО қауымдастығы, 2014. - 508 бет 

3. Б.Ж.Джиембаева, Г.Т.Барамысова, Н.А.Ахатаев 

Этинилцилокогесксан қатарындағы фосфорорганикалық 

туындылар химиясы монография: 2015 

Оқыту әдістері   сӛздік, кӛрнекі, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Сабаққа қатысу, уақытында және сапалы тапсырмаларды орын-

дау 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Іскери казақ тілі 

Код DKz-5201 

Түрі ЖБМ БД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны РК-2 ЕСТS-3 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Садыкова Сауле Турсынкызы, п.ғ.к. доцент 

Курстың мақсаты Тілдік материалдарды зертеу, іскерлік қағаздарды мемлекеттік 

тілде жүргізу, шарттар жасай білу, іскерлік хаттар жазу 

ережелері, сондай-ақ ӛз ойларын мемлекеттік тілде бере білу. 

Курстар пререквезиті Қазақ тілі 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Курс мазмұны келесі бӛлімдерден тұрады: грамматика, морфо-

логия, синтаксис. Қазақ сӛйлемдерінің құрылымы. Сӛйлем 

түрлері. Бағыныңқы сӛйлемдердің түрлері. Барлық топтардың 

уақыты. Модальдық етістіктер. Ырықсыз етіс. Пассивті 

құрылымды ана тіліне беру. Шартты рай.Есімшелік орам. 

Инфинитивті құрылымдар 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

- іскерлік қазақ тілінің лексика-грамматикалық, стилистикалық, 

орфографиялық нормаларын білу;  

- оқыған материалды ӛмірде және кәсіби қызметте қолдана білу; 

- мемлекеттік стандарттарға, сондай-ақ жазу стилі мен функция-

ларына сәйкес құжаттарды толтыру кезінде кәсіби терминдерді 

дұрыс пайдалану дағдысы болу. 

Құзыреттілігі: іскерлік қазақ тілін қолдануда. 

Ұсынылатын 1. Жоқанасова Х.М., Қырықбаева Б.А., Ибраева М.К. Қазақ тілі : 
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әдебиеттер экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бӛлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : 

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

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

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

2013.-104 бет.  

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

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

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

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Оқыту әдістері   Ауызша, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Сабаққа қатысу, уақытында және сапалы тапсырмаларды орын-

дау 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

Код UPIM-5202 

Түрі  ЖБМ БД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Алимбетов Усен Сулейманович, ғылым докторы, профессор 

Курстың мақсаты менеджмент, маркетинг, қаржы, персоналды басқару және басқа 

үдерістер саласында білім алу 

Курстар пререквезиті Менеджмент, маркетинг, инновациялық жобаларды Бизнес –

жоспарлау. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Жобаларды басқару. Инновациялық менеджмент. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Инновациялық жобаларды жүзеге асыру үшін 

қаржыландырудың және серіктестердің оңтайлы кӛздерін таба 

білу. 

Инновациялық менеджмент әдістерін практикада қолдану және 

зерттеу жолымен оның Қаржы-шаруашылық қызметінің жұмыс 

істеу тиімділігін анықтау дағдыларын меңгеру 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Адамов, Н. Бюджетирование в коммерческой организа-

ции. Краткое руководство / Н. Адамов, А. Тилов. - М.: Пи-

тер, 2017. - 144 c. 

2. Бондаренко, В. В. Менеджмент организации. Введение в 

специальность / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алехи-

на. - М.: КноРус, 2016. - 232 c. 

3.  Жукова, М. А. Индустрия туризма: менеджмент органи-

зации / М.А. Жукова. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 

200 c. 

4. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство. Организация и техно-

логии документационного обеспечения управления / Т.В. 

Кузнецова, Л.В. Санкина, Т.А. Быкова, и др.. - М.: Юнити-
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Дана, 2017. - 359 c. 

5. Лобанова, Т.Н. Банки: организация и персонал. Совре-

менная концепция управления. Специализированный обу-

чающий кейс-курс / Т.Н. Лобанова. - М.: БДЦ-пресс, 2017. - 

108 c. 

Оқыту әдістері   сӛздік, кӛрнекі, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Жұмыстың барлық түрлерін міндетті түрде орындау. Дәріс жаз-

баларын ұқыпты жүргізу. Дәрістік және семинарлық 

жазбалардың жоқтығы үшін баллдар тӛмендетіледі. Сабақтан 

себепсіз қалу құпталмайды 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Химиялық-педагогикалық зертеулер мәндерін ӛңдеуге 

статистикалық әдістерді қолдану 

Код PSMOD-5303 

Түрі  МВОС ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2018-2019 

Оқу семестрі 2 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Аубакирова Роза Аблакимовна, х. ғ. к., ЖАК доценті 

Курстың мақсаты магистранттарды химиялық талдаудың кейбір метрологиялық 

аспектілерімен, жүйелі және кездейсоқ қателіктермен, әртүрлі 

тарату түрлерімен, химия – педагогикалық зерттеулер жүргізу 

кезіндегі статистикалық әдістердің қолданбалы мәнімен таны-

стыру. 

Курстар пререквезиті Химиялық талдау нәтижелерін математикалық ӛңдеу әдістері, 

Аналитикалық химия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Пәнді оқу барысында магистранттар іргелі статистикалық 

терминдерді, кейбір маңызды үлестірулердің қасиеттерін 

үйренеді: қалыпты, х2 – квадрат, T – Стьюденттің таралуы және 

т. б., мәліметтер сериясындағы промахтарды табу үшін 

критерийлерді қолдану, химиялық талдау нәтижелерін ӛңдеуге 

қосымшадағы қателердің жалпы теориясының элементтерін 

қолданады. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

Білуге керек: негізгі жиынтық және іріктеме, іріктеменің ұсыну 

тәсілдері және сипаттамалары, аса маңызды статистикалық ги-

потезалар және оларды тексеру тәсілдері, сандық химиялық тал-

дау әдістемелерінің метрологиялық сипаттамалары, - 

дұрыстығын және жаңғыртылуын бақылау. 

Білуі тиіс: математикалық статистика әдістерін қолдану және 

оларды зерттелетін жағдайларда тексеру жүргізу, жүргізілетін 

химиялық және педагогикалық зерттеулердің қателіктерін 

бағалау, химиялық талдау әдістемелерінің дұрыстығын бағалау. 

дағдыларды меңгеру тиіс: t -Стьюдент критерийі, F-Фишер 

критерийі, Вилкоксонның жұптық критерийі және т. б. 
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кӛмегімен эксперименталды деректерді есептеу, статистикалық 

гипотезалар параметрлерін бағалау, Нақты химиялық немесе 

педагогикалық зерттеулердің дұрыстығын және жаңғыртылуын 

бақылау 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Ю.Я.Харитонов. Аналитикалық химия, М.: «Высшая школа»,2 

т., 2008 

3.Ю.А.Золотов.  Аналитикалық химия негіздері М.: «Высшая 

школа», 2т., 2008 

4.Е.Н.Дорохова, Г.В. Прохорова. Аналитикалық химия бойынша 

есептер мен сұрақтар.М.: басп. МГУ, 2014  

5.Л.М.Филиппова, М.К. Наурызбаев. Аналитикалық химиядағы 

метрологиялық аспектілер және стандарттау мәселелері, Алма-

ты.: «Қазақ университеті», 2012 

6. Аналитикалық ӛлшемдегі белгісіздіктің сандық сипаттамасы. 

Аударған ағылшын тілінен жалпы ред. Л. А. Конопелько Санкт-

Петербург, 2012 

7.http://www.catalysis.nsk.su/chem/   

Оқыту әдістері   сӛздік, кӛрнекі, практикалық 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Сабаққа қатысу, уақытында және сапалы тапсырмаларды орын-

дау 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

2017 жылғыжинақтаубағдарламасының құрылымы 

 

Пәндер 

циклі 

Пәндер 

коды 

Пәндер атау ECTS 

бойынша 

кредиттер 

саны 

Семестр 

БД  КВ SPPH -2203 Химияны оқытудың 

синергетикалық бағыттары 

Синергетический подход в препода-

вании химии 

Synergetic approach to teaching of 

chemistry 

4/7 3 

ПД КВ ISPH -2304 Қазіргі заман химия мәселелері мен 

тарихы 

История и современные проблемы 

химии 

3/5 3 

ПД КВ MOP -2305 Білім беру үрдісінің мониторингі 

Мониторинг образовательного про-

цесса 

3/5 3 

ПД КВ SPAH -2306 Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері 

Современные проблемы аналитиче-

ской химии 

3/5 3 

  Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік диссертация-

ны орындауды қосқанда (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

The research work of a of a candidate 

8 3 
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for a Master’s degree, including the 

implementation of master’s thesis 

 

 

Атауы Химияны оқытудың синергетикалық бағыттары 

Код SPPH -2203 

Түрі  МВОС БД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2017-2018 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны БД КВ 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Афанасенкова Ирина Владимировна, п.ғ к.химия кафедрасының 

доценті 

Курстың мақсаты Мектепте және ЖОО-да химия-білім беру процесін жоспарлау, 

ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін қажетті білім мен 

іскерлікті меңгерген, тұлғаның мынадай қасиеттерін 

қалыптастыруға бағытталған құзыретті маманды қалыптастыру: 

білім ұтқырлығы, әдіс икемділігі және ойлау сындылығы 

Курстар пререквезиті Ғылым тарихы мен философиясы, педагогика 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Синергетиканың негізгі ұғымдарының мәні: диссипативті жүйе 

сызықсыз, бифуркация нүктесі, дискреттілік, флуктуация, 

эмердженттілік, ашықтық, теңсіздік, динамикалық, 

стохастикалық, құрылымдылық, иерархиялық, аттрактор, 

квазистационарлық, заңдылықтарды анықтаудың сандық 

критерийлері;  

Педагогикалық үдерісті синергетикалық жүйе ретінде сипаттай-

тын белгілер: компоненттердің ӛзара әрекеттесуі, қоршаған 

ортаның болуы, педагогикалық жағдайлардың жеке сипаты, кіші 

жүйелер қызметінің сипатының айырмашылығы, педагогикалық 

үдерістің кіші жүйелерінің болуы, кӛп деңгейлі және жалпы 

мақсаттардың болуы, тұтас педагогикалық үдерістің ішкі байла-

ныстары мен кернеулігі, ақпарат арқылы жүйелердің 

басқарылуы. 

Ӛзін-ӛзі ұйымдастыру процесін іске қосу шарттары;  

Химия-білім беру үдерісінде синергетика идеяларын қолдану 

жағдайы мен үрдістері: білім беру принципі ретінде синергети-

каны пайдалану, білім берудің синергетикалық моделін әзірлеу, 

білім беру мазмұнына синергетиканың әсері, жоғары білім беру 

жүйесіне синергетикалық кӛзқарас, орта және жоғары мектепте 

кейбір пәндерді оқытуда ӛзін-ӛзі ұйымдастыру теориясының же-

келеген элементтерін пайдалану 

Қорытынды бақылау 

формасы 

4 балдық баға бойынша ауызша емтихан (А,В,С,D,F)) 

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар:  

Білуге тиіс: синергетиканың негізгі ұғымдарының мәні, 

педагогикалық процесті синергетикалық жүйе ретінде сипаттай-

тын белгілер, ӛзін-ӛзі ұйымдастыру процесін іске қосу шартта-

ры, Химия-білім беру процесінде синергетика идеяларын 

қолдану жағдайы мен үрдістері; 

Білуі тиіс: білім алушылардың танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыру әдістемесін әзірлеу, синергетикалық тәсіл 
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негізінде химияны оқу кезінде диалогтік режімінде оқыту 

процесін ұйымдастыру, бірнеше жолды, мақсатқа жету 

тәсілдерін кӛру, оқыту міндеттерін шешу, кӛптеген шешімдер 

арасында мақсатқа жетудің ең оңтайлы нұсқасын таңдау, оқыту 

мазмұнының Фундаментальді және инвариантты компоненті 

арасындағы оңтайлы, динамикалық тепе-теңдікті сақтау, оқыту 

мазмұнының ішкі дифференциациясын ұйымдастыру (оқу 

нысаны және күрделілік деңгейі бойынша).), жаратылыстану-

ғылыми және гуманитарлық білімді интеграциялау, жүйенің 

теңсіздік дәрежесіне байланысты "резонанстық" және 

"массалық" әсерлерді үйлестіру; 

дағдысы болуі тиіс: рефлексия, перманентті ӛздігінен білім алу, 

қызметтің соңғы және аралық ӛнімдерін бағалау және осының 

негізінде іс-әрекеттерді түзету, белгісіздік жағдайында әрекет 

ету, ғылыми-әдістемелік мерзімдік әдебиетпен жұмыс істеу, әр 

түрлі әдеби кӛздерден алынған мәліметтерді салыстыру және 

салыстыру, мәліметтерді түсіндіру және қорытынды жасау, 

алынған мәліметтерді талқылау кезінде конструктивті қарым-

қатынас жасау, нәтижелерді ғылыми, дәлелді баяндау және 

пәннің ғылыми тілін қолдану, сабақтың әдістемелік әзірлемесін 

рәсімдеу. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1 Зорина Л.Я. Білім беру мазмұнындағы ӛзін-ӛзі 

ұйымдастыру идеяларының кӛрінісі // Педагогика. – 2016. - 

№4. -105-109 бет. 

2 Игнатова В.А. Синергетика табиғат пен қоғамды тану 

әдісі ретінде // Экология и жизнь. - №2. -2014, 28-32 бет. 

3 Финкельштейн Э.Б. Синергетика білім беру принципі 

ретінде // Интеграл. педагогика. – 2016. - №2. - 16-17 бет 

Оқыту әдістері   Сӛздік-кӛрнекі-практикалық, ақпараттық (интерактивті), 

проблемалық және дамушы оқыту технологиялары 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Теория бойынша және синергетика негіздерін химия-білім беру 

процесінде практикалық қолдану тапсырмаларды орындау 

Оқыту тілі орыс 

 

 

Атауы Қазіргі заман химия мәселелері мен тарихы 

Код ISPH -2304 

Түрі МВОС ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура 

Оқу жылы 2017-2018 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Аубакирова Роза Аблакимовна, х. ғ. к., ЖАК доценті 

Курстың мақсаты магистранттарды химияны дамытудың негізгі кезеңдерімен, за-

манауи химия ғылымының жетістіктері мен мәселелерімен та-

ныстыру 

Курстар пререквезиті Философия, Аналитикалық химияның қазіргі мәселелері. 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Пәнді оқу барысында студенттер ежелгі заманнан қазіргі күнге 

дейінгі химия ғылымының дамуымен, қазіргі заманғы химия 

ғылымының жетістіктерімен танысады; химик – ғалымдар 
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жасаған негізгі жаңалықтарды, химияның жаңа бағыттарын және 

оларды экологиялық және технологиялық мәселелерді шешу 

үшін қолданбалы пайдалануды үйренеді. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуге: 

химияны дамытудың негізгі кезеңдері, қазіргі кезеңдегі 

ғылымның дамуын сипаттайтын әдістердің теориялық негіздері, 

Химия ғылымының әдіснамасы, химияның дамуына барынша 

әсер еткен ірі ғалымдардың жұмыстары; 

білу:  

қандай да бір кезеңнің теориялық ережелерін қалыптастыру, ма-

териалды жүйелеу, оны қисынды дәйектілікпен баяндау, қазіргі 

ғылымның даму жағдайын сипаттайтын деректерді талдау; 

дағдыны меңгеру: 

химия дамуының белгілі бір кезеңдерін сипаттайтын ғылыми 

деректерді қарастыру және салыстыру кезінде салыстырмалы 

талдау, химияның дамуындағы қандай да бір кезеңнің сипатта-

масы үшін эссе жазу, химияның дамуының белгілі бір кезеңдерін 

сипаттайтын ғылыми деректерді қарастыру және салыстыру 

кезінде салыстырмалы талдау 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Отто Маттиас. Аналитикалық химияның заманауи әдістері.- 

М.: Техносфера, 2008 

2.В. Штрубе. Химияның даму жолдары. – М.: Мир, 2014 

3.Ю.И. Соловьев. Химиктер ӛзі туралы. – М.: Граф - пресс, 2011 

4.О.В. Байдалина, Е.Н. Устюжанина. Химия тарихы және мето-

дологиясы: Химия мамандығының студенттеріне арналған 

әдістемелік ұсыныстар – Горно-Алтайск: РИО Универ-Принт, 

2011 

10. http://www.chem.msu.su/rus/welcome.html  

11. http://www.catalysis.nsk.su/chem/   

12. http://chemister.da.ru/ 

13. http://chemport.ru/ 

14. http://novedu.chat.ru/ 

15.  http://www.chemistry.narod.ru/ 

 http://ychem.euro.ru/ 

Оқыту әдістері   Сӛздік-кӛрнекі-практикалық, ақпараттық (интерактивті), 

проблемалық және дамушы оқыту технологиялары 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Сабаққа қатысу, уақытында және сапалы тапсырмаларды орын-

дау 

Оқыту тілі Орыс. 

 

 

Атауы Білім беру үрдісінің мониторингі 

Код МОР-2305 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2017-2018 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ф.И.О. Ғылыми Шаихова Бакыт Калиаскаровна, п.ғ к.химия кафедра меңгерушісі 

http://chemister.da.ru/
http://chemport.ru/
http://novedu.chat.ru/
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дәреже және атауы 

Курстың мақсаты Әлемдік білім беру реформаларымен, білім беруді дамыту 

үрдістерімен, білім беру саласындағы мониторинг жүйесімен 

және сараптамалық бағыттағы заманауи даму жағдайымен таны-

су. 

Курстар пререквезиті Педагогика, Психология, Химияны оқыту әдістемесі 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

Білім педагогикалық жүйе және ғылыми басқару объектісі 

ретінде. Мектепішілік басқарудың тиімділігін арттыру үшін 

ақпаратты жинау, ӛңдеу, сақтау әдістемесі. Мониторинг білім 

беру жүйесі туралы ақпаратты жинау, ӛңдеу, сақтау жүйесі 

ретінде. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Білу: оқу-тәрбие үрдісіндегі мониторингтің негізгі 

ерекшеліктерін үздіксіз бағалау ерекшеліктері. Білім беру 

үрдісінің мониторингі-бұл педагогикалық жүйенің жұмыс 

істеуінің нәтижелері мен мақсаттарынан ауытқуды ӛлшеу 

құралы ғана емес, сонымен қатар мақсаттардың, нормалар мен 

стандарттардың кемшіліктерін анықтау құралы, түзетілген 

мәліметтер мен педагогикалық қызметте табысқа жету 

тәсілдерінің кері байланысы. 

- Білу: әлемдік білім беру реформаларына және білім беруді 

дамыту үрдістеріне, білім беру саласындағы мониторинг 

жүйесіне және білім беру қызметіндегі сараптамалық 

бағыттарды дамытудың қазіргі жағдайына салыстырмалы талдау 

жүргізу. 

- Дағдысы болу: студенттерді ғылыми қызығушылық бағытының 

құрылымымен және оның мазмұнымен, сондай-ақ әлемдік білім 

беру реформаларымен және білім беру қызметі саласының даму 

үрдістерімен таныстыру. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1.Инновационные подходы в образовании: учебное пособие, 

2014 г., Омарова В.К. 

1. Нағымжанова Қ. М. Инновациялық білім беру ортасында 

педагогикалық креативтікті қалыптастыру : монография, 2012 

2. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі 

: оқулық.- Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел 

3. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании 

[Текст]  : учеб. пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и 

науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 248 с. – 10 

4. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических 

исследований [Текст]  : учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. 

Булатбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2015. - 214 с. - 5 

Оқыту әдістері   Сӛздік-кӛрнекі-практикалық, ақпараттық (интерактивті), 

проблемалық және дамушы оқыту технологиялары 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Сабаққа қатысу, уақытында және сапалы тапсырмаларды орын-

дау 

Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

Атауы Аналитикалық химияның заманауи мәселелері 
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Код SPAH-2306 

Түрі ПД КВ 

Курс деңгейі/ пәндер Магистратура  

Оқу жылы 2017-2018 

Оқу семестрі 3 

Кредиттер саны РК-3 ЕСТS-5 

Ф.И.О. Ғылыми 

дәреже және атауы 

Аубакирова Роза Аблакимовна, х. ғ. к., ЖАК доценті 

Курстың мақсаты аналитикалық химия бойынша теориялық білімді тереңдету 

Курстар пререквезиті Бейорганикалық химияның теориялық негіздері. Аналитикалық 

химия 

Курстың қысқаша 

мазмұны 

"Аналитикалық химияның заманауи мәселелері" пәнін оқу бары-

сында магистранттар ғылым мен техниканың жаңа жетістіктері, 

іргелі ғылымның маңызды теориялық аспектілерімен 

аналитикалық химия мәселелерімен танысады, деректерді 

математикалық ӛңдеу арқылы күрделі жүйелерді есептеуді 

жүргізеді. 

Қорытынды бақылау 

формасы 

Емтихан  

Компетенция  Пәнді оқу нәтижесінде магистрант  

білуі керек: қышқылдар мен негіздердің барлық теорияларын, 

кӛп сатылы комплекс түзілу константаларын есептеу 

ерекшеліктерін, бәсекелес реакцияларды ескере отырып 

гомогенді және гетерогенді тепе-теңдік константаларын есептеу 

ерекшеліктерін. 

әртүрлі анионды формадағы қышқылдар мен тотығу-қалпына 

келтіру тепе-теңдіктерін, кешендердің тепе-теңдік диаграммала-

рын есептеу, құру және талдау, шӛгудің графикалық процестері 

мен процестеріне талдау жүргізу. 

дағдыларды меңгеру: қышқыл ерітіндісінің қышқылдығын, 

негіздерді, буферлік қоспаларды, қышқыл және орташа тұздарды 

олардың күшін, концентрациясын, еріткіштің қатысуын ескере 

отырып есептеу; рН ӛте әлсіз қышқылдарды (Кд = 10-7), әлсіз 

негіздерді, күрделі қоспаларды, қышқылдар мен негіздерді, 

үлкен концентрациялы орташа күш қышқылдарының буферлік 

қоспаларын, тұздарды есептеу. 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

1. Аналитикалық химия және талдаудың физика-химиялық 

әдістері: 2 т. 2 Т.: оқулық / А. А. Ищенко редакциясымен.- М.: 

Академия, 2010.- 416 бет. 

2. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім және 

ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. оқулық 

ретінде ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет 

3. Золотов, Ю. А. Аналитикалық химияның тарихы мен 

әдіснамасы [Мәтін]: ЖОО арналған оқу құралы / Ю. А. Золотов, 

В. И. Вершинин.- 2-ші баспа, стереотип.- М.: Академия, 2008.- 

464 бет. 

4. Отто Маттиас Аналитикалық химияның заманауи әдістері, 

2008 

Оқыту әдістері   Сӛздік-кӛрнекі-практикалық, ақпараттық (интерактивті), 

проблемалық және дамушы оқыту технологиялары 

Әдістер /бағалау 

формасы 

Сабаққа қатысу, уақытында және сапалы тапсырмаларды 

орындау 
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Оқыту тілі орыс , қазақ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Специальности 6М011200 – «Химия» (год набора – 2018) 

 

1 Общая информация о ВУЗе 

 

 

Название и 

адрес ВУЗа 

 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени 

Сарсена Аманжолова; ул. 30-ой Гв. Дивизии, 34 (учебный корпус № 1, 

кафедра химии, аудитория № 408, 419) 

 

Академический 

календарь 

на 2018-2019 

уч/г 

Осенний семестр 

26 августа-1 сентября  Адаптационная неделя 

26августа - 10 сентября  Регистрация на осенний семестр. Сдача 

индивидуальных учебных планов в отдел ре-

гистрации и деканаты 

30 августа День Конституции Республики Казахстан 

1 сентября Днь знаний и торжественное открытие 

начала учебного года 

2 сентября – 14 декабря Осенний семестр 

25 сентября Последний день оплаты за первый этап 

обучения (50%) 

14-19 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1
 

  

9-14 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2
 

14 декабря Завершение осеннего семестра 

16-17 декабря День независимости Республики Казахстан 

18-21 декабря Аттестационная неделя 

23 декабря-11 января Экзаменационная сессия  

24 декабря- 4 января Предварительная регистрация  на весенний 

семестр 2013-2014 учебного года 

1 января Последний день оплаты за первый этап 

обучения (100%) 

1-2 января Новый год 

7 января Рождество 

13-25  января Зимние каникулы  

Весенний семестр 

13-20января Регистрация  на весенний семестр. Корректировка 

индивидуальных учебных планов 

27 января –17 мая Весенний семестр 

8 марта Международный женский день 

10-15  марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 

21-23 марта Наурыз мейрамы 

1 мая Праздник единства народов Казахстана
 

5-10 мая Рубежный контроль. Рейтинг №2 

9 мая День Победы
 

17 мая Завершение весеннего семестра 
 

19-24 мая Аттестационная неделя
 

26 мая – 14июня Экзаменационная сессия 

28-30  мая Регистрация на осенний семестр  2018-2019 
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учебного года 

1-20 июня Регистрация на летний семестр (для 

ликвидации академической задолженности) 
 

16-28 июня Учебная практика 

30 июня-31 августа Летние каникулы 

Летний семестр 

30 июня-9 августа Летний семестр 

6 июля День Астаны 
 

 

Руководство 

ВУЗа 

 

Ректор- Ректор –Тӛлеген М.Ә 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе – Сералин 

Г.А..; 

Проректор  по учебной и  учебно-методической работе – 

Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по социальной  и воспитательной работе - Ровнякова И.В. 

Декан факультета экологии и естественных наук– Д.Ерболатулы. 

Зав.кафедрой химии –  Шаихова Б.К. 

 

 

Общая 

характеристи

ка ВУЗа 

 

 

В настоящее время университет осуществляет подготовку 

специалистов в рамках  многоуровневой структуры высшего 

образования в соответствии с государственной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности в сферах среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального 

образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. 

При этом срок обучения в бакалавриате - 4 года; получение высшего 

образования по сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 

года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 

учебного года - для студентов экономических специальностей; с 2004-

05 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей 

высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 

19 кафедрами. 

 

Перечень 

предлагаемых 

программ 

Магистратура: «6М011200-Химия» 

Направление подготовки: научно-педагогическое 

Образовательные технологии: «Инновационные технологии в 

образовании», «Региональный компонент в преподавании химии» 

Стоимость обучения: 396 000 тг/год 

 

Процедура 

(правила) 

приема  и за-

числения на 

программу 

Вступтельный экзамен: Английский язык (тестирование), 

неорганическая химия, органическая химия функциональных 

производных органических молекул, физическая химия, 

аналитическая химия, методика обучения химии (устно) 

В случае, если выбранная Вами специальность отлична от той, по 

которой которой Вы имеете диплом о высшем образовании, 

необходимо предварительно сдать пререквизиты желаемой 

специальности. Информацию об этом необходимо уточнить сразу 

после окончания учебного года и с началом приема заявлений на 

поступление.  
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Срок приема заявлений: с 20 июня по 1 августа 2018г. 

Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу 

 В том ВУЗе, в котором гражданин желает обучаться, необходимо на-

писать заявление, в котором нужно указать выбранную специальность.    

Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь 

нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или рус-

ский языки. Документы об образовании, выданные зарубежными ор-

ганизациями образования, должны быть нострифицированы в уста-

новленном порядке. 

Лица, имеющие инвалидность первой и второй группы, дети-

инвалиды, а также инвалиды с детства представляют заключение ме-

дико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии противопоказаний 

для обучения по выбранной специальности. 

Лица, имеющие преимущественное право на получение образователь-

ного гранта, подают в приемную комиссию университета документ, 

подтверждающий данное право и заявление для участия в конкурсе на 

присуждение образовательных грантов в установленные сроки. 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе на присуждение обра-

зовательных грантов с 23 по 31 июля 2014г. 

По результатам вступительных экзаменов минимальное количество 

баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 150. (макси-

мально – 200 баллов: 100 – по английскому языку и 100 – по химии). 

Кроме того, учитывается наличие печатных работ, сертификатов, ди-

пломов, подтверждающих участие студента в городских, областных, 

республиканских, международных олимпиадах по предмету. Сумми-

руя эту информацию, комиссия, выносит решение о зачислении Вас на 

обучение по государственному заказу.  

Установленные квоты приема для граждан, участвующих в конкурсе 

на получение образовательного гранта (для детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, инвалидов I и IIгрупп, лиц, при-

равненных по льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам 

войны, инвалидов с детства, детей инвалидов, для лиц казахской на-

циональности, не являющихся гражданами Республики Казахстан), 

распространяются на все заявленные  университетом специальности. 

Документы, необходимые для предъявления приемной комиссии:  

- диплом о высшем образовании с приложением (подлинник); 

- 6  фотографий размером 3x4; 

- медицинская справка формы 086-У  и карта о прививках; 

- квитанция       об   оплате экзамена по английскому языку и услуг 

приемной комиссии; 

- рекомендация и характеристика от кафедры 

- заявление, анкета. 

Зачисление студентов проводится с 10 по 25 августа 2018г. 

 

 

2    Информация о программах обучения 

 

 

Общая харак-

теристика про-

грамм обуче-

 

Присуждаемые степени/квалификации: Магистр педагогических наук 

Уровней (ступеней) обучения:   Магистратура (2 года); 

Требования по приему на программу: Высшее образование по специ-
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ния 

 

альности «Химия» 

Образовательные и профессиональные цели программы: магистр 

педагогических наук должен быть компетентным по всем  вопросам  

образования,  воспитания  и развития детей,  подростков  и молодежи, 

в современных тенденциях  развития  химической  науки, а также  

естественно-научных отраслях науки,  их применения  в научно- 

исследовательской  и производственной  деятельности. Выпускники, 

успешно освоившие образовательные программы, подготовлены к 

обучению в докторантуре PhD по специальности; 

Структура программы: Приложение А 

Итоговые экзамены: Государственный комплексный экзамен по спе-

циальности, подготовка и защита магистерской диссертации. 

Лекторы: Приложение Б 

 

 

Описание 

отдельных 

дисциплин 

 

 

Приложение В 

 

3    Дополнительная информация для студентов 

 

 

Размещение, 

проживание, 

питание 

 

Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест, своевременное и ка-

чественное питание обеспечивается работой 8 столовых в учебных 

корпусах, общей площадью 1240 кв.м. и 390 посадочными местами. 

 

 

Медицинские 

услуги 

 

Медицинское обслуживание студентов университета осуществляется в 

медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается 

первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактиче-

ские мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании 

студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-Каменогорск (но-

тариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Цен-

тра здоровья» со студентами Университета. Контроль санитарного со-

стояния учебных корпусов и общежитий осуществляет заведующая 

здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 

коменданты соответствующих объектов. 

 

 

Студенческий 

офис 

 

Центр молодежной политики, являющийся структурным подразделе-

нием университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по 

Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодеж-

ные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», 

филиал республиканской молодежной организации «Альянс студентов 

Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», сту-

денческие молодежные трудовые отряды 

 

 

Материально-

техническая 

 

За кафедрой химии закреплены  9 лекционных аудиторий, 13 химиче-

ских лабораторий (лаборатория биоорганической химии, высокомоле-
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база для заня-

тий 

кулярных соединений, коллоидной химии, методики преподавания 

химии, органической химии, физической химии, лаборатория физико-

химических методов исследования, биохимии и молекулярной биоло-

гии, химической технологии, аналитической химии, общей и неорга-

нической химии, 2 научно-исследовательские лаборатории (научно-

исследовательская лаборатория магистрантов, научно-

исследовательская лаборатория природных сорбентов ВКО). В 2010-

11 учебном году была приобретена  и установлена новая современная 

лабораторная мебель для  аналитической химии, произведен монтаж, 

установка нового оборудования, произведен капитальный ремонт. Во 

всех закрепленных за кафедрой химии учебных аудиториях и лабора-

ториях  были установлены таблицы «Современная  периодическая 

система элементов Д.И.Менделеева», установлены 12   информацион-

ных стендов химических лабораторий, приобретены и размещены 

 портреты великих ученых-химиков. Также оформлен стенд, посвя-

щенный памяти первого ректора УКПИ (ВКГУ), Почетного ректора 

ВКГУ, профессора Ювалиева Юмаш Каримовича. Лекционной ауди-

тории № 430 было присвоено имя Юмаша Каримовича Увалиева. 

Университетом в декабре 2010 года  была приобретена  и установлена 

интерактивная доска в лекционную аудиторию № 411 с постоянным 

мультимедийным проектором для проведения  преподавателями ка-

федры открытых занятий и чтения лекций с использованием ИКТ. 

На основании приказа  Министра образования и науки РК №472 от 11 

августа 2008г. при университете создана Национальная научная лабо-

ратория коллективного пользования по направлению «Ядерные техно-

логии и технологии возобновляемой энергетики».  Под основное обо-

рудование Лаборатории выделен и оснащен в соответствии с требова-

ниями отдельный корпус со специализированными помещениями. 

Проведена аттестация рабочих мест в лабораториях. 

Учебно-научная  и вспомогательная площадь  кафедры   соответству-

ет  действующим  санитарным (техническим) нормативам,  требовани-

ям  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), чи-

тальный зал экономической литературы (учебный корпус № 9). Ло-

кально 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 библиогра-

фические ресурсы, в т.ч. Электронный каталог, библиографические 

базы данных объединяют около 250 тыс. записей.  Имеется интернет-

кафе. 

 

Стажировка, 

учебная прак-

тика, междуна-

родные про-

граммы обмена  

Проведение практик организуется в соответствии с графиком учебно-

го процесса и государственными общеобязательными стандартами об-

разования.  По всем видам практики заключаются договоры с пред-

приятиями, организациями, школами и учреждениями, выступающи-

ми в качестве баз практики. Педагогическая практика магистрантов 

осуществляется на базе кафедры химии университета. Кроме того, ма-

гистранты имеют возможность пройти стажировку в странах ближнего 
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и дальнего зарубежья. 

Международныеобразовательныепрограммы: DAAD, Болашак, ICCR 

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

International Development), AMICIF (Amicale de Centres Internationaux 

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

(Indian Technical and Economic Cooperation) 

 Global UGRAD (Global Undergraduate Exchange Program in Eurasia and 

central Asia), IREX ЭрасмусМундус (Erasmus Mundus TOSCAII). За-

ключено более 60 договоров с зарубежными и отечественными вузами 

по программе обмена 

База для заня-

тий спортом 

Спортивный зал (учебный корпус № 1, № 7) (секция волейбола, фут-

бола, баскетбола и др.), бассейн 

Студенческие 

ассоциации 

Студенческий отряд содействия полиции «Қыран», дебатный клуб 

ВКГУ, хореографическая студия «Әлем», студенческий театр, коман-

ды КВН факультетов, творческое объединение молодых поэтов «Жас 

Қалам» 

 

Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине 

 

Наименование дисциплины Фамилия, Имя, Отчество 

лектора 

История и философия науки 
Сейтембетов Ермек 

Жакенович-к.ф.н.,доцент  

Психология 
Данилевич Юлия 

Иосифовна-к.п.н,доцент  

Педагогика 
Завалко Надежда 

Александровна-д.п.н.,доцент  

Иностранный язык (профессиональный) 
Чжан Елена Евгеньевна-

к.п.н., доцент 

Профессиональный казахский  язык 
Садыкова Сауле 

Турсынкызы-к.п.н., доцент 

Научно-методические основы преподавания химии органиче-

ских  и высокомолекулярных соединений 

Абылкасова Гульжан 

Екпергеновна-к.х.н., доцент  

Методология и современные технологии обучения общей и 

неорганической химии 

Шаихова Бакыт 

Калиаскаровна- к.п.н., зав 

каф.химии 

Современные проблемы аналитической химии 
Аубакирова Роза 

Аблакимовна-к.х.н., доцент 

Применение статистических методов для обработки данных 

химико-педагогического исследования 

Аубакирова Роза 

Аблакимовна- к.х.н., доцент 

История и современные проблемы химии  
Аубакирова Роза 

Аблакимовна- к.х.н., доцент 

Мониторинг образовательного процесса                   
Даутова Зухра Сатпековна –

к.п.н., доцент  

Методика решения олимпиадных задач  
Тантыбаева Батима 

Сматаевна - к.п.н., доцент 

Проблемы организации и пути совершенствования внекласс-

ной работы по химии в средней школе                                                           

Абылкасова Гульжан 

Екпергеновна- к.х.н., доцент 

Синергетический подход в преподавании химии 
Афанасенкова Ирина 

Владимировна- к.п.н.,доцент  

Методика формирования химико-исследовательских умении 

в средней школе  

Шаихова Бакыт 

Калиаскаровна-к.п.н., зав 
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каф.химии  

Региональные, экологические и исторические компоненты 

при преподавании химии в высшей школе                                                                           

Шаихова Бакыт 

Калиаскаровна- к.п.н., зав 

каф.химии 

ХимическаяпромышленностьРК 
Аубакирова Роза 

Аблакимовна- к.х.н., доцент 

Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий в преподавании химии                                                           

Ныкмуканова Маншук 

Муратовна-PhD 

Методика конструирования электронных учебных изданий по 

химии                                                                  

Абилев Мади Балтабаевич- 

PhD 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и обще-

ственного согласия   

Сейтинбетов Ермек 

Жакенович- к.ф.н.,доцент 

Управление проектами и инновационный менеджмент                                   
Алимбетов Усен 

Сулейманович-доктор наук 

 

 

Структура образовательной прогмаммы за 2018 год  

 

 

Цикл дис-

циплин 

Код дисцип-

лины 

Наименование дисциплины Колво 

кред. по 

ECTS 

Семестр 

БД ОК Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

2/3 1 

БД ОК Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

2/3 1 

БД ОК IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

2/3 1 

БД ОК IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессио-

нальный) 

Foreign language (professional) 

2/3 1 

ПД ОК MSTOONH -

5301 

Жалпы және бейорганикалық хи-

мияны оқытудың методологиясы 

және заманауи технологиялары 

Методология и современные тех-

нологии обучения общей и неор-

ганической химии 

The methodology and advanced 

technology training of General and 

Inorganic Chemistry 

2/3 1 

ПД/КВ NMOPHOVS 

-5302 

Органикалық және жоғары моле-

кулалы қосылыстар химиясын 

оқытудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері 

Научно-методические основы 

преподавания химии органических 

и высокомолекулярных соедине-

нии 

3/5 2 
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Scientific-methodical bases of 

teaching organic and 

macromolecular chemistry 

ПД/КВ NMOPHOVS 

-5302 

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік диссерта-

цияны орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

The research work of a of a 

candidate for a Master’s degree, 

including the implementation of 

master’s thesis 

6/10 1 

БД КВ DKz -5201 Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

2/3 2 

БД КВ UPIM -5202 Жобаларды басқару және 

инновациялық менеджмент 

Управление проектами и иннова-

ционный менеджмент 

Project Management and Innovation 

Management 

3/5 2 

ПД/КВ PSMOD -

5303 

Химиялық-педагогикалық зерте-

улер мәндерін ӛңдеуге 

статистикалық әдістерді қолдану 

Применение статистических мето-

дов для обработки данных хими-

ко-педагогического исследования 

Application of statistical methods for 

data processing in chemical-

pedagogical research 

3/5 2 

 

 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

(первого года обучения, набор 2018 года 

 

Название Педагогика  

Код Ped -5203 

Тип ООДБД ОК 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура  

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов  РК-2 ЕСТS-3 

ФИО ученая степень и 

звание  

Завалко Надежда Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор 

Цель курса Изучение дисциплины ориентированно на развитие 

профессионально-педагогической культуры, педагогической 

направленности мышления будущего специалиста, 

формирование системы теоретических знаний педагогического 
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процесса. 

Пререквизиты Психология, методика введения в педагогику  

Краткое содержание 

курса 

Фундаментальные концепции, закономерности и связи  в 

разрезе педагогических знаний; деятельность в области 

профессионально-педагогического, педагогического 

направления. 

Форма контроля  Экзамен 

 

Компетенции В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- Знать фундаментальные концепции, закономерности и связи  

в разрезе педагогических знаний; 

- Уметь осуществлять деятельность в области 

профессионально-педагогического, педагогического 

направления; 

- Иметь навыки написания теоретических обзоров при 

раскрытии частных проблем в исследовании воспитания 

личности, проведение исследований с учетом возрастных 

особенностей, обработки, интерпретации и представления 

отчетной документации по итогам полученных результатов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

мировоззреченской, профессиональной, исследовательской, 

коммуникативной. 

 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к препо-

даванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во 

образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016.- 261 

с. 22 

2. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- Алматы : 

Қарасай, 2013.-432 бет. 

3. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Обязательное выполнение всех видов работ. Аккуратное веде-

ние лекционных записей. За отсутствие лекционных и семинар-

ских записей будут снижаться   баллы. Нежелательны пропуски 

без уважительных причин 

 

 

Название Психология 

Код Psi -5204 

Тип  ООДБД ОК 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура  

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов  РК-2 ЕСТS-3 

ФИО ученая степень и 

звание  

 Данилевич Ю.И. к. психол .н., доцент кафедры  психологии 
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Цель курса Цель обучения: формирование и развитие навыков общения, 

развитие лидерских качеств, привитие умения правильно стро-

ить взаимоотношения с людьми, создания личной стратегии, 

удачного подбора спутников и единомышленников, умения 

вырабатывать путь к своему успеху. 

Пререквизиты Философия педагогической психологии, социология 

Краткое содержание 

курса 

Содержание курса: Психология как сложная система разви-

вающихся наук, тесным образом связанных с основными вида-

ми человеческой деятельности. Общие и специальные отрасли 

психологии. Фундаментальные и прикладные области психоло-

гии. Общая психология, ее структура. Отраслевые психологи-

ческие науки. Краткая характеристика различных психологиче-

ских наук. 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен 

 

Компетенции В результате обучения магистранты должны 

знать: 

- фундаментальные концепции, закономерности и связи  в 

разрезе педагогических знаний; 

уметь: 

- осуществлять деятельность в области профессионально-

педагогического, педагогического направления; 

иметь навыки: 

- написания теоретических обзоров при раскрытии 

частных проблем в исследовании воспитания личности,  

- проведения исследований с учетом возрастных 

особенностей, обработки, интерпретации и представления 

отчетной документации по итогам полученных результатов. 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к 

преподаванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина 

; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 

2016.- 261 с. 22 

2. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- 

Алматы : Қарасай, 2013.-432 бет. 

3. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет 

Методы преподавания Активные методы обучения 

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий 

 

 

 

Название История и философия науки 

Код IFN -5201 

Тип ООД БК ОК 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура  
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Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов  РК-2 ЕСТS-3 

ФИО ученая степень и 

звание  

Сейтембетов Ермек Жакенович, к.ф.н., доцент 

Цель курса выработка стиля научного мышления на основе изучения 

истории и философии науки 

Пререквизиты Философия, культурология  

Краткое содержание 

курса 

Курс посвящен анализу философии и методология науки как 

отрасли философского знания. Рассматривается роль науки в 

культуре и цивилизации, еѐ возникновение, основные этапы 

исторической динамики, структура научного знания. Охаракте-

ризована наука как социальный институт. Отдельно рассматри-

ваются философские проблемы конкретных наук 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  

Компетенции Магистран должен: 

иметь представлениео логике формирования, основаниях, 

методологических проблемах,  тенденциях развития и совре-

менном состоянии научного знания 

знать основные концепции, принципы и направления со-

временных исследований  

уметьвыявлять структуру и особенности дискурса философ-

ских и специальнонаучных традиций  

осознавать возможные последствия за продуцирование, 

распространение, трансформацию и применение  знаний в со-

временном мультикультурном мире 

получить навыки исследовательской работы 

быть компетентнымв планировании собственной исследова-

тельской деятельности 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 

4000 жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : [оқулық] / 

К.Армстронг. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 432 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

2. Аронсон, Эллиот. Кӛпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік 

психологияға кіріспе : [оқулық] / Э.Аронсон. - 11-ші бас. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 408 

бет. - (Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)  

3. Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : 

[оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)  

5. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 
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Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

6. Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

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

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

7. Кенни, Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. 

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

бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) Т.1. - 

[б. м.]. - 2018. - 408 бет.  

8. Кенни, Энтони. Батыс философиясының жаңа 

тарихы.Орта ғасыр философиясы : [оқулық] / Э.Кенни : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

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

9. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : 

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

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

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

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

10. Майрес, Дэвид. Г. Әлеуметтік психология : [оқулық] / 

Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)). 

 
Методы преподавания Словесные, активные методы обучения  

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий 

 

 

 

Название Иностранный язык (профессиональный) 

Код IYa(p) -5202 

Тип  ООД БД ОК  

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура  

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов  РК-2 ЕСТS-3 

ФИО ученая степень и 

звание  

Чжан Елена Евгеньевна, к.п.н., доцент кафедры иностранного 

языка  

Цель курса усвоение углубленного лексико-грамматического минимума 

для овладения основными видами и формами речевой деятель-
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ности, основанного на коммуникативно-ориентированной на-

правленности усвоения базового и технического подъязыка, 

увеличение словарного запаса, деловое общение, реферирова-

ние и аннотация научно-технической литературы, совершенст-

вование навыков устной и письменной речи в учебно-

педагогической и научной сферах.                                                                              

Пререквизиты Английский язык  

Краткое содержание 

курса 

Структура английских предложений. Типы предложений. Типы 

придаточных предложений. Времена всех групп. Модальные 

глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной конструк-

ции на родной язык. Сослагательное наклонения. Причастные 

обороты. Эмфатические конструкции. Инфинитивные конст-

рукции. Причастные конструкции. Герундиальные конструк-

ции. 

 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен 

 

Компетенции должен знать:       

грамматический материал. Разбор основных грамматических 

трудностей на основе спецтекстов включает следующие темы: 

Структура английских предложений. Типы предложений. Типы 

придаточных предложений. Времена всех групп. Модальные 

глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной конструк-

ции на родной язык. Сослагательное наклонения. Причастные 

обороты. Эмфатические конструкции. Инфинитивные конст-

рукции. Причастные конструкции. Герундиальные конструк-

ции. 

Должен уметь: 

оперировать экономическими терминами, а также обосновать 

свои мнения и предложения, составлять краткие аннотации ре-

фератов, вести беседу, делать сообщения и понимать на слух 

иностранную речь. 

Иметь навыки: 

- аудирование - при темпе предъявления информации 250-280 

слогов в минуту. Работа с отдельными словами, фразами, вы-

ражениями; 

- письмо: аннотация текстов по профилю специальности, сооб-

щения магистрантов о темах исследований; 

-чтение: тексты по узким специальностям (ознакомительное 

чтение - 500 п. зн. в минуту, просмотровое - 1000 п. зн. в мину-

ту, беглое чтение вслух 600п.зн. в минуту);   -перевод.                                                                  

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu [Текст]  : deutsch im 

Alltag lehr-und Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherl-

ing ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-

Langenscheidt, 2013. - 256 p. 5 

2. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deut-

schland [Текст]  : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

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

[2014]. - 176 р. – 3 

3. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deut-

schland [Текст]  : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

Fremdsprache / R. Luscher. - [Munchen] : Verlag fur Deutsch, 
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[2016]. - 176 р. - 3 

Методы преподавания Активные методы обучения 

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Своевременное выполнение заданий 

 

 

 

Название Методология и современные технологии обучения общей и 

неорганической химии 

Код MSTOONH -5301 

Тип  ОМС ПД ОК 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура  

Годобучения 2017-2018 

Семестр обучения 1 

Количество кредитов  РК-2 ЕСТS-3 

ФИО ученая степень и 

звание  

Шаихова Бакыт Калиаскаровна , к.п.н., зав.кафедрой химии 

Цель курса Расширение, углубление и систематизация теоретических зна-

ний и практических навыков по методике обучения химии у 

магистрантов в области методологии обучения общей и неор-

ганической химии, ознакомление с современными и инноваци-

онными образовательными технологиями 

Пререквизиты Теоретические основы неорганической химии, Методика обу-

чения химии, Методика решения задач, Методика проведения 

школьного химического эксперимента 

Краткое содержание 

курса 

Методология и современные технологии обучения общей и не-

органической химии» более расширенно и углублено рассмат-

ривает теоретические вопросы и практические навыки по мето-

дике обучения химии. Углубляет и систематизирует знания ма-

гистрантов в области методологии обучения общей и неорга-

нической химии. 

Форма итогового кон-

троля  

Текущий, рубежный, итоговый контроль , Экзамен  

Компетенции В результате изучения дисциплины магистрант 

должен знать: методологию дисциплин общей и неорганиче-

ской химии, перечень основных современных образовательных 

технологий, используемых при изучении общей и неорганиче-

ской химии, основные методы обучения химии, государствен-

ные стандарты образования средней и высшей школы, основ-

ные формы обучения и информационно-коммуникационные 

технологии 

должен уметь: определять цели и задачи обучения общей и 

неорганической химии, составлять конспекты лекций и других 

форм обучения, составлять учебные, рабочие программы, сил-

лабусы, методические указания по основным видам деятельно-
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сти, составлять материалы для контроля знаний обучающихся 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Хаханина, Т. И. Неорганическая химия  [Текст]  : учеб. посо-

бие для вузов / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина, В. И. Гребень-

кова. - М. : Юрайт, 2011. - 287 с. – 

2. Шрайвер Д. , Эткинс П. Бейорганикалық химия : екі томдық 

оқулық / қазқ тіліне ауд. Р.Г. Рысқалиева, А.И. Ниязбаева.- 

Алматы, 2012.- 756 бет. 

3. Отто, Маттиас. Современные методы аналитической химиии: 

[учебник] / М. Отто; пер. с нем. под ред. А. В. Гармаша.- 3-е 

изд.- М.: Техносфера, 2008.- 544 с.- 

Методы преподавания словесные ,наглядные, практические, интерактивные, инфор-

мационно-коммуникативные 

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Посещение занятий, своевременное и качественное выполнение 

заданий 

 

 

Название Научно-методические основы преподавания химии органи-

ческих и высокомолекулярных соединений 

Код NMOPHOVS-5302 

Тип  ОМС ПД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура  

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Абылкасова Гульжан Екпергеновна, к.х.н.,доцент кафедры 

Цель курса Дать знания по научно-методическим основам химии органи-

ческих и высокомолекулярных соединений, привить навыки  

области преподавания химических наук на высоком теоретиче-

ском и практическом уровнях 

Пререквизиты Общая химия, теоретические основы неорганической и органи-

ческой химии, биохимия, методика преподавания химии, химия 

высокомолекулярных соединений; физика,математика, биоло-

гия школьного курса 

Краткое содержание 

курса 

основы номенклатуры органических соединений, типы связей, 

промежуточные частицы в органических реакциях. Электрон-

ные эффекты, типы, механизмы органических реакций для ка-

ждого класса соединений, структуру, строение, свойства ос-

новных классов органических соединений, а также их приме-

нение 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  

Компетенции В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

 Знать: основы номенклатуры органических соединений, типы 

связей, промежуточные частицы в органических реакциях. 
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Электронные эффекты, типы, механизмы органических реак-

ций для каждого класса соединений, структуру, строение, свой-

ства основных классов органических соединений, а также их 

применение. 

Обладать научно-методическими основами, приѐмами и навы-

ками в области преподавания химических наук на высоком 

теоретическом и практическом уровнях 

Уметь самостоятельно пользоваться справочной, научно-

технической, энциклопедической и др. литературой для расши-

рения и углубления знаний 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Абылкасова Г.У. Химия функциональных производных орга-

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

разования и науки РК.- Усть-Каменогорска : Берел, 2016.- 163 

с. 7 

2. Ягудеев, Т. А. Основной органический анализ [Текст]  : 

учебник / Т. А. Ягудеев ; М-во образования и науки РК. - Алма-

ты : Ассоциация вузов РК, 2014. - 508 с 

3. Б.Ж.Джиембаева, Г.Т.Барамысова, Н.А.Ахатаев 

Этинилцилокогесксан қатарындағы фосфорорганикалық 

туындылар химиясы монография: 2015 

Методы преподавания словесные ,наглядные, практические 

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Посещение занятий, своевременное и качественное выполнение 

заданий 

 

 

Название Деловой казахский язык 

Код DKz-5201 

Тип БД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура 

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов  РК-2 ЕСТS-3 

ФИО ученая степень и 

звание  

Садыкова Сауле Турсынкызы, к.п.н, доцент  

Цель курса изучение языкового материала, ведение деловых бумаг на 

государственном языке, умение заключить договоры, правила 

написания деловых писем, а также умение передавать свои 

мысли на государственном языке. 

Пререквизиты Казахский язык  

Краткое содержание 

курса 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, 

морфология, синтаксис. Структура казахских предложений. 

Типы предложений. Типы придаточных предложений. Времена 

всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Переда-

ча пассивной конструкции на родной язык. Сослагательное на-

клонение. Причастные обороты. Инфинитивные конструкции. 
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Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  

Компетенции В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, 

орфографические нормы делового казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и 

профессиональной деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных 

терминов при заполнении документов в соответствии с 

государственными стандартами, а также стилями написания и 

функциям. 

Быть компетентным:в примененииделового  казахского языка. 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

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

: экология және жаратылыстану ғылымдары мамандықтарының 

сырттай бӛлім студ. арналған оқу-әдістемелік құрал.- Ӛскемен : 

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

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

оқу құралы.- Ӛскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

баспасы, 2013.-104 бет.  

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

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

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

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық 

Методы преподавания Словесные, практические  

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Посещение занятий, своевременное и качественное выполнение 

заданий 

 

 

Название Управление проектами и инновационный менеджмент 

Код UPIM-5202 

Тип БД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура 

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Алимбетов Усен Сулейманович, доктор наук, профессор 

Цель курса получить знания в сфере менеджмента, маркетинга, финан-

сов, управления персоналом и другими процессами 

Пререквизиты Менеджмент, маркетинг, Бизнес –планирование 

инновационных проектов. 

Краткое содержание 

курса 

Управление проектами. Инновационный менеджмент. 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  
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Компетенции Уметь: находить оптимальные источники финансирования и  

партнеров для реализации инновационных проектов. 

Овладеть навыками   определения эффективности 

фунционирования его финансово-хозяйственной 

деятельности путем изучения и использования на практике 

методов инновационного менеджмента 

 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

6. Адамов, Н. Бюджетирование в коммерческой органи-

зации. Краткое руководство / Н. Адамов, А. Тилов. - М.: 

Питер, 2017. - 144 c. 

7. Бондаренко, В. В. Менеджмент организации. Введе-

ние в специальность / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. 

Алехина. - М.: КноРус, 2016. - 232 c. 

8.  Жукова, М. А. Индустрия туризма: менеджмент ор-

ганизации / М.А. Жукова. - М.: Финансы и статисти-

ка, 2016. - 200 c. 

9. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство. Организация и 

технологии документационного обеспечения управления / 

Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина, Т.А. Быкова, и др.. - М.: 

Юнити-Дана, 2017. - 359 c. 

10. Лобанова, Т.Н. Банки: организация и персонал. Со-

временная концепция управления. Специализированный 

обучающий кейс-курс / Т.Н. Лобанова. - М.: БДЦ-

пресс, 2017. - 108 c. 

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Языкобучения русский , казахский 

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Обязательное  выполнение всех видов работ. Аккуратное ве-

дение лекционных записей. За  отсутствие  лекционных и 

семинарских  записей будут снижаться   баллы. Нежелатель-

ны  пропуски без уважительных причин 

 

 

Название Применение статистических методов для обработки дан-

ных химико-педагогического исследования 

Код PSMOD-5303 

Тип ПД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура 

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 2 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Аубакирова Роза Аблакимовна, к.х.н., доцент ВАК 

Цель курса ознакомление магистрантов с некоторыми метрологически-

ми аспектами химического анализа, систематическими и 

случайными погрешностями, разными видами распределе-

ний, прикладным значением статистических методов при 

проведении химико – педагогических исследований. 

Пререквизиты Методы математической обработки результатов химическо-
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го анализа, аналитическая химия 

Краткое содержание 

курса 

В ходе изучения дисциплины магистранты изучают  фунда-

ментальные статистические термины,   свойства некоторых 

важных распределений: нормального, х
2
 – квадрат, t – рас-

пределения Стьюдента и др., применение  критериев  для на-

хождения промахов в серии данных,  применяют элементы 

общей теории ошибок в приложении к обработке результа-

тов химического анализа 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  

Компетенции В результате изучения дисциплинымагистрант должен 

знать: генеральную совокупность и выборку, способы пред-

ставления и характеристики выборок, наиболее важные ста-

тистические гипотезы и способы их проверки, метрологиче-

ские характеристики методик количественного химического 

анализа, - контроль правильности и воспроизводимости. 

уметь: применять методы математической статистики и 

производить проверку их в исследуемых условиях, оцени-

вать погрешности проводимых химических и педагогиче-

ских исследований, оценивать правильность методик хими-

ческого анализа. 

овладеть навыками: расчета экспериментальных данных с 

помощью t-критерия Стьюдента, F-критерия Фишера, парно-

го критерия Вилкоксона и др.,  оценки параметров статисти-

ческих гипотез, контроля правильности и воспроизводимо-

сти конкретного химического или педагогического исследо-

вания 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Ю.Я.Харитонов. Аналитическая химия, М.: «Высшая шко-

ла», в 2-х т., 2008 

3.Ю.А.Золотов.  Основы аналитической химии М.: «Высшая 

школа»,в 2-х т., 2008 

4.Е.Н.Дорохова, Г.В. Прохорова. Задачи и вопросы по анали-

тической химии.М.: изд-во МГУ, 2014  

5.Л.М.Филиппова, М.К. Наурызбаев. Метрологические ас-

пекты и вопросы стандартизации в аналитической химии, 

Алматы.: «Қазақ университеті», 2012 

6.Количественное описание неопределенности в аналитиче-

ских измерениях. Перевод с английского под общ.ред. Л.А. 

Конопелько  Санкт-Петербург, 2012 

7.http://www.catalysis.nsk.su/chem/   

Методы преподавания словесные, наглядные, практические 

Языкобучения русский  

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Посещение занятий, своевременное и качественное 

выполнение заданий 

 

 

Структура образовательной программы на 2017 год  
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Цикл дис-

ципл ин 

Код дисцип-

лины 

Наименование дисциплины Колво 

кред. по 

ECTS 

Семе стр 

БД  КВ SPPH -2203 Химияны оқытудың синергетикалық 

бағыттары 

Синергетический подход в преподава-

нии химии 

Synergetic approach to teaching of 

chemistry 

4/7 3 

ПД КВ ISPH -2304 Қазіргі заман химия мәселелері мен 

тарихы 

История и современные проблемы хи-

мии 

3/5 3 

ПД КВ MOP -2305 Білім беру үрдісінің мониторингі 

Мониторинг образовательного процес-

са 

3/5 3 

ПД КВ SPAH -2306 Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері 

Современные проблемы аналитической 

химии 

3/5 3 

  Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік диссертацияны 

орындауды қосқанда (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа ма-

гистранта, включая выполнение маги-

стерской диссертации 

The research work of a of a candidate for 

a Master’s degree, including the 

implementation of master’s thesis 

8 3 

 

Описание отдельных дисциплин за 2018 год 

 

Название Синергетический подход в преподавании химии 

Код SPPH -2203 

Тип БД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура 

Годобучения 2017-2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов  РК-4 ЕСТS-7 

ФИО ученая степень и 

звание  

Афанасенкова Ирина Владимировна,  к.п.н. доцент кафедры хи-

мии 

Цель курса Формирование компетентного специалиста, владеющего знаниями 

и умениями, необходимыми для планирования, организации и 

осуществления химико-образовательного процесса в школе и вузе, 

направленного на формирование таких качеств личности как: мо-

бильность знания, гибкость метода и критичность мышления 

Пререквизиты История и философия науки, педагогика 

Краткое содержание курса Сущность основных понятий синергетики: диссипативная сис-

тема нелинейность, точка бифуркации, дискретность, флуктуация, 

эмерджентность, открытость, неравновесность, динамичность, 

стохастичность, структурность, иерархичность, аттрактор, квази-

стационарность, количественные критерии установления законо-

мерностей;  

Признаки, характеризующие педагогический процесс как си-

нергетическую систему: взаимодействие компонентов, наличие 
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окружения, индивидуальный характер педагогических ситуаций, 

различие характера деятельности подсистем, наличие подсистем 

педагогического процесса, многоуровневость и наличие общей 

цели, внутренняя связанность и напряженностьподсистем целост-

ного педагогического процесса, управляемость систем через ин-

формацию. 

Условия запуска процесса самоорганизации;  

Состояние и тенденции использования идей синергетики в хими-

ко-образовательном процессе: использование синергетики как 

принципа образования, разработка синергетической модели обра-

зования, влияние синергетики на содержание образования, синер-

гетический подход к системе высшего образования, использование 

отдельных элементов теории самоорганизации в преподавании 

некоторых дисциплин, как в средней, так и в высшей школе 

Форма итогового контро-

ля  

Устный экзамен по 4-х балльной  оценке (А,В,С,D,F) 

Компетенции В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

Знать: сущность основных понятий синергетики, признаки, ха-

рактеризующие педагогический процесс как синергетическую 

систему, условия запуска процесса самоорганизации, состояние и 

тенденции использования идей синергетики в химико-

образовательном процессе; 

уметь: разрабатывать методику организации познавательной дея-

тельности обучающихся, при изучении химии на основании си-

нергетического подхода, организовывать процесс обучения в ре-

жиме диалогичности, видеть несколько путей, способов достиже-

ния цели, решения задач обучения, выбирать наиболее оптималь-

ный вариант достижения цели среди множества решений, соблю-

дать оптимальное, динамическое равновесие  между фундамен-

тальной и инвариантной компонентой содержания обучения, ор-

ганизовать внутреннюю дифференциацию содержания обучения 

(по объекту изучения и уровню сложности), интегрировать естест-

веннонаучные и гуманитарные знания, сочетать «резонансные» и 

«массированные» воздействия в зависимости от степени неравно-

весности системы; 

иметь навык: рефлексии, перманентного самообразования, оцен-

ки конечных и промежуточных продуктов деятельности и на этой 

основе корректировке действий, действовать в условиях неопре-

деленности, работы научно-методической периодической литера-

турой, сравнивать и сопоставлять данные из различных литера-

турных источников, интерпретировать данные и делать выводы, 

конструктивного общения при обсуждении полученных данных, 

научно, доказательно излагать результаты и использовать науч-

ный язык дисциплины, оформлять методическую разработку заня-

тия 

Рекомендуемая литерату-

ра 

 

4 Зорина Л.Я. Білім беру мазмұнындағы ӛзін-ӛзі 

ұйымдастыру идеяларының кӛрінісі // Педагогика. – 2016. - 

№4. -105-109 бет. 

5 Игнатова В.А. Синергетика табиғат пен қоғамды тану 

әдісі ретінде // Экология и жизнь. - №2. -2014, 28-32 бет. 

6 Финкельштейн Э.Б. Синергетика білім беру принципі 

ретінде // Интеграл. педагогика. – 2016. - №2. - 16-17 бет 
Методы преподавания Словесно-наглядно-практические, информационные 

(интерактивные), технологии проблемного и развивающегося 

обучения 

Языкобучения русский  
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Условия(требования) для 

обучения специальности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Выполнение заданий по теории и практическому применению 

основ синергетики в химико-образовательном процессе 

 

 

 

Название История и современные проблемы химии 

Код ISPH -2304 

Тип ПД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура 

Годобучения 2017-2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Аубакирова Роза Аблакимовна, к.х.н., доцент ВАК 

Цель курса ознакомление магистрантов  с основными этапами развития 

химии, достижениями и проблемами химии современной 

химической науки 

Пререквизиты Философия, современные проблемы аналитической химии. 

Краткое содержание 

курса 

В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с разви-

тием химической науки от древности до наших дней, с дос-

тижениями современной химической науки; изучают основ-

ные открытия, сделанные учеными – химиками; новые на-

правления химии  и их прикладное использование для реше-

ния экологических и технологических проблем 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  

Компетенции В результате изучения дисциплинымагистрант должен 

знать: основные этапы развития химии, теоретические осно-

вы методов, характеризующих развитие науки на современ-

ном этапе, методологию химической науки, работы круп-

нейших ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

химии; 

уметь: формулировать теоретические положения тогоили 

иного этапа, систематизировать материал, излагать его в ло-

гической последовательности, анализировать данные, харак-

теризующие состояние развития современной науки; 

приобрести навыки: критического  подхода  к рассмотре-

нию и изучению того или иного этапа в развитии химии, на-

писания эссе для характеристики того или иного этапа в раз-

витии химии, сравнительного анализа при рассмотрении и 

сопоставлении научных данных, характеризующих опреде-

ленные этапы развития химии 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Отто Маттиас. Современные методы аналитической хи-

мии.- М.: Техносфера, 2008 

2.В. Штрубе. Пути развития химии. – М.: Мир, 2014 

3.Ю.И. Соловьев. Химики о себе. – М.: Граф - пресс, 2011 

4.О.В. Байдалина, Е.Н. Устюжанина. История и методология 

химии: методические рекомендации для студентов химиче-
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ской специальности  – Горно-Алтайск: РИО Универ-Принт, 

2011 

16. http://www.chem.msu.su/rus/welcome.html  

17. http://www.catalysis.nsk.su/chem/   

18. http://chemister.da.ru/ 

19. http://chemport.ru/ 

20. http://novedu.chat.ru/ 

21.  http://www.chemistry.narod.ru/ 

22.  http://ychem.euro.ru/ 

Методы преподавания Словесно-наглядно-практические, информационные 

(интерактивные), технологии проблемного и 

развивающегося обучения 

Языкобучения русский  

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Посещение занятий, своевременное и качественное 

выполнение заданий 

 

 

Название Мониторинг образовательного процесса 

Код МОР-2305 

Тип ПД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура 

Годобучения 2017-2018 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 

ФИО ученая степень и 

звание  

Шаихова Бакыт Калиаскаровна, к.п.н., зав.кафедрой химии 

Цель курса ознакомление с мировыми образовательными реформами, 

тенденциями развития образования, системой мониторинга в 

образовательной сфере и современным положением развития 

экспертного направления. 

 

Пререквизиты Педагогика , Психология, Методика обучения химии 

 

Краткое содержание 

курса 

Образование как педагогическую система и объект научного 

управления. Методики сбора, обработки, хранения инфор-

мации для повышения эффективности внутришкольного 

управления. Мониторинг как система сбора, обработки, хра-

нения информации об образовательной системе. 

 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  

Компетенции - Знать: особенности непрерывной оценки основных 

особенностей мониторинга в учебно-воспитательном 

процессе. Мониторинг образовательного процесса – это не 

только средство измерения отклонения от нормы 

результатов и целей функционирования педагогической 

http://chemister.da.ru/
http://chemport.ru/
http://novedu.chat.ru/
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системы, но и средство определения недостатков целей, 

норм и стандартов, обратной связи скорректированных 

сведений и способов достижения успеха в педагогической 

деятельности. 

- Уметь: проводить сравнительный анализ мировых 

образовательных реформ и тенденций развития образования, 

систем мониторинга в сфере образования и современного 

положения развития экспертных направлений в 

образовательной деятельности. 

- Иметь навыки: ознакомления студентов со структурой 

направления научных интересов и его содержанием, а также 

с мировыми образовательными реформами и тенденциями 

развития сферы образовательной деятельности. 

 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Инновационные подходы в образовании: учебное 

пособие, 

2014 г., Омарова В.К. 

5. Нағымжанова Қ. М. Инновациялық білім беру 

ортасында педагогикалық креативтікті қалыптастыру : 

монография, 2012 

6. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту 

әдістемесі : оқулық.- Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел 

7. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образова-

нии [Текст]  : учеб. пособие / В. К. Омарова ; М-во образо-

вания и науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 248 с. – 

10 

8. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогиче-

ских исследований [Текст]  : учеб. пособие / Ш. Т. Таубае-

ва, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : 

Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. - 5 

Методы преподавания Словесно-наглядно-практические, информационные 

(интерактивные), технологии проблемного и 

развивающегося обучения 

Языкобучения русский  

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Посещение занятий, своевременное и качественное 

выполнение заданий 

 

 

 

Название Современные проблемы аналитической химии 

Код SPAH-2306 

Тип ПД КВ 

Уровень кур-

са/дисциплины 

Магистратура 

Годобучения 2018-2019 

Семестр обучения 3 

Количество кредитов  РК-3 ЕСТS-5 
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ФИО ученая степень и 

звание  

Аубакирова Роза Аблакимовна, к.х.н., доцент ВАК 

Цель курса углубление теоретических знаний по аналитической химии 

Пререквизиты Теоретические основы неорганической химии. Аналитиче-

ская химия 

Краткое содержание 

курса 

В ходе изучения дисциплины«Современные проблемы ана-

литической химии» магистранты знакомятся с проблемами 

аналитической химии в свете новых достижений науки и 

техники, важными теоретическими аспектами фундамен-

тальной науки, производят расчеты сложных систем с мате-

матической обработкой данных 

Форма итогового кон-

троля  

Экзамен  

Компетенции В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: все существующие  теории кислот и оснований, осо-

бенности расчета констант многоступенчатого комплексооб-

разования, особенности расчета констант гомогенного и ге-

терогенного равновесия с учетом конкурирующих реакций. 

уметь: рассчитать, построить и анализировать распредели-

тельные диаграммы различных анионных форм кислот и 

окислительно-восстановительных равновесий, диаграммы 

равновесия комплексов, провести анализ графических  про-

цессов и  процессов осаждения. 

овладеть навыками: расчета кислотности растворов ки-

слот, оснований, буферных смесей, кислых и средних солей 

с учетом их силы, концентрации, участия растворителя; рас-

счета рН чрезвычайно слабых кислот (Кд = 10
-7

), слабых ос-

нований, сложных смесей, кислот и оснований, буферных 

смесей кислот средней силы больших концентраций, солей 

Рекомендуемая литера-

тура 

 

1.Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа: В 2 т. Т. 2: учебник / под ред. А. А. Ищенко.- М.: 

Академия, 2010.- 416с. 

2. Амерханова Ш. Аналитикалық химия : оқулық / ҚР Білім 

және ғылым министрлігі жоғары оқу орындарының студ. 

оқулық ретінде ұсынады.- Астана : Фолиант, 2015.-208 бет 

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

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

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

4. Отто Маттиас Современные методы аналитической 

химиии, 2008 

Методы преподавания Словесно-наглядно-практические, информационные 

(интерактивные), технологии проблемного и 

развивающегося обучения 

Языкобучения русский  

Условия(требования) 

для обучения специаль-

ности 

(ступени) 

Условия для получения 

кредитов 

Посещение занятий, своевременное и качественное 

выполнение заданий 

 

 



П ВКГУ 011-15 

INFORMATION PACKAGE / COURSE CATALOGUE by ECTS 

6М011200 – «Chemistry» (2018 year) 

 

3. General information about the university 

 

Name and address of the 

university 

Sarsen Amanzholov EastKazakhstan State University; 

Tridtsatoy Gvardeiskoy Divizii str., Campus No.1, Department 

of Chemistry, Office 408, 419 

Academic calendar for 

the 2018-2019 academic 

year 

Fall semester 

 26 August -1 September Adaptation week 

 26August - 10September Registration for fall semester. 

Giving an individual study 

plan to the registration 

department and dean's offices 

 30 August Constitution Day of the 

Republic of Kazakhstan 

 1 September  Knowledge Day and the grand 

opening of the beginning of 

thе academic year 

 2 September – 14 December Fall semester 

 25 September  The last day of payment for 

the first stage education 

 14-19 October Midterm control. Rating №1 

 9-14 December Midterm control. Rating №2 

 14 December  The end of fall semester 

 16 December Independence Day of the Re-

public of Kazakhstan 

 18-21 December Attestation week 

 23 December -11 January Examination session 

 24 December - 4 January 

 

Pre-registration for the spring 

semester 2018-2019 academic 

years 

 1January The last day of payment for 

the first stage education 

 1-2 January New Year 

 7 January Christmas 

 13-25  January Winter vacation 

 Spring semester 

 13-20January Registration for the spring 

semester. Adjustment of indi-

vidual study plans 

 27 January –17 May Spring semester 

 8 March International Women's Day 

 10-15  March Midterm control. Rating №1 

 21-23 March Nauryz 

 1 May Kazakhstan people’s unity day 

 5-10 May Midterm control. Rating №2 

 9 May Victory Day 

 17 May The end of spring semester 

 19-24 May Attestation week 
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 26 May – 14 June Examination session 

 28-30 May Registration for fall semester 

2019-2020 academic years 

 1-20 June Registration for summer 

semester (for the elimination 

of academic debt) 

 16-28 June Educational practice 

 30 June – 31 August Summer vacation 

 Summer semester 

 30 June – 9 August  Summer semester 

 6 July The day of Astana 

University management 

 

Rector - Tolegen M.A. 

Vice Rector for Strategic Development and Research – Seralin 

G.A 

Vice-rector for educational and methodical work - Myrzagalieva 

A.B. 

Vice-rector for social and educational work - Rovnyakova I.V 

Dean of the Faculty of Natural Science and technology- 

D.Еrbolatuly 

Head of the Department of Chemistry - Shaihova B.K. 

General characteristics of 

the university 

Currently, the university is implementing the training of special-

ists within multi-level structure of the high education according 

to State license for the right to conduct educational activities in 

the areas of secondary vocational, higher and postgraduate voca-

tional education without limit of validity: 

- 49 specialties of higher vocational education. The term of 

study in bachelor’s – 4 years; receiving higher education in ab-

breviated form: on the base of higher education – 2 years, on the 

base of secondary vocational – 3 years. 

- 34 specialties of master’s degree. 

There is the credit system of education at university: from 2003-

04 academic years – for students’ economic specialties, from 

2004-05 academic years – for 1st year students of all specialties 

of higher vocational education. 

Currently the educational process is carried out at 10 faculties of 

33 departments, including 27 - special, 6 - general education. 

The list of offered 

programs (including cost 

of training) 

Master’s degree program: "6М011200-Chemistry" 

Direction of training:scientific and pedagogical 

Specializations: "Innovative technologies in education ", 

"Regional component in the teaching of chemistry 

Cost of education: 396000 tg/ year 

The procedure (rules) for 

admission and enroll-

ment to the program 

Entrance exam: English (testing), inorganic chemistry, or-

ganic chemistry of functional derivatives of organic molecules, 

physical chemistry, analytical chemistry, methods of teaching 

chemistry (orally) 

In case, if your chosen specialty is different from the one for 

which you have in diploma of higher education, you must first 

pass the prerequisites of the desired specialty. Information on 

this need to be clarified immediately after the end of the school 

year and with the start of accepting applications for admission. 

Deadline for applications: from June 20 to August 1, 2018. 

 Participation in the competition for the state educational order 
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 In the university in which the citizen wants to study, you must 

write a statement in which you need to specify the chosen spe-

cialty. 

Documents submitted in a foreign language must have a nota-

rized translation into Kazakh or Russian. Education documents 

issued by foreign educational organizations must be nostrified in 

the prescribed manner. 

Persons with disabilities of the first and second groups, child-

ren with disabilities, as well as disabled since childhood 

represent the conclusion of medical and social expertise (ITU) 

about the absence of contraindications for training in the chosen 

specialty. 

Persons who have a preferential right to receive an educational 

grant file a document confirming this right and an application 

for participation in the competition for the award of educational 

grants to the university admissions office on time. 

The deadline for accepting applications for participation in the 

competition for the award of educational grants from July 23 to 

July 31, 2014. 

According to the results of entrance examinations, the mini-

mum number of points required for participation in the competi-

tion is 150. (maximum - 200 points: 100 - in English and 100 - 

in chemistry). In addition, the availability of printed works, cer-

tificates, diplomas confirming the student’s participation in city, 

regional, republican, international subject Olympiads is taken 

into account. Summarizing this information, the commission 

makes a decision on enrolling you for training on the state order. 

The established admission quotas for citizens participating in 

the competition for an educational grant (for orphans and child-

ren left without parental care, persons with disabilities in groups 

I and II, persons with equal benefits and guarantees for war vet-

erans and people with disabilities, disabled children and children 

with disabilities, for persons of Kazakh nationality who are not 

citizens of the Republic of Kazakhstan), apply to all specialties 

declared by the university. 

 Documents required for providing admission committee: 

- diploma of higher education with the application (original); 

- 6 photos with size 3x4; 

- medical certificate of the form 086-У and vaccination card; 

- receipt of payment for the exam in the English language and 

the services of the selection committee; 

- recommendation and description from the department 

- application form. 

Students will be enrolled from 10 to 25 August 2018. 

 

1 Information about training programs 

 

General characteristics of 

training programs 

 

Awarded degrees / qualifications: Master of Education 

Levels (steps) of study: Master (2 years); 

Requirements for admission to the program: Higher education 

in the specialty "Chemistry" 

Educational and professional goals of the program: the master 
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of pedagogical sciences should be competent in all issues of 

education, upbringing and development of children, young 

people, in modern trends in the development of chemical 

science, as well as natural science branches of science, their 

application in research and production activities . Graduates 

who have successfully mastered educational programs are 

prepared for PhD specialty doctoral studies; 

Program structure: Annex A 

Final exams: State comprehensive examination in the 

specialty, preparation and defense of the master's thesis. 

Lecturers: Annex B 

Description of disciplines Annex B 

 

2 Additional information for students 

Accommodation, food Comfortable Student House for 1789 places, timely and high-

quality food is provided by the work of 8 dining rooms in 

educational buildings, with a total area of 1240 sq. m. and 390 

seats. 

Medical services Medical care of 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 No. 1 of Ust-

Kamenogorsk, (a notarized copy of the additional agreement 

is attached). “Round tables” are regularly held - meetings of 

employees of the city “Health Center” with students of the 

University. The head of the health center monitor the health of 

the educational buildings and dormitories, and the comman-

dants of the respective facilities are responsible for maintain-

ing these conditions. 

Student’s office The Center for Youth Policy, which is a structural unit of the 

university, combining the previously established Youth Af-

fairs Committee and the Center of Culture, as well as student 

youth associations: the youth wing of the NDP “Nur Otan” 

“Zhas Otan”, a branch of the Republican youth organization 

“Alliance of Students of Kazakhstan”, student police assis-

tance unit "Kyran", student youth labor groups 

Material and technical base 

for occupation 

There are 9 lecture halls, 13 chemical laboratories (laboratory 

of bioorganic chemistry, high-molecular compounds, colloid 

chemistry, methods of teaching chemistry, organic chemistry, 

physical chemistry, laboratory of physical and chemical me-

thods of research, biochemistry and molecular biology, chem-

ical technology, analytical chemistry, General and Inorganic 

Chemistry, 2 research laboratories (research laboratory of un-

dergraduates, research laboratory of natural sorbents EKR). 

In 2010-11, a new modern laboratory furniture for analytical 

chemistry was acquired and installed, installation and installa-

tion of new equipment were made, and major repairs were 

made. In all classrooms and laboratories assigned to the de-

partment of chemistry, the tables “Modern Periodic System of 

DI Mendeleev Elements” were installed, 12 information 

stands of chemical laboratories were installed, and portraits of 



П ВКГУ 011-15 

great scientists-chemists were acquired and placed. A stand 

dedicated to the memory of the first Rector of the UKPI (EK-

SU), Honorary Rector of the EKSU, Professor Yuvaliev Yu-

mash Karimovich was also decorated. The lecture audience 

number 430 was named Yumash Karimovich Uvaliev. 

In December 2010, the University acquired and installed an 

interactive whiteboard to lecture hall No. 411 with a perma-

nent multimedia projector for teachers of the department of 

open classes and giving lectures using ICT. 

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 Re-

newable Energy Technologies”. Under the main equipment of 

the Laboratory, a separate building with specialized rooms is 

selected 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 students in the li-

brary: a library of textbooks, a reading room for scientific in-

formation, 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 com-

puters. All computers are connected to the university’s corpo-

rate network; network users have the opportunity of on-line 

search in library databases, Intranet resources and the Internet. 

Electronic bibliographic resources, incl. The electronic cata-

log, bibliographic databases combine about 250 thousand 

records. There is an internet cafe at university. 

Internship, educational prac-

tice, international exchange 

programs 

Conducting practices are organized in accordance with the 

schedule of the educational process and state educational 

standards of general education. For all types of practice con-

tracts are concluded with enterprises, organizations, schools 

and institutions that act as bases of practice. The pedagogical 

practice of undergraduates is carried out on the basis of the 

department of chemistry of the university. In addition, under-

graduates have the opportunity to undergo an internship in the 

countries of near and far abroad. 

International educational programs: DAAD, Bolashak, ICCR 

(Indian Council for Cultural Relations), USAID (United 

States Agency for International Development), AMICIF (Am-

icale de Centers Internationaux Francophones), CrossCulture 

Internship program (IFA) (Germany), ITEC (Indian Technical 

and Economic Cooperation) 

 Global UGRAD (Global Undergraduate Exchange Program 

in Eurasia and Central Asia), IREX Erasmus Mundus (Eras-

mus Mundus TOSCAII). More than 60 contracts with foreign 

and domestic universities on the exchange program 
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Base for sport Sports hall (educational building No. 1, No. 7) (volleyball, 

football, basketball section, etc.), swimming pool 

Student clubs Student group of police assistance "Kyran", debate club EK-

SU, choreographic studio "Alem", student theater, teams of 

KVN faculties, creative association of young poets "Zhas Ka-

lam" 

 

        Last name, first name of lecturers for each discipline 

 

Structure of the educational program for 2018 

 

The cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

Discipline Name of lecturer 

History and philosophy of science Seytembetov Ermek Zhakenovich 

Psychology Danilevich Julia Iosifovna 

Pedagogy Zavalko Nadezda Aleksandrovna 

Foreign language (professional) Zhang Elena Evgenievna 

Business Kazakh language Sadykova Saule Tursynkyzy 

Scientific-methodical bases of teaching or-

ganic and macromolecular chemistry 

Abylkasova Gulzhan Ekpergenovna 

The methodology and advanced technolo-

gy training of General and Inorganic Chemi-

stry 

Shaihova Bakyt Kaliaskarovna 

Modern problems of analytical chemistry Aubakirova Rosa Ablakimovna 

Application of statistical methods for data 

processing in chemical-pedagogical research 

Aubakirova Rosa Ablakimovna 

History and modern problems of chemistry Aubakirova Rosa Ablakimovna 

Monitoring the educational process Popova Marina Vasilyevna 

Methods for solving Olympiad tasks Tantibaeva Batima Smatievna 

Problems of organization and ways to im-

prove extracurricular work in chemistry in 

high school 

Abylkasova Gulzhan Ekpergenovna 

Synergistic approach to the teaching of 

chemistry 

Afanasenkova Irina Vladimirovna 

Methods of formation of chemical research 

skills in high school 

Shaihova Bakyt Kaliaskarovna 

Regional, environmental and historical 

components in the teaching of chemistry in 

higher education 

Shaihova Bakyt Kaliaskarovna 

Chemical industry of the Republic of Ka-

zakhstan 

Aubakirova Rosa Ablakimovna 

The use of information and communication 

technologies in the teaching of chemistry 

Nurgaliyeva Damen Aukilovna 

Methods of designing electronic educa-

tional books in chemistry 

Abilev Madi Baltabaevich 

Kazakhstan model of interethnic tolerance 

and social harmony 

Seytembetov Ermek Zhakenovich 

Project Management and Innovation Man-

agement 

Alimbetov Usen Suleimanovich 
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БД ОК Ped -5203 Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

2/3 1 

БД ОК Psi -5204 Психология 

Психология 

Psychology 

2/3 1 

БД ОК IFN -5201 Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

2/3 1 

БД ОК IYa(p) -5202 Шет тілі (кәсіптік) 

Иностранный язык (профессио-

нальный) 

Foreign language (professional) 

2/3 1 

ПД ОК MSTOONH -

5301 

Жалпы және бейорганикалық хи-

мияны оқытудың методологиясы 

және заманауи технологиялары 

Методология и современные тех-

нологии обучения общей и неор-

ганической химии 

The methodology and advanced 

technology training of General and 

Inorganic Chemistry 

2/3 1 

ПД/КВ NMOPHOVS 

-5302 

Органикалық және жоғары моле-

кулалы қосылыстар химиясын 

оқытудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері 

Научно-методические основы 

преподавания химии органических 

и высокомолекулярных соедине-

нии 

Scientific-methodical bases of 

teaching organic and 

macromolecular chemistry 

3/5 2 

ПД/КВ NMOPHOVS 

-5302 

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік диссерта-

цияны орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

The research work of a of a 

candidate for a Master’s degree, 

including the implementation of 

master’s thesis 

6/10 1 

БД КВ DKz -5201 Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

2/3 2 

БД КВ UPIM -5202 Жобаларды басқару және 

инновациялық менеджмент 

Управление проектами и иннова-

ционный менеджмент 

Project Management and Innovation 

3/5 2 
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Management 

ПД/КВ PSMOD -

5303 

Химиялық-педагогикалық зерте-

улер мәндерін ӛңдеуге 

статистикалық әдістерді қолдану 

Применение статистических мето-

дов для обработки данных хими-

ко-педагогического исследования 

Application of statistical methods for 

data processing in chemical-

pedagogical research 

3/5 2 

 

 

Description of individual disciplines (courses, units):First year of study, 2018 year 

 

Name Pedagogics 

Code  Ped -5203 

type OODБД ОК 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   1 

Amount of credits РК-2 ЕСТS-3 

FULL NAME, Aca-

demic degree and 

Title 

Zavalko Nadezhda Aleksandrovna, professor 

Course Objective   The study of the discipline is focused on the development of profes-

sional and pedagogical culture, the pedagogical orientation of the 

future specialist's thinking, the formation of a system of theoretical 

knowledge of the pedagogical process. 

Course Prerequisites Psychology, methods of introduction to pedagogy 

course summary Fundamental concepts, patterns and connections in the context of 

pedagogical knowledge; activity in the field of professional peda-

gogical, pedagogical direction 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline the undergraduate must: 

- Know the fundamental concepts, patterns and relationships in the 

context of pedagogical knowledge; 

- To be able to carry out activities in the field of professional peda-

gogical, pedagogical direction; 

- Have the skills of writing theoretical reviews in the disclosure of 

private problems in the study of education of the individual, con-

ducting research taking into account age characteristics, processing, 

interpretation and presentation of reporting documentation on the 

results of the results. 

Discipline is aimed at the formation of competencies: worldview, 

professional, research, communication. 

Recommended 

Literature 

1.Gubaydullina G.N. New pedagogical approaches to teaching and 

learning: studies. manual / G. N. Gubaidullin; Education and 

Science Ministry of Kazakhstan. - Ust-Kamenogorsk: Berel, 2016.- 

261 p. 22 

2. Taubaeva Sh. Pedagogical methodology: textbook. - Almaty: Ka-
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rasai, 2013. - 432p. 

3. Babaev SB Tulegal pedagogy. Basics of Pedagogical Theory: 

Study Guide. Almaty: Nurpress, 2013.-336 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

Mandatory performance of all types of work. Careful lecture notes. 

For the absence of lecture and seminar notes, points will decrease. 

Undesirable passes without a valid reason. 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name Psychology  

Code  Psi -5204 

A type  ООДБД ОК 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   1 

Amount of credits РК-2 ЕСТS-3 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Danilevich Julia Iosifovna, Candidate of Psychology, Associate Pro-

fessor of the Department of Psychology 

Course Objective   The formation and development of communication skills, develop-

ment of leadership skills, instilling the ability to properly build rela-

tionships with people, creating a personal strategy, successful selec-

tion of satellites and like-minded people, the ability to develop a 

path to their success. 

Course Prerequisites Philosophy of educational psychology, sociology 

course summary Psychology as a complex system of developing sciences, closely 

related to the main types of human activity. General and special 

branches of psychology. Fundamental and applied areas of psychol-

ogy. General psychology, its structure. Branch psychological 

sciences. Brief description of various psychological sciences. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of training, undergraduates should 

know: 

- fundamental concepts, patterns and relationships in the context of 

pedagogical knowledge; 

be able to: 

- to carry out activities in the field of professional pedagogical, pe-

dagogical direction; 

have skills: 

- writing theoretical reviews in the disclosure of private problems in 

the study of personality education, 

- Conducting studies taking into account age characteristics, 

processing, interpretation and presentation of reporting documenta-

tion based on the results obtained. 

Recommended 

Literature 

1.Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к 

преподаванию и учению : учеб. пособие / Г. Н. Губайдуллина ; 

М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 

2016.- 261 с. 22 

2. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- Алматы : 
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Қарасай, 2013.-432 бет. 

3. Бабаев С.Б. Тулғалық педагогика. Педагогикалық теория 

негіздері : оқу құралы.- Алматы : Nurpress, 2013.-336 бет 

Teaching Methods Active learning methods 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name History and philosophy of science 

Code  IFN -5201 

A type  ООДБД ОК 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   1 

Amount of credits РК-2 ЕСТS-3 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Seytembetov Ermek Zhakenovich, associate professor 

Course Objective   development of the style of scientific thinking based on the study of 

the history and philosophy of science 

Course Prerequisites Philosophy, cultural studies 

course summary The course is devoted to the analysis of philosophy and the metho-

dology of science as a branch of philosophical knowledge. The role 

of science in culture and civilization, its emergence, the main stages 

of historical dynamics, the structure of scientific knowledge are con-

sidered. Characterized by science as a social institution. Separately, 

the philosophical problems of specific sciences are considered. 

Form of final control Exam 

Competencies Master must: 

have an idea of the logic of formation, grounds, methodological 

problems, development trends and the current state of scientific 

knowledge 

know the basic concepts, principles and directions of modern re-

search 

be able to identify the structure and characteristics of the discourse 

of philosophical and special scientific traditions 

be aware of the possible consequences for the production, distribu-

tion, transformation and application of knowledge in the modern 

multicultural world 

get research skills 

be competent in planning your own research activities 

Recommended 

Literature 

1. Армстронг, Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000 

жылдық ізденіс : Құдайтану баяны : [оқулық] / К.Армстронг. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 432 

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

тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

2. Аронсон, Эллиот. Кӛпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік 

психологияға кіріспе : [оқулық] / Э.Аронсон. - 11-ші бас. - [б. 
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м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 408 бет. - 

(Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

3. Барнард, Алан. Антропология тарихы мен теориясы : 

[оқулық] / А.Барнард. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 240 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

4. Бринкерхоф, Дэвид. Әлеуметтану негіздері : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық)  

5. Гриффин Р. У. Менеджмент : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-

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

2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

6. Джонстон, Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

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

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық)  

7. Кенни, Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. 

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

бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) Т.1. - [б. 

м.]. - 2018. - 408 бет.  

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

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

бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

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

9. Куратко, Дональд.Ф. Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика : 

[оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)  

10. Майрес, Дэвид. Г. Әлеуметтік психология : [оқулық] / 

Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық)). 

 

Teaching Methods Verbal, active teaching methods 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name Foreign language (professional) 

Code  IYa(p) -5202 

A type  ООДБД ОК 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 



П ВКГУ 011-15 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   1 

Amount of credits РК-2 ЕСТS-3 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Zhang Elena E., Associate Professor of the Department of Foreign 

Language 

Course Objective   Learning an in-depth lexical-grammatical minimum to master the 

main types and forms of speech activity, based on the communica-

tive-oriented orientation of mastering basic and technical sublan-

guage, increasing vocabulary, business communication, reviewing 

and abstracting scientific and technical literature, improving oral and 

written skills in academic -Pedagogical and scientific fields. 

Course Prerequisites English language 

course summary The structure of English sentences. Types of sentences. Types of 

subordinate sentences. Times of all groups. Modal verbs. Passive 

voice. Transfer of passive construction to the native language. Sub-

junctive. Participle. Emphatic constructions. Infinitive constructions. 

Gerund. 

Form of final control Exam 

Competencies must know: 

 grammar material. Analysis of basic grammatical difficulties on the 

basis of special texts includes the following topics: The structure of 

English sentences. Types of sentences.. Times of all groups. Modal 

verbs. Passive voice. Transfer of passive construction to the native 

language. Subjunctive. Participle. Emphatic constructions. Infinitive 

constructions. Gerundial designs. 

Should be able to: 

operate with economic terms, as well as substantiate their opinions 

and suggestions, make brief summaries of abstracts, lead a conversa-

tion, make messages and understand a foreign speech by ear. 

Have skills: 

- listening - at the rate of presentation of information 250-280 syl-

lables per minute. Work with individual words, phrases, expres-

sions; 

- writing: annotation of texts on the profile of the specialty, reports 

of undergraduates on research topics; 

- reading: texts on narrow specialties (introductory reading - 500 p. 

characters per minute, viewing - 1000 p. characters per minute, flu-

ent reading aloud 600 p. per minute); -transfer. 

Recommended 

Literature 

1.Lemcke, Christiane. Berliner Platz 2 neu [Текст]  : deutsch im 

Alltag lehr-und Arbeitsbuch / C. Lemcke, L. Rohrmann, T. Scherl-

ing ; in Zusammenarbeit S. Kaufmann, M. Rodi. - Munchen : Klett-

Langenscheidt, 2013. - 256 p. 5 

2. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deut-

schland [Текст]  : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

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

[2014]. - 176 р. – 3 

3. Luscher, Renate. Von der Wende bis heute Landeskunde Deut-

schland [Текст]  : Aktualizierte Fassung 2014 fur Deutsch als 

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

[2016]. - 176 р. - 3 
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Teaching Methods active teaching methods 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name The methodology and advanced technology training of General and 

Inorganic Chemistry 

Code  MSTOONH -5301 

A type  ПД ОК 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   1 

Amount of credits РК-2 ЕСТS-3 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Shayhova Bakyt Kaliaskarovna, Head of the Department of Chemi-

stry 

Course Objective   Expansion, deepening and systematization of theoretical knowledge 

and practical skills in chemistry teaching methods for masters in the 

field of teaching methodology of general and inorganic chemistry, 

familiarization with modern and innovative educational technologies 

Course Prerequisites Theoretical foundations of inorganic chemistry, Methods of teaching 

chemistry, Methods of solving tasks, Methods of conducting a 

school chemical experiment 

course summary The methodology and modern technologies of teaching general and 

inorganic chemistry more extensively and in depth examines theo-

retical issues and practical skills on the methods of teaching chemi-

stry. Deepen and systematize the knowledge of undergraduates in 

the field of teaching methodology of general and inorganic chemi-

stry. 

Form of final control Current, midterm, final test, exam 

Competencies As a result of studying the discipline master 

should know: the methodology of the disciplines of general and in-

organic chemistry, a list of the main modern educational technolo-

gies used in the study of general and inorganic chemistry, the basic 

methods of teaching chemistry, state educational standards of sec-

ondary and higher schools, the main forms of education and infor-

mation and communication technologies 

should be able to: define the goals and objectives of teaching general 

and inorganic chemistry, make notes of lectures and other forms of 

education, make training, work programs, syllabuses, guidelines for 

the main activities, make materials for monitoring students' know-

ledge 

Recommended 

Literature 

1. Khakhanina, T. I. Inorganic chemistry: studies. manual for uni-

versities / T. I. Khakhanin, N. G. Nikitin, V. I. Grebenkova. - M.: 

Yurayt, 2011. - 287 p. - 

2. Shriver D., Atkins P. Beyorgankaly chemistry: ekі tmdy том 

oқulyқ / Kazak tіlіne aud. R.G. Rysgalieva, A.I. Niyazbayeva .- Al-

maty, 2012.- 756 bet. 
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3. Otto, Matthias. Modern methods of analytical chemistry [Text]: 

[textbook] / M. Otto; per. with him. by ed. A.V. Garmash.- 3rd ed .- 

M .: Technosphere, 2008.- 544 p. 

Teaching Methods verbal, visual, practical, interactive, information and communication 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time, attend lectures 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name Scientific-methodical bases of teaching organic and macromolecular 

chemistry 

Code  NMOPHOVS-5302 

A type  ПД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   2 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Abylkasova Gulzhan Ekpergenovna, Associate Professor of the De-

partment of Chemistry 

Course Objective   To give knowledge of the scientific and methodological foundations 

of the chemistry of organic and high molecular compounds, to im-

part skills in the teaching of chemical sciences at a high theoretical 

and practical level 

Course Prerequisites General chemistry, theoretical foundations of inorganic and organic 

chemistry, biochemistry, chemistry teaching methods, high molecu-

lar weight chemistry; physics, mathematics,  biology 

course summary Basics of the nomenclature of organic compounds, types of bonds, 

particles in organic reactions. Electronic effects, types, mechanisms 

of organic reactions for each class of compounds, structure, struc-

ture, properties of the main classes of organic compounds, as well as 

their application 

Form of final control exam 

Competencies As a result of studying the discipline, undergraduates should: 

 Know: the basics of the nomenclature of organic compounds, types 

of bonds, intermediate particles in organic reactions. Electronic ef-

fects, types, mechanisms of organic reactions for each class of com-

pounds, structure, structure, properties of the main classes of organic 

compounds, as well as their application. 

Have scientific and methodological foundations, techniques and 

skills in the field of teaching chemical sciences at a high theoretical 

and practical levels 

To be able to independently use reference, scientific, technical, en-

cyclopedic, and other literature to expand and deepen knowledge 

Recommended 

Literature 

1. Abylkasova G.U. Chemistry of functional derivatives of organic 

molecules: studies. manual / G. E. Abylkasova; Education and 

Science RK.- Ust-Kamenogorsk: Berel, 2016.- 163 p. 7 

2. Yagudeev, T. A. Basic organic analysis [Text]: textbook / T. A. 

Yagudeev; M-in education and science of Kazakhstan. - Almaty: 
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Association of universities of the Republic of Kazakhstan, 2014. - 

508 p 

. BJ Zhiembayeva, GT Baramysova, NA Akhatova Chemicals of 

phosphororganic derivatives in the series of ethinilsilocogescans 

monographs: 2015 

Teaching Methods verbal, visual, practical 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time, attend lectures 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name Business Kazakh language 

Code  DKz-5201 

A type  БД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   2 

Amount of credits РК-2 ЕСТS-3 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Sadykova Saule Tursynkyzy 

Course Objective   study of language material, management of business papers in the 

state language, the ability to conclude contracts, rules for writing 

business letters, as well as the ability to convey thoughts in the state 

language 

Course Prerequisites Kazakh language 

course summary The course content includes the following sections: grammar, mor-

phology, syntax. The structure of the Kazakh sentences. Types of 

sentences. Times of all groups. Modal verbs. Passive voice. Transfer 

of passive construction to the native language. Subjunctive. Infini-

tive constructions. 

Form of final control exam 

Competencies As a result of studying the discipline the undergraduate must: 

- know the lexical-grammatical, stylistic, spelling norms of the busi-

ness Kazakh language; 

- be able to use the studied material in life and professional activi-

ties; 

- have the skills to properly use professional terms when filling out 

documents in accordance with state standards, as well as writing 

styles and functions. 

To be competent: in the application of the business Kazakh lan-

guage. 

Recommended 

Literature 

1. Zhanasova HM, Kyrykbaeva BA, Ibraeva MK The correspon-

dence department of the Kazakh language: ecology and natural 

sciences specialties. Educational-methodical manual for Ust-

Kamenogorsk. Publisher: EKSU named after Amanzholov, 2013.-75 

pages. 

2. Sadykova ST Kazakh language (for the specialty of chemistry): 

textbook. - Ust-Kamenogorsk: S. Publisher of EKSU named after 
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Amanzholov, 2013. - 104 pages. 

3.Fromkin, Victoria.Introduction to linguistics: [textbook] / В. 

Fromkin. - 10th. - [p. m]: National Translation Bureau. Public 

Foundation, 2018. - 608 pages. - (New Renaissance, New Humanita-

rian Education, 100 new textbooks in the Kazakh language 

Teaching Methods verbal, practical 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time, attend lectures 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name Project Management and Innovation Management 

Code  UPIM-5202 

A type  БД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   2 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Alimbetov Usen Suleimanovich, professor 

Course Objective   gain knowledge in the field of management, marketing, finance, per-

sonnel management and other processes 

Course Prerequisites Management, marketing, business - planning of innovative projects. 

course summary Project management. Innovative Management 

Form of final control exam 

Competencies To be able to: find the best sources of funding and partners for the 

implementation of innovative projects. 

To master the skills of determining the effectiveness of the function-

ing of its financial and economic activities through the study and use 

in practice of innovative management methods 

Recommended 

Literature 

11. Адамов, Н. Бюджетирование в коммерческой организа-

ции. Краткое руководство / Н. Адамов, А. Тилов. - М.: Пи-

тер, 2017. - 144 c. 

12. Бондаренко, В. В. Менеджмент организации. Введение в 

специальность / В.В. Бондаренко, В.А. Юдина, О.Ф. Алехина. 

- М.: КноРус, 2016. - 232 c. 

13.  Жукова, М. А. Индустрия туризма: менеджмент органи-

зации / М.А. Жукова. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 200 

c. 

14. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство. Организация и тех-

нологии документационного обеспечения управления / Т.В. 

Кузнецова, Л.В. Санкина, Т.А. Быкова, и др.. - М.: Юнити-

Дана, 2017. - 359 c. 

15. Лобанова, Т.Н. Банки: организация и персонал. Совре-

менная концепция управления. Специализированный обу-

чающий кейс-курс / Т.Н. Лобанова. - М.: БДЦ-пресс, 2017. - 
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108 c. 

Teaching Methods verbal, practical, visual 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

Take the job on time. Careful lecture notes. For the absence of lec-

ture and seminar notes, marks will decrease. Undesirable passes 

without a valid reason. 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name Application of statistical methods for data processing in chemical-

pedagogical research 

Code  PSMOD-5303 

A type  ПД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2018-2019 

Semester of training   2 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Aubakirova Roza Ablakimovna 

Course Objective   Familiarization masters with some metrological aspects of chemical 

analysis, systematic and random errors, and different types of distri-

butions, applied value of statistical methods in conducting chemical 

and pedagogical research. 

Course Prerequisites Methods of mathematical processing of the results of chemical anal-

ysis, analytical chemistry 

course summary In the course of studying the discipline, masters study the fundamen-

tal statistical terms, the properties of some important distributions: 

normal, x2 - square, t - Student's distribution, etc., apply criteria to 

find misses in the data series, apply elements of the general theory 

of errors as applied to the processing of chemical analysis results 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline the undergraduate must 

know: the general population and the sample, methods of presenta-

tion and characteristics of the samples, the most important statistical 

hypotheses and methods of their verification, the metrological cha-

racteristics of the methods of quantitative chemical analysis, control 

of correctness and reproducibility. 

be able to: apply the methods of mathematical statistics and check 

them in the studied conditions, evaluate the errors of the chemical 

and pedagogical studies, evaluate the correctness of the methods of 

chemical analysis. 

 acquire skills: calculating experimental data using Student’s t-test, 

Fisher’s F-test, Wilcoxon’s paired test, etc., estimating the parame-

ters of statistical hypotheses, monitoring the correctness and repro-

ducibility of a specific chemical or pedagogical study 

Recommended 

Literature 

1. Yu.Ya.Haritonov. Analytical chemistry, M .: "Higher School", in 

2 tons., 2008 

2. Analytical chemistry. Problems and approaches. In 2 t. / Per.s 

eng., Ed. R. Koehner and others .-M .: World, 2004 

3. Yu.A.Zolotov. Fundamentals of analytical chemistry M .: "Higher 
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School", in 2 tons., 2008 

4.E.N.Dorokhova, G.V. Prokhorov. Tasks and questions on analyti-

cal chemistry. M .: Publishing House of Moscow State University, 

2014 

5.L.M.Filippova, M.K. Nauryzbaev. Metrological aspects and stan-

dardization issues in analytical chemistry, Almaty .: “Kazakh Uni-

versity”, 2012 

6. A quantitative description of uncertainty in analytical dimensions. 

Translation from English under obsc.red. L.A. Konopelko St. Pe-

tersburg, 2012 

7.http: //www.catalysis.nsk.su/chem/ 

Teaching Methods verbal, practical, visual 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

Take the job on time. Careful lecture notes. For the absence of lec-

ture and seminar notes, marks will decrease. Undesirable passes 

without a valid reason. 

Language of instruc-

tion 

Russian 

 

 

Description of individual disciplines (courses, units):First year of study, 2017 year 

 

The cycle of 

disciplines 

Code of 

discipline 

Name of the discipline Number 

of ECTS 

credits 

Semester 

БД  КВ SPPH -2203 Химияны оқытудың 

синергетикалық бағыттары 

Синергетический подход в препо-

давании химии 

Synergetic approach to teaching of 

chemistry 

4/7 3 

ПД КВ ISPH -2304 Қазіргі заман химия мәселелері 

мен тарихы 

История и современные проблемы 

химии 

3/5 3 

ПД КВ MOP -2305 Білім беру үрдісінің мониторингі 

Мониторинг образовательного 

процесса 

3/5 3 

ПД КВ SPAH -2306 Аналитикалық химияның заманауи 

мәселелері 

Современные проблемы аналити-

ческой химии 

3/5 3 

  Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы, магистерлік диссерта-

цияны орындауды қосқанда 

(МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации 

The research work of a of a candidate 

for a Master’s degree, including the 

implementation of master’s thesis 

8 3 
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Name Synergetic approach to teaching of chemistry 

Code  SPPH -2203 

A type  БД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2017-2018 

Semester of training   3 

Amount of credits РК-4 ЕСТS-7 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Afanasenkova Irina Vladimirovna, Associate Professor of Chemistry 

Course Objective   Formation of a competent specialist, possessing the knowledge and 

skills necessary for planning, organizing and implementing the 

chemical and educational process at school and university, aimed at 

the development of such personality traits as: knowledge mobility, 

method flexibility and critical thinking 

Course Prerequisites History and philosophy of science, pedagogy 

course summary The essence of the basic concepts of synergetics: dissipative system 

nonlinearity, bifurcation point, discreteness, fluctuation, emergence, 

openness, nonequilibrium, dynamism, stochasticity, structure, hie-

rarchy, attractor, quasi-stationarity, quantitative criteria for deter-

mining patterns; 

Signs characterizing the pedagogical process as a synergistic sys-

tem: the interaction of components, the presence of the environment, 

the individual nature of the pedagogical situations, the difference in 

the nature of the subsystems' activities, the presence of the subsys-

tems of the pedagogical process, multilevel and common goals, in-

ternal coherence and intensity of the subsystems of the holistic pe-

dagogical process, controllability of systems through information. 

Conditions for starting the process of self-organization; 

The state and trends of using synergetic ideas in the chemical educa-

tion process: using synergetics as an education principle, developing 

a synergistic education model, the influence of synergetics on the 

content of education, a synergistic approach to the higher education 

system, using individual elements of the theory of self-organization 

in teaching some disciplines, as in the secondary, so in high school 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline, masters must: 

To know: the essence of the basic concepts of synergetics, the signs 

characterizing the pedagogical process as a synergistic system, the 

conditions for launching the process of self-organization, the state 

and tendencies of using the ideas of synergetics in the chemical-

educational process; 

be able to: develop a methodology for organizing cognitive activity 

of students, when studying chemistry based on a synergistic ap-

proach, organize the learning process in a dialogic mode, see several 

ways, ways to achieve a goal, solve learning tasks, choose the best 

option to achieve a goal among a variety of solutions, follow the op-

timal, dynamic the balance between the fundamental and the inva-

riant component of the learning content, to organize the internal dif-

ferentiation of the learning content (according to ektu study and lev-
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el of complexity), to integrate science and human knowledge, to 

combine the "resonance" and "massive" exposure, depending on the 

degree of disequilibrium; 

have a skill: reflection, permanent self-education, assessment of fi-

nal and intermediate products of activity and, on this basis, adjust-

ment of actions, act in conditions of uncertainty, work with scientif-

ic and methodical periodical literature, compare and compare data 

from various literary sources, interpret data and draw conclusions, 

constructive communication when discussing the obtained data, 

scientifically and convincingly present the results and use the scien-

tific language of the discipline; lecture 

Recommended 

Literature 

7 Зорина Л.Я. Білім беру мазмұнындағы ӛзін-ӛзі 

ұйымдастыру идеяларының кӛрінісі // Педагогика. – 2016. - 

№4. -105-109 бет. 

8 Игнатова В.А. Синергетика табиғат пен қоғамды тану 

әдісі ретінде // Экология и жизнь. - №2. -2014, 28-32 бет. 

9 Финкельштейн Э.Б. Синергетика білім беру принципі 

ретінде // Интеграл. педагогика. – 2016. - №2. - 16-17 бет 

Teaching Methods Verbal-visual-practical, informational (interactive), technologies of 

problem and developing learning 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time, attend lectures 

Language of instruc-

tion 

Russian 

 

Name History and modern problems of chemistry 

Code  ISPH -2304 

A type  ПД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2017-2018 

Semester of training   3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Aubakirova Roza Ablakimovna, associate professor 

 

Course Objective   familiarization masters with the main stages of development of 

chemistry, achievements and problems of chemistry of modern 

chemical science 

Course Prerequisites Philosophy, modern problems of analytical chemistry. 

course summary During the study of the discipline, students get acquainted with the 

development of chemical science from antiquity to the present day, 

with the achievements of modern chemical science; study the main 

discoveries made by scientists - chemists; new directions of chemi-

stry and their applied use for solving environmental and technologi-

cal problems 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline the undergraduate must 

know: the main stages of the development of chemistry, the theoret-

ical foundations of methods characterizing the development of 
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science at the present stage, the methodology of chemical science, 

the work of the largest scientists who have had the greatest influence 

on the development of chemistry; 

be able to: formulate theoretical positions of a particular stage, sys-

tematize the material, present it in a logical sequence, analyze data 

characterizing the state of development of modern science; 

acquire skills: a critical approach to reviewing and studying a par-

ticular stage in the development of chemistry, writing an essay to 

characterize a particular stage in the development of chemistry, a 

comparative analysis when considering and comparing scientific 

data characterizing certain stages in the development of chemistry 

Recommended 

Literature 

1.Otto Matthias. Modern methods of analytical chemistry.- M .: 

Technosphere, 2008 

2.V. Strube Ways of development of chemistry. - M .: Mir, 2014 

3.Yu.I. Solovyov. Chemists about themselves. - M .: Graf - press, 

2011 

4.O.V. Baidalina, E.N. Ustyuzhanin. History and methodology of 

chemistry: guidelines for students of chemical specialty - Gorno-

Altaisk: RIO Univer-Print, 2011 

10. http://www.chem.msu.su/rus/welcome.html 

11. http://www.catalysis.nsk.su/chem/ 

12. http://chemister.da.ru/ 

13. http://chemport.ru/ 

14. http://novedu.chat.ru/ 

15. http://www.chemistry.narod.ru/ 

16. http://ychem.euro.ru/  

 

Teaching Methods Verbal-visual-practical, informational (interactive), technologies of 

problem and developing learning 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time, attend lectures 

Language of instruc-

tion 

Russian, Kazakh 

 

Name Monitoring the educational process 

Code  МОР-2305 

A type  ПД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2017-2018 

Semester of training   3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Shayhova Bakyt Kaliaskarovna, Head of the Department of Chemi-

stry 

Course Objective   familiarization with the world educational reforms, trends in the de-

velopment of education, the monitoring system in the educational 

sphere and the current state of development of the expert direction. 

Course Prerequisites Pedagogy, Psychology, Methods of teaching chemistry 
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course summary Education as a pedagogical system and an object of scientific man-

agement. Methods of collecting, processing, storing information to 

improve the efficiency of school management. Monitoring as a sys-

tem for collecting, processing, storing information about the educa-

tional system. 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline the undergraduate must 

know : features of continuous assessment of the main features of 

monitoring in the educational process. Monitoring the educational 

process is not only a means of measuring deviations from the norm 

of the results and goals of the functioning of the pedagogical system, 

but also a means of identifying the shortcomings of goals, norms 

and standards, feedback of corrected information and ways to 

achieve success in pedagogical activity. 

- To be able to: conduct a comparative analysis of world educational 

reforms and trends in the development of education, monitoring sys-

tems in the field of education and the current state of development 

of expert directions in educational activities. 

- Have skills: familiarizing students with the structure of the direc-

tion of scientific interests and its content, as well as with world edu-

cational reforms and trends in the development of the sphere of edu-

cational activity.  

 

Recommended 

Literature 

1.Инновационные подходы в образовании: учебное пособие, 

2014 г., Омарова В.К. 

9. Нағымжанова Қ. М. Инновациялық білім беру 

ортасында педагогикалық креативтікті қалыптастыру : 

монография, 2012 

10. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту 

әдістемесі : оқулық.- Ӛскемен : С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ Берел 

11. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании 

[Текст]  : учеб. пособие / В. К. Омарова ; М-во образования и 

науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 248 с. – 10 

12. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических 

исследований [Текст]  : учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. 

Булатбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2015. - 214 с. - 5 

Teaching Methods Verbal-visual-practical, informational (interactive), technologies of 

problem and developing learning 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time, attend lectures 

Language of instruc-

tion 

Russian 

 

Name Modern problems of analytical chemistry 

Code  SPAH-2306 

A type  ПД КВ 

Level of the course / 

Discipline 

master's degree 

Year of study 2017-2018 
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Semester of training   3 

Amount of credits РК-3 ЕСТS-5 

FULL NAME 

Academic degree and 

Title 

Aubakirova Roza Ablakimovna, associate professor 

Course Objective   deepening the theoretical knowledge of analytical chemistry 

Course Prerequisites Theoretical basics of inorganic chemistry. Analytical chemistry 

course summary In the course of studying the discipline "Modern Problems of Ana-

lytical Chemistry" masters get acquainted with the problems of ana-

lytical chemistry in the light of new achievements of science and 

technology, important theoretical aspects of basic science, make cal-

culations of complex systems with mathematical data processing 

Form of final control Exam 

Competencies As a result of studying the discipline the masters must 

know: all existing theories of acids and bases, features of the calcu-

lation of the constants of multi-stage complexation, features of the 

calculation of the constants of homogeneous and heterogeneous 

equilibrium with regard to competing reactions. 

be able to: calculate, construct and analyze distribution diagrams of 

various anionic forms of acids and redox equilibria, equilibrium dia-

grams of complexes, analyze graphical processes and deposition 

processes. 

master the skills: calculating the acidity of solutions of acids, bases, 

buffer mixtures, acidic and medium salts, taking into account their 

strength, concentration, participation of the solvent; calculating the 

pH of extremely weak acids (Cd = 10-7), weak bases, complex mix-

tures, acids and bases, buffer mixtures of acids of medium strength 

of high concentrations, salts  

Recommended 

Literature 

1.Analytical chemistry and physico-chemical methods of analysis: 

In 2 tons. T. 2: textbook / ed. A. A. Ishchenko. - M .: Academy, 

2010.- 416 p. 

2. Amerkhanova Sh. Analytics Chemicals: Оқулық / ҚР Bіlіm 

Zhәne Ulym Ministlyіlіg zhokary Oқu oryndarynyары Stud. oқulyқ 

retіnde ұsynady.- Astana: Foliant, 2015.-208 beta 

3. Zolotov, Yu. A. History and methodology of analytical chemistry 

[Text]: studies. manual for universities / Yu. A. Zolotov, V. I. Ver-

shinin .- 2nd ed., stereotype.- Moscow: Akademiya, 2008.- 464 p. 

4. Otto Mattias Modern Methods of Analytical Chemistry, 2008  

Teaching Methods Verbal-visual-practical, informational (interactive), technologies of 

problem and developing learning 

Conditions (require-

ments) for specialty 

education 

take the job on time, attend lectures 

Language of instruc-

tion 

Russian 

 

 

Справочник по модулям  

Модульный справочник 
Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Жалпығылыми 

Общенаучный 

General scientific 
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Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

Оскембай А.А.- к.и.н.,доцент кафедры Истории Казахстана 

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

Oskembay A.A. - Candidate of History, Associate Professor of the Department of History of 

Kazakhstan 

Сейтембетов Ермек Жакенович –к.ф.н. доцент 

Сейтембетов Ермек Жакенович –.ф.ғ. к доцент 

Seytembetov Ermek Zhakenovich –k.f.n. assistant professor 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

ООД 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

3 

3 

3 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМо-

дульТалаптар 

Module prerequisites 

Основы истории, Человек и общество 

Тарих, адам және қоғам негіздері 

Foundations of history, Man and society Педагогика 

ПедагогикаPedagogics 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science Психология 

Психология Psychology 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білім және түсіну:әлемніңғылымибейнесін, әлеуметтік, қоғамдық, 

мәдениқұбылыстардыңнегіздерінтүсіну; 

білім мен түсінудіқолдану:әлемдегіқұндылық-мағыналықбағдар: болмыс, 

ӛмірқұндылықтары; мәдениет, ғылым, ӛндірісқұндылықтары; ӛркениеттертарихы, ӛзелі; дін; 

пікір білдіру:ақпараттыіздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, ӛңдеу, 

оныңпайдалылығынбағалаужәнеалғақойылғаноқуміндеттеріншешуүшінперспективадамақсатт

ықолдану; 

коммуникативтікқабілеті:тӛзімділікті, этникалықидентификациянықалыптастыру, 

кӛпмәдениеттіқоғамғабейімделебілу, басқахалықтармендінӛкілдерініңмүдделерінқұрметтеу; 

оқуға қабілеті: білімді құрылымдау, білімді ахуалдық-барабар ӛзектендіру, жинақталған 

білімді кеңейту, жетілдіру; 

знание и понимание: понимание научной картины мира, основ социальных, общественных, 

культурных явлений; 

применение знаний и понимания: ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бы-

тия, жизни; ценности культуры, науки; производства; истории цивилизаций, собственной 

страны; религии; 

выражение суждений: поиск, отбор, систематизация, анализ, обработка информации, оценка 

ее полезности и целенаправленное применение в перспективе для решения поставленных 

учебных задач; 

коммуникативные способности:формирование толерантности, этнической идентификации, 

умение адаптироваться в поликультурном обществе, уважать интересы представителей других 

народов, религий; 

способности к учебе: структурирование знаний, ситуативно-адекватной актуализации знаний, 

расширения, приращения накопленных знаний; 

knowledge and understanding: understanding of the scientific picture of the world, the foundations 

of social, social and cultural phenomena; 

application of knowledge and understanding: value-semantic orientation in the world: the values of 

being, life; values of culture, science; production; the history of civilizations, country; religions; 

expression of judgments: search, selection, systematization, analysis, information processing, evalu-

ation of its usefulness and purposeful application in the future to solve educational tasks; 

communication skills: the formation of tolerance, ethnic identification, the ability to adapt to a mul-
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ticultural society, torespect the interests of representatives of other nations, religions; 

learning ability: knowledge structuring, situational-adequate knowledge updating, expansion, incre-

ment of accumulated knowledge; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the module 

(see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

1 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

Игибаев, С. К. Историография  истории Казахстана [Текст]  : учеб. для вузов / С. К. Игибаев ; 

М-во образования и науки РК. - Алматы : [б. и.], 2013. - 358 с. 10 

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

: Фолиант, 2013. - 349 с. : цв.ил 20 

3. Игибаев, С. Ка. Историография Казахстана [Текст]  : учеб. пособие / С. К. Игибаев ; М-во 

образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : Изд-во ВКГУ, 2013. - 216 с. 26 

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

Қазақ университеті, 2013.-101 бет. 

5.Рапохин Н. П. Прикладная психология: учеб. пособие / Н. П. Рапохин.- М.: ФОРУМ, 2014.- 

432с. 1 

6. Баксанский О. Е. Современная психология: теоретические подходы и методологические 

основания : [учеб. для вузов : в 2 кн.] / О. Е. Баксанский, В. М. Самойлова.- Кн. 2 : Современ-

ная психология познания.- М. : ЛИБРОКОМ, 2013.- 312 с. 1 

7. Гуревич, П.С. Психология личности [Текст]  : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / П. 

С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 559 с. 1 

8. Харари, Ювал Ноаһ.   

Sapiens : Адамзаттың қысқаша тарихы [Текст] / Ю.Н.Харари. - Алматы :  Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 368 бет. - (Рухани жаңғыру). - ISBN 9786017943264 : 3850.70 

Тг 

9. Шваб, Клаус. 
Тӛртінші индустриялық революция : [оқулық] / К. Шваб. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық) 

10Губайдуллина Г.Н. Новые педагогические подходы к преподаванию и учению : учеб. посо-

бие / Г. Н. Губайдуллина ; М-во образования и науки РК.- Усть-Каменогорск : Берел, 2016.- 

261 с. 22 

12. Таубаева Ш. Педагогика әдіснамасы : оқу құралы.- Алматы : Қарасай, 2013.-432 бет 

13.Майрес, Дэвид. Г.Әлеуметтік психология : [оқулық] / Д.Г.Майрес, Ж.М.Туенж. - 12-ші бас. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 648 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық) 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Полилингвиалды 

Полилингвиальный 

Polilingvialny 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра языка и перевода 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

ООД Жалпы пәндердің модулдері 

Общие обязательные модули (ООбм) 

General education modules 
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unit) 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМо-

дульТалаптар 

Module prerequisites 

Кәсіптік қазақ тілі 

казахскийязык на уровне бакалавриата 

Professional Kazakh Language 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Кәсіптік қазақ тілі 

Профессиональный казахский язык 

Professional Kazakh Language 

Шеттілі(кәсіптік) Иностранныйязык(профессиональный) Foreign language (professional 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білім және түсіну: арнайы лексика, терминология; 

Білімді қолдану 

диалогтық сӛйлеу саласында кәсіби тақырыпта оқытылатын тілді тасымалдаушылармен диалогқа 

қатыса білу. коммуникативтік бағыттағы практикалық, ситуациялық тапсырмаларды орындау;  

- пікір білдіру: жазу саласында әдеби тіл нормаларына сәйкес ресми-іскерлік, кәсіби мазмұн 

мәтіндерін жаза білу. кәсіби мәселелердің кең шеңбері бойынша қолжетімді және толық сӛйлеуге 

болады, бағалаумен, ескертулермен және тілектермен ӛз кәсіби кӛзқарасының дәлелдері. 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание: Специализированной лексики, терминологии; 

Применение знаний 
в области диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с носителями изучаемого языка на 

профессиональную тему. выполнять практические, ситуативные задания коммуникативного на-

правления; 

 - выражение суждений:в области письма уметь писать тексты официально-делового, 

профессионального содержания в соответствии с нормами литературного языка. доступно и 

обстоятельно высказаться по широкому кругу профессиональных вопросов,  

аргументации собственной профессиональной точки зрения с оценкой, замечаниями и 

пожеланиями. 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного взаимодействия с коллективом, 

сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию; 

knowledge and understanding: special vocabulary, terminology; 

Application of knowledge 

in the field of dialogic speech to be able to participate in dialogues with native speakers of the language 

being studied on a professional topic. perform practical, situational tasks of the communicative direc-

tion; 

 expression of judgments: in the field of writing, be able to write texts of official business, professional 

content in accordance with the norms of the literary language. available and thoroughly speak on a wide 

range of professional issues, 

be able to prove your own professional point of view with appreciation, comments and suggestions. 

communication skills: social and communicative interaction with the team, cooperation, tolerance; 

learning ability: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмотрен-

ныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң баға 

берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the module 
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(see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

1 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.Тер-Минасова С.Г.Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - 

[б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет 

2. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. 

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

2. Шульц, Дуэйн.Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 11-ші бас. - [б. 

м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет. 

3Latham-Koenig, Christina. English File [Текст]  :  Upper- Intermediadate Student's Book / C. Latham-

Koenig, C. Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 168 p. : +CD-

ROM. – 60 

4. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукья-

нова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Полилингвиалды 

Полилингвиальный 

Polilingvialny 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра языка и перевода 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

ООД Жалпы пәндердің модулдері 

Общие обязательные модули (ООбм) 

General education modules 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМо-

дульТалаптар 

Module prerequisites 

Кәсіптік қазақ тілі 

 казахский язык на уровне бакалавриата 

Professional Kazakh Language 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Кәсіптік қазақ тілі 

Профессиональный казахский язык 

Professional Kazakh Language 

Шеттілі(кәсіптік) Иностранныйязык(профессиональный) Foreign language (professional 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білім және түсіну: арнайы лексика, терминология; 

Білімді қолдану 

диалогтық сӛйлеу саласында кәсіби тақырыпта оқытылатын тілді тасымалдаушылармен 

диалогқа қатыса білу. коммуникативтік бағыттағы практикалық, ситуациялық тапсырмалар-

ды орындау;  

- пікір білдіру: жазу саласында әдеби тіл нормаларына сәйкес ресми-іскерлік, кәсіби 

мазмұн мәтіндерін жаза білу. кәсіби мәселелердің кең шеңбері бойынша қолжетімді және 

толық сӛйлеуге болады, бағалаумен, ескертулермен және тілектермен ӛз кәсіби 

кӛзқарасының дәлелдері. 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание: Специализированной лексики, терминологии; 

Применение знаний 
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в области диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с носителями изучаемого 

языка на профессиональную тему. выполнять практические, ситуативные задания коммуни-

кативного направления; 

 - выражение суждений:в области письма уметь писать тексты официально-делового, 

профессионального содержания в соответствии с нормами литературного языка. доступно и 

обстоятельно высказаться по широкому кругу профессиональных вопросов,  

аргументации собственной профессиональной точки зрения с оценкой, замечаниями и 

пожеланиями. 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного взаимодействия с коллек-

тивом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию; 

knowledge and understanding: special vocabulary, terminology; 

Application of knowledge 

in the field of dialogic speech to be able to participate in dialogues with native speakers of the 

language being studied on a professional topic. perform practical, situational tasks of the commu-

nicative direction; 

 expression of judgments: in the field of writing, be able to write texts of official business, pro-

fessional content in accordance with the norms of the literary language. available and thoroughly 

speak on a wide range of professional issues, 

be able to prove your own professional point of view with appreciation, comments and sugges-

tions. 

communication skills: social and communicative interaction with the team, cooperation, toler-

ance; 

learning ability: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

1 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.Тер-Минасова С.Г.Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-

Минасова. - [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет 

2. Тіл біліміне кіріспе : [оқулық] / В. Фромкин. - 10-шы бас. - [б. м.] : Ұлттық аударма 

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

2. Шульц, Дуэйн.Қазіргі психология тарихы : [оқулық] / Д.Шульц, С.Э.Шульц. - 11-ші бас. 

- [б. м.] : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 448 бет. 

3 Қазақ тілі. А1 қарапайым деңгей [Текст]  : оқулық / А. М. Досмамбетова [және т. б.]. - 

Астана : [Ұлттық тестілеу орталығы], 2012. - 164 бет.+CD-ROM. - 18 

. 4Latham-Koenig, Christina. English File [Текст]  :  Upper- Intermediadate Student's Book / C. 

Latham-Koenig, C. Oxenden. - [third edit.]. - [New York] : Oxford University Press, [2018]. - 168 

p. : +CD-ROM. – 60 

5. Бонк, Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. 

Лукьянова. - М. : ДеКонт+ ГИС.-Ч.1. -  2015. - 639 с. 15 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Фундаменталды пәндерді оқытудық әдістемелік негіздері 

Методологические основы преподавания фундаментальных дисциплин 

Methodological basis of teaching fundamental disciplines (subjects) 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрас 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

ООД Жалпы пәндердің модулдері 

Общие обязательные модули (ООбм) 

General education modules 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

6  

6 
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Number of hours per week 6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМо-

дульТалаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың методологиясы және заманауи 

технологиялары 

Методология и современные технологии обучения общей и неорганической химии 

The methodology and advanced technology training of General and Inorganic Chemistry 

Органикалық және жоғары молекулалы қосылыстар химиясын оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері 

Научно-методические основы преподавания химии органических и высокомолекулярных 

соединении 

Scientific-methodical bases of teaching organic and macromolecular chemistry 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білім және түсіну: химия бойынша білім беру ұйымының мазмұны мен принциптері. 

Бағдарламалар мен оқулықтар. 

- Химия және препараторлық оқу кабинетін жабдықтау және жабдықтауға қойылатын 

талаптар. Оқыту құралдары және дидактикалық мүмкіндіктер. Зертханалық жабдық. 

- Әдістемелік мамандықты ӛткізу принциптері. 

білім мен түсінуді қолдану:   

педагогикалық, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде химия саласында алған білімдерін қолдану. 

оқу-тәрбие жұмысын жүргізу, бағдарламалық материалды меңгеру деңгейі мен тереңдігін 

анықтау, оқытудың әртүрлі әдістері мен құралдарын пайдалану. 

оқу-зертханалық жабдықтарды пайдалану. 

оқушылардың табиғи процестер мен құбылыстар туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыруға ықпал ету, олардың химияны зерттеуге қызығушылығын дамыту.  

оқу материалын таңдау және біріктіру, оқу кабинетінің жабдықтарымен байланысты 

мәселелерді шешу. кӛрнекі құралдарды қолдану. 

экологиялық, еңбек, адамгершілік, эстетикалық тәрбиені жүзеге асыру. 

озық педагогикалық тәжірибені талдау, жалпылау және тарату, ӛзінің кәсіби біліктілігін 

жүйелі түрде арттыру.  

экологиялық зерттеулерде қолданылатын негізгі ғылымды қажетсінетін технологиялар; 

 экожүйелердің тұрақтылығын зерттеу бойынша мониторингтік зерттеулер жүргізу; 

пікір білдіру: берілген стандарттарға сәйкес тапсырмаларды орындау; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание:  Содержание и принципы организации образования по химии. Про-

граммы и учебники. 

-Требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета химии и препараторской. 

Средства обучения и дидактические возможности. Лабораторное оборудование. 

-Принципы проведения методической специальности. 

 применение знаний и понимания: 
применять полученные знания в области химии при решении педагогических, учебно-

воспитательных задач. 

вести учебно-воспитательную работу, определять степень и глубину усвоения программно-

го материала, пользоваться разнообразными методами и средствами обучения. 

использовать учебно-лабораторное оборудование. 

способствовать формированию у учащихся научных представлений о природных процессах 

и явлениях, развивать у них интерес к изучению химии.  

отбирать и интегрировать учебный материал, решать вопросы, связанные с оборудованием 

учебного кабинета. использовать наглядные пособия. 

осуществлять экологическое, трудовое, нравственное, эстетическое воспитание. 

анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт, систематиче-

ски повышать свою профессиональную квалификацию. 

основных наукоемких технологий, применяемых в экологических исследованиях; 

проведение мониторинговых исследований по изучению устойчивости экосистем; 

выражение суждений: выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами; 
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коммуникативные способности: социально-коммуникативного взаимодействия с коллек-

тивом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию; 

knowledge and understanding: Content and principles of organization of education in chemistry. 

Programs and textbooks. 

- Requirements for the equipment of the chemistry and preparatory classroom.  Means of education 

and didactic possibilities. Laboratory equipment. 

Principles of carrying out a methodical specialty. 

 application of knowledge and understanding: 

apply the knowledge gained in the field of chemistry in solving pedagogical, educational tasks. 

Do educational work, determine the degree and depth of assimilation of program material, use a 

variety of methods and means of training. 

use teaching and laboratory equipment. 

to promote the formation of students' scientific ideas about natural processes and phenomena, to 

develop their interest in the study of chemistry. 

Develop and integrate educational material, solve issues related to the equipment of the classroom. 

use visual aids. 

carring out ecological, labor, moral, aesthetic education. 

 analyze, summarize and disseminate advanced pedagogical experience, systematically improve 

their professional qualifications. 

basic science-intensive technologies used in environmental research; 

do monitoring studies of ecosystem sustainability; 

expression of judgment: perform tasks in accordance with specified standards; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, cooperation, toler-

ance; 

learning ability: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

1 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1Органическая химия[Текст] : учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. Тюкавкиной.- 2-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный курс.- 2009.- 592 с.- 10 

2. Органическая химия[Текст] : учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. Тюкавкиной.- 4-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 2008.- 638 с.- 10 

3.Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: 

Юрайт, 2010.- 396с 5 

3.Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая химия [Текст]  : 

учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Красно-

дар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Ақпаратты ӛңдеудің заманауи әдістері 

Современные методы обработки информации 

Modem methods of information processing 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрасы 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

ООД Жалпы пәндердің модулдері 

Общие обязательные модули (ООбм) 

General education modules 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 6/10 
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Кредиттер саны 

Numberofcredits 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМо-

дульТалаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Аналитикалық химияның қазіргі мәселелері 

Современные проблемы аналитической химии 

Modern Problems of Analytical Chemistry 

Химиялық-педагогикалық зертеулер мәндерін ӛңдеуге статистикалық әдістерді қолдану 

Применение статистических методов для обработки данных химико-педагогического 

исследования 

Application of statistical methods for data processing in chemical-pedagogical research 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білім және түсіну: қазіргі Аналитикалық химияның теориялық негіздерін , оқытылатын пән 

саласындағы аналитикалық химиядағы қазіргі заманғы теориялар мен есептеулерді; ғылыми 

зерттеулердің нәтижесін статистикалық ӛңдеу 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіптік кеңістікте химиялық және физика-химиялық 

зерттеулерде;  

ақпаратты ӛңдеу, оның пайдалылығын бағалау және алға қойылған оқу міндеттерін шешу 

үшін перспективада мақсатты қолдану; 

коммуникативтік қабілеті: тӛзімділікті, этникалық идентификацияны қалыптастыру, 

кӛпмәдениетті қоғамға бейімделе білу, басқа халықтар мен дін ӛкілдерінің мүдделерін 

құрметтеу; 

оқуға қабілеті: білімді құрылымдау, білімді ахуалдық-барабар ӛзектендіру, жинақталған 

білімді кеңейту, жетілдіру 

знание и понимание: теоретических основ современной аналитической химии , современ-

ных теорий и расчетов в аналитической химии в области преподаваемой дисциплины; ста-

тистической обработки результато научных исследований 

применение знаний и понимания:химических и физико-химических исследованиях в 

профессиональном пространстве;  

обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное применение в перспекти-

ве для решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности:формирование толерантности, этнической идентифика-

ции, умение адаптироваться в поликультурном обществе, уважать интересы представителей 

других народов, религий; 

способности к учебе: структурирование знаний, ситуативно-адекватной актуализации зна-

ний, расширения, приращения накопленных знаний 

knowledge and understanding: the theoretical foundations of modern analytical chemistry, mod-

ern theories and calculations in analytical chemistry in the field of the taughtdiscipline; 

application of knowledge and understanding: chemical and physico-chemical research in the 

professional space; information processing, evaluation of its usefulness and purposeful application 

in the future for solving educational tasks; 

communication skills: the formation of tolerance, ethnic identification, the ability to adapt to a 

multicultural society, to respect the interests of representatives of other nations, religions; 

learning abilities: knowledge structuring, situational-adequate knowledge actualization, expan-

sion, increment of accumulated knowledge 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

1 semester 

Литература 

Әдебиет 

1Органическая химия[Текст] : учеб. для вузов: [в 2 кн. ] / под ред. Н. А. Тюкавкиной.- 2-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 2: Специальный курс.- 2009.- 592 с.- 10 
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Literature 2. Органическая химия[Текст] : учеб. для вузов: в 2 кн. / под ред. Н. А. Тюкавкиной.- 4-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа. Кн. 1: Основной курс.- 2008.- 638 с.- 10 

3.Хаханина Т. И. Органическая химия: учеб. пособие / Т. И. Хаханина, Н. Г. Осипенко.- М.: 

Юрайт, 2010.- 396с 5 

3.Егоров, В. В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая химия [Текст]  : 

учебник для вузов / В. В. Егоров, Н. И. Воробьева, И. Г. Сильвестрова. - СПб. ; М. ; Красно-

дар : Лань, 2014. - 144 с. : ил. 5 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Химияны оқытудағы білім технологиялары 

Образовательные технологии в обучении химии 

Educational tehnologies in teaching chemistry 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрас 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности 

Optional modules for the specialty 

 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

ПререквизитымодуляМо-

дульТалаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Химияны оқытудың синергетикалық бағыттары 

Синергетический подход в преподавании химии 

Synergetic approach to teaching of chemistry 

Қазіргі заман химия мәселелері мен тарихы 

История и современные проблемы химии 

History and modern problems of Chemistry 

Білім беру үрдісінің мониторингі 

Мониторинг образовательного процесса 

Monitoring of the educational process 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

инергетиканыңнегізгіұғымдарынбілужәнетүсіну:диссипативтіжүйесызықсыз, 

бифуркациянүктесі, дискреттілік, флуктуация, эмердженттілік, ашықтық, теңсіздік, 

динамикалық, стохастикалық, құрылымдылық, иерархиялық, аттрактор, 

квазистационарлық, заңдылықтардыанықтаудыңсандықкритерийлері;  

Педагогикалықпроцестісинергетикалықжүйеретіндесипаттайтынбелгілер:. 

Химия-білімберупроцесіндесинергетикаидеяларынқолданужағдайыменүрдістері: 

жоғарымектептеде; 

білімментүсінудіқолдану:педагогикалықзерттеулержүргізу; 

пікірбілдіру:кәсібиқызметтіңнәтижелерінболжау; 

коммуникативтікқабілеттер:білімдібіріктіру, 

толықемесақпаратнегізіндеқорытындыжасау;  

оқу қабілеті: заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, ӛз бетінше білім 

алу; 

знание и пониманиеСущности основных понятий синергетики: диссипативная система 

нелинейность, точка бифуркации, дискретность, флуктуация, эмерджентность, открытость, 

неравновесность, динамичность, стохастичность, структурность, иерархичность, аттрактор, 

квазистационарность, количественные критерии установления закономерностей;  

Признаки, характеризующие педагогический процесс как синергетическую систему:. 
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Состояние и тенденции использования идей синергетики в химико-образовательном про-

цессе: и, так и в высшей школе; 

применение знаний и понимания: проводить педагогические  исследования; 

выражение суждений: прогнозировать результаты профессиональной деятельности; 

коммуникативные способности: интегрировать знания, делать заключение на основе не-

полной информации;  

способности к учебе:  самостоятельно приобретать знания, используя современные образо-

вательные технологии;  

knowledge and understanding: The essences of the basic concepts of synergetics: dissipative 

system nonlinearity, bifurcation point, discreteness, fluctuation, emergence, openness, nonequili-

brium, dynamism, stochasticity, structure, hierarchy, attractor, quasistationarity, quantitative crite-

ria for determining patterns; 

Signs characterizing the pedagogical process as a synergistic system. 

The state and tendencies of using the ideas of synergetics in the chemical-educational process: 

both in high school;  

application of knowledge and understanding: to conduct pedagogical research; 

expression of judgment: predict the results of professional activity; 

communication skills: integrate knowledge, make a conclusion based on incomplete information; 

learning abilities: independently acquire knowledge using modern educational technologies; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

1 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.Отто Маттиас. Современные методы аналитической химии.- М.: Техносфера, 2008 

2.В. Штрубе. Пути развития химии. – М.: Мир, 2014 

3.Ю.И. Соловьев. Химики о себе. – М.: Граф - пресс, 2011 

4.О.В. Байдалина, Е.Н. Устюжанина. История и методология химии: методические реко-

мендации для студентов химической специальности  – Горно-Алтайск: РИО Универ-Принт, 

2011 

23. http://www.chem.msu.su/rus/welcome.html  

24. http://www.catalysis.nsk.su/chem/   

25. http://chemister.da.ru/ 

26. http://chemport.ru/ 

27. http://novedu.chat.ru/ 

28.  http://www.chemistry.narod.ru/ 

http://ychem.euro.ru/ 

5.Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании [Текст]  : учеб. пособие / В. К. 

Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. и.], 2014. - 248 с. – 10 

6.Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических исследований [Текст]  : учеб. по-

собие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ  

университетi, 2015. - 214 с. - 5 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Аймақтық компонент химияның тәлім-тәрбиесінде 

Региональный компонент в обучении химии 

The regional component in teaching chemistry 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрас 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности 

Optional modules for the specialty 

 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

http://chemister.da.ru/
http://chemport.ru/
http://novedu.chat.ru/
http://ychem.euro.ru/
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Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль Талаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

ҚР химия ӛнеркәсібі 

Химическая промышленность РК 

Chemical industry of the Republic of Kazakhstan 

Жоғары оқу орнында химияны оқыту әдістемесіндегі аймақтық, экологиялық және тарихи 

компоненттер 

Региональные, экологические и исторические компоненты при преподавании химии в выс-

шей школе 

Regional, environmental, and historical components of teaching Chemistry in high school 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білү,түсінүҚазақстан Республикасының химияӛнеркәсібі туралы, 

оқупроцесіндеаймақтықӛнеркәсіптікматериалдыпайдалануқажеттілігі, 

қоршағанортамәселелеріжәнеолардышешужолдары; 

қоршағанортаобъектілеріжәнеластанукөздері; судың, 

ауаныңластанухимиясыжәнезияндықоспалардантазартутәсілдері; 

қоршағанортаобъектілерінаналитикалықбақылау, оқытылатынпәнсаласында; 

білімментүсінудіқолдану:кәсібикеңістікте;  

пікірбілдіру: сыниойлаудықалыптастыру; ақпараттыіздеу, іріктеу, жүйелеу, талдау, ӛңдеу, 

оныңпайдалылығынбағалаужәнеалғақойылғаноқуміндеттеріншешуүшінперспективадамақса

ттықолдану; 

коммуникативтікқабілеттер:ұжымменәлеуметтік-коммуникативтікқарым-қатынас, 

ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание: о химической промышленности Республики Казахстан, необходимости 

использования регионального промышленного материала в учебном процессе,проблем окру-

жающей среды и пути их решения;объектов окружающей среды и источники загрязне-

ния;химию загрязнения воды, воздуха и способы очистки от вредных примесей;аналитических 

контроль объектов окружающей среды, в области преподаваемой дисциплины; 

применение знаний и понимания:в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование критического мышления; поиск, отбор, систематиза-

ция, анализ, обработка информации, оценка ее полезности и целенаправленное применение 

в перспективе для решения поставленных учебных задач; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного взаимодействия с коллек-

тивом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

knowledge and understanding: about the chemical industry of the Republic of Kazakhstan, the 

necessity to use regional industrial material in the educational process, environmental problems 

and ways to solve them; environmental objects and sources of pollution; chemistry of water pollu-

tion, air and methods of cleaning from impurities; 

analytical control of environmental objects in the field of the taught discipline; 

application of knowledge and understanding: in the professional space; 

expression of judgment: the formation of critical thinking; search, selection, systematization, 

analysis, information processing, evaluation of its usefulness and targeted application in the future 

for solving educational problems; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, cooperation, toler-

ance; 

learning ability: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 
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Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

1 semester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Зорина Л.Я. Отражение идей самоорганизации в содержании образования // Педагогика. – 

2016. - №4. - С.105-109. с. 

2. .Игнатова В.А. Синергетика как метод познания природы и общества // Экология и жизнь. 

- №2. -2014 С. 28-32. 

3.Финкельштейн Э.Б. Синергетика как принцип образования // Интегральная педагогика. – 

2016. - №2. - С. 16-17. 

4. Шаихова Б.К.,Окас К.О.,Маканов У.М. Методика использования региональных особенно-

стей промышленных предприятий в процессе обучения химии при подготовке специали-

стов- технологов перерабатывающих производств.2009 

5.Химияны оқытуда тарихи, экологиялық және аймақтық компонентерді қолдану әдистемесі 

Оқулық.-Ӛскемен 2017 

6. Ю.К.Увалиев, Д.Х.Камысбаев, Р.А.Аубакирова, С.К.Кабдрахманова. Учебное пособие 

«Химия и технология производства продуктов химической» 2013 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Химияны оқытудағы білім технологиялары 

Образовательные технологии в обучении химии 

Educational tehnologies in teaching chemistry 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрас 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности 

Optional modules for the specialty 

 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль Талаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия, икт 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Ақпараттың коммуникативті технологиясын химияны оқытуда қолдану 

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании химии 

Using information and communication technologies in teaching chemistry 

Орта мектептерде сабақтан тыс жұмыстарын ұйымдастыру және шешу жолдары 

Проблемы организации и пути совершенствования внеклассной работы по химии в средней 

школе 

Problems of organization and ways to improve the extracurricular work in chemistry in secondary 

school 

Химиядан электронды оқу құралын құрастыру әдістемесі 

Методика конструирования электронных учебных изданий по химии 

Methods of designing electronic textbooks in Chemistry 
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Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Казіргіпедагогикалықтехнологиялардыңтеориялықнегіздерін, 

ортамектептесыныптантысжұмыстардыұйымдастыруәдістемесін, химияныоқытуда , оқу-

тәрбиеүрдісіндежаңаақпараттықтехнологиялардыңэлектрондықоқубасылымдарын, 

білімтраекторияларынбілужәнетүсіну. 

білімментүсінудіқолдану:білімберуүдерісіндесыныптантысжұмыстардыұйымдастыруменӛ

ткізуде, электрондыбасылымдардықұрастырудапедагогикалықзерттеулержүргізу; - 

мәліметтердіэлектрондыӛңдеу; - 

мәтіндікредакторменжұмысістеу;графикалықнысандарменжұмысістеу; 

мультимедиалықжүйелерменжұмысістейбілу.;  

Алғанбілімдердіқолданабілужәнеӛзбетіншеоқуарқылыосыбілімдердікеңейту 

пікірбілдіру:білімдібіріктіру, толықемесақпаратнегізіндеқорытындыжасау; 

коммуникативтікқабілеттер:ауызшажәнежазбашатүрдеӛзойындұрысжәнеқисындыресімде

у; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание: теоретических основ современных педагогических технологий, мето-

дики организации внеклассной работы в средней школе, в преподавании химии , электрон-

ных учебных изданий новых информационных технологий в учебно-воспитательном про-

цессе, образовательных траекторий.  

применение знаний и понимания:в организации и проведении внеклассной работы в об-

разовательном процессе, в конструировании электронных изданий проведение педагогиче-

ских  исследований;- проводении  электронной обработке данных;  с в работе текстовым 

редактором;в работе с графическими объектами;  уметь  работать мультимедийными систе-

мами;  

 вырабатке умений пользоваться полученными  знаниями  и         расширять       эти умения 

за счѐт самостоятельного изучения 

выражение суждений: интегрировать знания, делать заключение на основе неполной ин-

формации; 

коммуникативные способности:правильно и логично оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

knowledge and understanding: the theoretical foundations of modern pedagogical technologies, 

methods of organizing extracurricular work in high school, in teaching chemistry, electronic edu-

cational publications of new information technologies in the educational process, educational tra-

jectories. 

application of knowledge and understanding: in the organization and conduct of extracurricular 

activities in the educational process, in the design ofelectronic publications conducting pedagogi-

cal research; 

- conducting electronic data processing; with a text editor; working with graphic objects; be able to 

work with multimedia systems; 

 developing the skills to use the knowledge gained and expand these skills through self-study 

expression of judgments: integrate knowledge, make a conclusion based on incomplete informa-

tion; 

communication skills: correctly and logically formulate your thoughts orally and in writing; 

learning ability: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алушарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

sem ester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.Журнал «Информатика и образование». Изд. после 2012 г. 

2.Журнал «Открытое образование». Изд. после 2014 г 

3.Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих сис-

тем. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 2016. 

4.Попова М.В., Сапожников А.В., Сапожников В.И. Информационные, коммуникационные 

технологии. Учебник – М.: РПА «АПР», 2009. – 296 с. 

5.Тоискин, В. С. Разработка электронных учебных пособий: Практикум/В. С. Тоискин, В. 

В. Красильников, И. В. Ефимцева.- Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010.- 144с.  

6.Тоискин, В. С.Теоретические основы разработки электронных образовательных изданий 

(антропологический подход): учебное пособие/ B.C.    Тоискин, В.  В.  Красильников.-

Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010.- 108с. 

7.Демкин В.П., Можаева Г.В. Классификация образовательных электронных изданий: ос-

новные принципы и критерии. Томск, 2013. 
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8.Осин, А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации / А.В. Осин. - М.: 

Ритм, 2015.-320 с. 

9.Агеев, В. Н. Электронные издания учебного назначения: концепции, создание, использо-

вание : учеб.пособие / В. Н. Агеев, Ю. Г. Древе. - М. : МГУП, 2013. - 235 с. 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Химияны ӛқыту әдістемесі 

Методы преподавания химии 

Methods of teaching chemistry 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрас 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности 

Optional modules for the specialty 

 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль Талаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия, икт 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Орта мектепте химиялық зерттеу біліктіліктерін қалыптастыру әдістемесі 

Методика формирования химико-исследовательских умении в средней школе 

The method of formation of chemical research ability in high school 

Олимплиада есептерін шығару әдістемесі 

Методика решения олимпиадных задач 

Methods of solving Olympiad problems 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Бейорганикалық химияны, жалпы химия мен экологияны, Органикалық химиямен жоғары 

молекулалық қосылыстар химиясын, Физикалықхимияменэлектрохимияны, 

аналитикалықхимияменсирекэлементтерхимиясын, катализді, 

Жалпыхимиялықтехнологияменколлоидтықхимияны, химиялықфизикаменфизика-

химиялықзерттеуәдістеріноқытуәдістемесінбілужәнетүсіну; ғылыми-

педагогикалыққызметте; ғылымимәселелердішешуде; кәсібиқарым-қатынаста; 

ақпараттықіздеумәселелерінде. 

білімментүсінудіқолдану:химияныңнегізгібӛлімдерібойыншакүрделілігіәртүрлідеңгейдегіе

септердішешудіңәдістемеліктәсілдері;       

- олимпиадаесептеріншешудіңәдістемеліктәсілдері; 

- есептерді шешуге арналған компьютерлік бағдарламалар. 

пікір білдіру: теориялық және қолданбалы сипаттағы күрделі шығармашылық есептерді 

шешу туралы; 

коммуникативтік қабілеті: шешендік ӛнер, ауызша және жазбаша түрде ӛз ойларын дұрыс 

және логикалық ресімдеу. 

ӛз зерттеулерінің нәтижелерін кӛрсете білу; 

оқуға қабілеті: алған білімдерін құрылымдау және жетілдіру; 

знание и пониманиеметодологии преподавания неорганической химии, общей химии и 

экологии, органической химии и химии высокомолекулярных соединений, физической хи-

мии и электрохимии, аналитической химии и химии редких элементов, катализа, общей 

химической технологии и коллоидной химии, химической физики и физико-химических 

методов исследований; в научно-педагогической деятельности; в решении научных про-

блем; профессиональном общении; в вопросах информационного поиска. 
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применение знаний и понимания: методических приемов решения задач различной сте-

пени сложности по основным разделам химии;       

-  методические приемы решения олимпиадных задач; 

- компьютерные программы для решения задач. 

выражение суждений: о решениях сложных  творческих задач теоретического и  приклад-

ного характера; 

коммуникативные способности::ораторского искусства, правильного и логичного оформ-

ления своих мыслей в устной и письменной форме. 

умение представлять результаты своих исследований; 

способности к учебе:  структурирование и приращение полученных знаний; 

knowledge and understanding of the methodology of teaching inorganic chemistry, general 

chemistry and ecology, organic chemistry and chemistry of high-molecular compounds, physical 

chemistry and electrochemistry, analytical chemistry and chemistry of rare elements, catalysis, 

general chemical technology and colloid chemistry, chemical physics and physical and chemical 

research methods; inscientific and educational activities; in solving scientific problems; profes-

sional communication; in matters of information retrieval. 

application of knowledge and understanding: methodological techniques for solving problems 

of varying degrees of complexity in the main sections of chemistry; 

- methodical techniques for solving Olympiad tasks; 

- computer programs for solving tasks 

expression of judgments: on solutions of complex creative problems of theoretical and applied 

nature; 

Communication skills:: oratory, correct and logical design of their thoughts in oral and written 

form. 

the ability to present the results of their research; 

learning abilities: structuring and increment of acquired knowledge; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит алушарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

sem ester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Г.М.Чернобыльская. Основы методики обучения химии. – М., 2010 

2. О.С.Зайцев. Методика обучения химии. – М., 2009.  

3. Шаихова Б.К.,Окас К.О.,Маканов У.М. Методика использованиярегиональных особен-

ностей промышленных предприятий в процессе обучения химии при подготовке специа-

листов- технологов перерабатывающих производств.2009г 

.4.Нахова Н.А., Егорова К.Е. Химия минералов: факультативный курс. -Якутск: Кудук, 

2012  

5.Сергеева М.П. Внеклассная работа по химии: Вечера, факультативные и кружковые за-

нятия. Пособие для учителя. –М.: АРКТИ, 2014. – 48с.,илл. 

6.Третьяков Ю.Д.. Метлин Ю.Г. Основы общей химии: Учебное пособие для учащихся по 

факультативному курсу. –М.: Просвещение, 2008.. 

7. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В. П. Сергеевой.- 4-е изд.- М.: 

Академия, 2013.- 368с.3 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Инновациялық кәсіпкерлік 

Инновационное предпринимательство 

Innovative entrepreneursip 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрас 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

 Optional modules, beyond qualification 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 
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Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль Талаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия, икт 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Жобаларды басқару және инновациялық менеджмент 

Управление проектами и инновационный менеджмент 

ProjectManagementandInnovationManagement 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 

Kazakhstan model of ethnic tolerance and social harmony 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Білім және түсіну: оқытылатын пән саласында; 

білім мен түсінуді қолдану: кәсіби кеңістікте;  

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 

коммуникативтік қабілеттер: ұжыммен әлеуметтік-коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, тӛзімділік; 

оқуға қабілеттілік: ӛздігінен білім алуға дайындық және қабілеттілік; 

знание и понимание: в области преподаваемой дисциплины; 

применение знаний и понимания:в профессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование критического мышления; 

коммуникативные способности: социально-коммуникативного взаимодействия с коллек-

тивом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к самообразованию;  

knowledge and understanding: in the field of the taught discipline; 

application of knowledge and understanding: in the professional space; 

expression of judgment: the formation of critical thinking; 

communication skills: social and communicative interaction with the team, cooperation, toler-

ance; 

learning ability: readiness and ability to self-education; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

1 семестр 

1 семестр,  

sem ester 

Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

1 семестр 

1 семестр,  

sem ester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1.Назарбаев Н.А. «Ассамблея народа Казахстана: Доверие, Традиции, Транспарентность, 

Толерантность». Выступление на XVI сессия Ассамблеи народа Казахстана. Официальный 

сайт Президента Республики Казахстан //http: //www.akorda.kz. 

2.Додолев М.А.: Институт всеобщей истории РАН. – Москва.: ИВИ РАН, 2017. - 253 с. 

3.Мусаев И.М. Национализм и его специфика в политических условиях современной 

Европы. - Спб., 2016. 

4.Назарбаев Н.А. Выступление на Конференции ОБСЕ высокого уровня по толерантности и 

недискриминации в Астане (июнь, 2010 г.). Официальный сайт Президента Республики 

Казахстан //http://www.akorda 

5.Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. В. 

В. Трофимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015.- 521с. 5 

6. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. В. В. Тро-

фимова.- М.: Юрайт, 2016.- 478с.5 

7. Королева Н. В., Кайдаш И. Н. Информатика: учеб. Пособие, 2012 
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8. Валигурский, Д.И. Организация предпринимательской деятельности [Текст]  : учебник / 

Д. И. Валигурский. - 2-е изд. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 518 с. – 2 

 

Название модуля и шифр 

Модуль атауы және шифры 

Name of module code 

Химияны ӛқыту әдістемесі 

Методы преподавания химии 

Methods of teaching chemistry 

Ответственный за модуль 

Модульге жауапты 

Responsible for the module 

кафедра химии 

химия кафедрас 

Department of Chemistry 

Тип модуля (название бло-

ка) 

Модуль түрі (блок атауы) 

Type of module (name of 

unit) 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности 

Optional modules for the specialty 

 

Уровень модуля 

Модуль деңгейі 

Modulelevel 

магистратура 

магистратура 

magistrasi 

Количество часов в неделю 

Аптасына сағат 

Number of hours per week 

6  

6 

6 

Количество кредитов 

Кредиттер саны 

Numberofcredits 

6/10 

Формаобучения 

Оқу түрі 

Form of training 

Очная 

Күндізгі 

Intramural 

Семестр 

Семестр 

Semester 

1 

Количество обучающихся-

Студенттер саны 

Number of students 

по факту 

шынында 

on the fact 

Пререквизиты модуля 

Модуль Талаптар 

Module prerequisites 

 Неорганическая и органичекая  химия, икт 

Бейорганикалық және органикалык химия 

anjrganik andorganik chemistri 

Содержание модуля 

Модуль мазмұны 

Module content 

Государственный экзамен по специальности, написание и защита 

магистерская  диссертация)  

 

Результаты обучения 

Оқу нәтижелері 

Learning outcome 

Магистерская диссертация рассматривается как конечный результат 

профессиональной подготовки бакалавров по данной специальности, 

содержит научную новизну, имеет теоретическое и 

практическое значение. 

Магистеская диссертация относится к завершающему этапу обучения. В ней 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические 

знания выпускников; отражаются знания и навыки, полученные в 

процессе  обучения  и  в  ходе  самостоятельного  научного 

исследования, а также обобщаются результаты преддипломной 

практики. Тема дипломной работы выбирается из рекомендуемой 

кафедрой  тематики.  При  этом  студент  может  предложить 

инициативную  тему.  Окончательная  формулировка  темы 

согласовывается  с  научным  руководителем.  Тема  должна 

соответствовать наименованию получаемой специальности. Тема, 

научный руководитель и рецензенты дипломных работ утверждаются 

приказом ректора университета. 

Структурными элементами магистеской диссретации являются: титульный 

лист; содержание; определения; обозначения и сокращения; 

введение; основная часть; заключение; список использованных 

источников; приложения. Во введении необходимо отразить 

актуальность исследования в контексте программных документов, 

определяющих  развитие  общества.  С  учетом  специфики 

специальности и выбранной темы нужно показать значимость 

исследуемой проблемы. Также во введении должны быть отражены 

актуальность  проблемы,  степень  научной  исследованности; 

определены цель и задачи дипломной работы; научно-методическая 

база исследования; положения, выносимые на защиту; объект и 

предмет исследования; практическое значение; структура работы. 
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Введение должно включать: 

- общую информацию о разработанности выбранной темы; 

- обоснование актуальности и новизны темы, связь данной работы с 

другими научно-исследовательскими работами; 

- даѐтся оценка использованной литературы (историография 

проблемы); 

- цель работы и решаемые задачи. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы. В основной 

части содержатся ответы на вопросы, сформулированные во время 

работы над рабочим планом и позволяющие раскрыть содержание 

самого предмета исследования. 

Основная часть должна иметь логически обоснованную структуру, 

которая определяется волей автора, исходя из осмысления темы, цели 

и задач, подобранных источников, литературы и логики самого 

исследования. 

Основная часть может состоять из нескольких глав. Основная часть 

может содержать: 

а) обоснование направления исследования, объекта исследования; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических 

исследований, методы; 

в) анализ текстов, источников, фактов, процессов, составляющих 

проблематику работы; 

г) обобщение и оценку результатов исследований, включающих 

оценку полноты решения поставленных задач и предложения по 

дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных 

результатов,  обоснование  необходимости  проведения 

дополнительных исследований теоретических и практических 

вопросов, рассмотренных в работе. 

Основная часть обычно состоит из глав (разделов). В конце каждой 

главы рекомендуется делать выводы, которые должны быть краткими 

и содержать конкретную информацию о полученных результатах. 

Заключение, как правило, должно содержать: 

- основные результаты работы и краткие выводы по ним; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- рекомендации по использованию результатов работы; 

Заключение начинают с нового листа после изложения основной 

части работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных в работе. 

Количество  источников  при  выполнении  курсовой  работы 

составляет, как правило, не менее 10 наименований. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могутбыть включены в 

основную часть. 

Приложениями могут быть: 

- иллюстрации, схемы, фотографии, графики и т. д.; 

- таблицы вспомогательных данных; 

- экспертные заключения; 

- инструкции, методики, разработанные в процессе выполненияработы; 

- примеры, не вошедшие в работу; 

- другие материалы. 

К магистерской диссертации предъявляют следующие требования: 

- глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа научной литературы; 

- умелая систематизация статистических данных и результатов 

наблюдений, анализ и обобщение их и выявление проблем; 

- критический подход к изучаемым фактическим материалам, с целью 

поиска новых идей и разработок; 

- аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

- лаконичное, логически последовательное и самостоятельное 

изложение материала; 

-оформление  материала  в  соответствии  с  установленными 

требованиями.; 

Форма итогового 

контроляҚорытынды 

бақылау нысаны 

Learning outcome 

exam 
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Условия для получения 

кредитов 

Кредит  алу шарттары 

Conditions for obtaining 

loans 

положительная оценка по итоговому контролю и выполнению всех видовработ, предусмот-

ренныхмодулем (см. п. 4.2) 

модульде кӛзделген жұмыстың барлық түрлерін түпкілікті бақылауға және іске асыруға оң 

баға берілді (4.2-ті қараңыз). 

positive assessment of the final control and performance of all types of work provided by the 

module (see paragraph 4.2) 

Продолжительность 

модуля Модуль ұзақтығы 

Duration of the module 

4 семестр 

4 семестр,  

sem ester 

Литература 

Әдебиет 

Literature 

1. Инновационные подходы в образовании: учебное пособие, 

2014  Омарова В.К. 

2. Нағымжанова Қ. М. Инновациялық білім беру ортасында педагогикалық 

креативтікті қалыптастыру : монография, 2012 

3. Тантыбаева Б.С., Даутова З.С. Химияны оқыту әдістемесі : оқулық.- Ӛскемен 

: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Берел 

4. Омарова, В. К. Инновационные подходы в образовании [Текст]  : учеб. посо-

бие / В. К. Омарова ; М-во образования и науки РК; ПГПИ. - Алматы :  [б. и.], 

2014. - 248 с. – 10 

5. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогических исследований [Текст]  

: учеб. пособие / Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева ; КазНУ им. аль-Фараби. - 

Алматы : Қазақ  университетi, 2015. - 214 с. - 5 


