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6В01504 – «Химия» 

6В01504 – «Химия» 

6В01504 – «Chemistry» 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5 кредит/ кредитов/credit  

«Химия және жаралыстану», «Заманауи білім беру технологиялары» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Химия и 

естествознание», «Современные образовательные технологии» 

General disciplines for educational trajectories:«Chemistryand natural sciences», 

«Modern educational technologies» 

1.  

EКN – 2101 

OEР -2101 

BEЕ - 2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD – 2101 

EUR – 2101 

ESD - 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

TKSN – 2101 

OBZh – 2101 

FHL - 2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of health and lifestyle 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Химия және жаралыстану», «Заманауи білім беру технологиялары» траекториялары 

бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Химия и естествознание», 

«Современные образовательные технологии» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Chemistryand natural sciences», 

«Modern educational technologies» 

2.  

BKK – 1202 

SNS – 1202 

SIC – 1202 

Бейорганикалық қосылыстардың құрылысы 

Строение неорганических соединений 

Structure of inorganic compounds 
7 

BKH-1202 

HNS-1202 

CIC-1202 

Бейорганикалық қосылыстар химиясы 

Химия неорганических соединений 

Chemistry of inorganic compounds 

3.  

BHTN-1203 

TONH -1203 

TBIC-1203 

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Теоретические основы неорганической химии 

Theoretical basics of inorganic chemistry  
5 

BH – 1203 

NH – 1203 

IС – 1203 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic chemistry 
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4.  

PZhEH – 1204 

HEPS – 1204 

CEP – 1204 

Периодтық жүйесінің элементтер химиясы 

Химия элементов периодической системы 

Chemical elements in the periodic 

5 EBKH – 1204 

HENS – 1204 

CEIC – 1204 

Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар 

химиясы 

Химия элементов и неорганических соединений 

Chemistry of elements and inorganic compounds 

5.  

ZhMNF-1205 

FOVM-1205 

PBHM-1205 

Жоғарғы математика негізіндегі физика  

Физика с основами высшей математики  

Physics with bases of higher mathematics 
5 

ZhMFE – 1205 

EVMF – 1205 

EHMP – 1205 

Жоғары математика және физика элементтері 

Элементы высшей математики и физики 

Elements of higher mathematics and physics 

6.  

SA – 2206 

KA – 2206 

QA – 2206 

Сапалық анализ 

Качественный анализ 

Qualitative analysis 
5 

KASR – 2206 

KRAK – 2206 

QRAC – 2206 

Катиондар мен аниондардың сапалық реакциялары 

Качественные реакции анионов и катионов 

Quality reactions of anions and cations 

7.  

SA – 2207 

KA – 2207 

QA – 2207 

Сандық анализ 

Количественный анализ 

Quantitative analysis 
5 

TKA – 2207 

KMA – 2207 

CMA – 2207 

Талдаудың классикалық әдістері 

Классические методы анализа 

Classic methods of analysis 

8.  

AKOH – 3208 

OHAS – 3208 

OCAC – 3208 

Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы 

Органической химия алифатических соединений 

Organic chemistry of aliphate compounds 
8 

OHТN-3208 

TOOH-3208 

TFOC-3208 

Органикалық химияның теориялық негіздері 

Теоретические основы органической химии 

Theoretical foundations of organic chemistry 

9.  

CKOH-3209 

OHCS-3209 

OCCC-3209 

Циклді қосылыстардың органикалық химиясы 

Органическая химия циклических соединений 

Organic chemistry of cyclic compounds 

5 

ММ-3209 

ММ-3209 

ММ-3209 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

OHTT-3209 

IGOH-3209 

SCOC-3209 

Органикалық химияның таңдаулы тараулары 

Избранные главы органической химии 

Selected chapters of organic chemistry 

10.  

ShZhMH-3210 

MIHM–3210 

MSCS – 3210 

Шағын жинақталған  мектептерде химияны оқыту 

әдістемеcі 

Методика изучения химии в малокомплектной 

школе 

Method of studying chemistry in small school 

5 

AMBEK – 3210 

OEKHS-3210 

OACHR - 3210 

Ауылдық мектепте химия бойынша элективті 

курстар 

Организация элективных курсов по химии в 

сельской школе 

Organization of active courses in chemistry in a rural 

school 

ММ – 3210 

ММ-3210 

ММ - 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11.  

BHim – 3211 

BHim – 3211 

BHem – 3211 

Биохимия  

Биохимия  

Biochemistry 

5 
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BSTN – 3211 

BOKA – 3211 

BBQA – 3211  

Биохимия сапалық талдау негіздерімен  

Биохимия с основами качественного анализа  

Biochemistry on the basics of qualitative analysis 

ММ – 3211 

ММ – 3211 

ММ - 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12.  

BOZS – 3212 

SNOV – 3212 

SIOS – 3212  

Бейорганикалық және органикалық заттар синтезі  

Синтез неорганических и органических веществ  

Synthesis of inorganic and organic substances 
5 

HS – 3212 

HS – 3212 

CS – 3212  

Химиялық синтез  

Химический синтез  

Chemical synthesis 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Химия және жаралыстану», «Заманауи білім беру технологиялары» траекториялары 

бойынша кәсіптік пәндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Химия и 

естествознание», «Современные образовательные технологии» 

Main disciplines for educational trajectories:«Сhemistry andnatural sciences», 

«Modern educational technologies» 

13.  

HT – 4313 

HT – 4313 

HT – 4313 

Химиялық технология 

Химическая технология 

Chemical technology 6 

 HON – 4313 

OHP – 4313 

BCP – 4313 

Химиялық өндіріс негіздері 

Основы химических производств 

Basics of chemical production 

14.  

OGZU-4314 

ONISh-4314 

OSRSh-4314 

Оқушылардың ғылыми зерттеулерін ұйымдастыру 

Организация научных исследований школьников 

Organization of scientific research of schoolchildren 

5 
MZZhU – 4314 

MOShIP– 4314 

MOShRP– 4314 

Мектеп зерттеу жобаларын ұйымдастыру 

әдістемесі 

Методика организации школьных 

исследовательских проектов  

The method of organization of school research projects 

15.  

ZhGOA - 4315 

MPE – 4315 

MTNS - 4315 

Жаратылыстану ғылымдарын оқыту әдістемелері 

Методика преподавания естествознания 

Methods of teaching natural science 
5 

MB – 4315 

MB – 4315 

MB – 4315 

Mолекулалық биология 

Молекулярная биология 

Molecular biology 

16.  

ITHPZh-4316 

ITOSH-4316 

ITUCC-4316 

Инновациялық технологиялар және химиялық 

пәндердің жаңартылған мазмұны 

Инновационные технологии и обновлённое 

содержание химических дисциплин 

Innovative technologies and updated content of 

chemical disciplines 
5 

ZhMBHO-4316 

IPKPH - 4316 

IACTC-4316 

Жаңартылған мазмұн бойынша химияны оқыту 

курсындағы инновациялық тәсілдер 

Инновационные подходы в курсе преподавания 

химии по обновлённому содержанию 

Innovative approaches in the course of teaching 

chemistry in according to the updated content 

17 TFHA -4312 

FHMA - 4312 

PCMA - 4312 

Талдаудың физика-химиялық әдістері 

Физика-химические методы анализа 

Physics-chemical methods of analysis 5 

 ASTFH – 4312 

FHMAS – 4312 

FCMWA - 4312 

Ақаба судың талдауының физика-химиялық 

әдістері 

Физика-химические методы анализа сточных вод 
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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ТHE BASICS OF ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

«Экономика және кәсіпкерлік негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

Physics-chemical methods of wastewater analysis 

18 KH -4313 

KH – 4313 

CC - 4313 

Коллоидтық химия 

Коллоидная химия 

Colloid chemistry 
5 

SSKHT – 4313 

KHOSV – 4313 

CHWT - 4313 

Сарқын суларды коллоидты-химиялық тазалау 

Коллоидно-химическая очистка сточных вод 

Colloid-chemical wastewater treatment 

19 KZhK – 4319 

KSE – 4319 

CMNS – 4319  

Қазіргі жаратылыстану концепциясы 

Концепция современного естествознания 

Concepts of modern natural science 
5 

FHP – 4319 

FHP – 4319 

PCP – 4319  

Физика және химия полимерлері 

Физика и химия полимеров 

Physics and chemistry of polymers 
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3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the course used in the further professional activities. 

 

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ 

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ECOLOGY AND STEADY DEVELOPMENT 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән «Экология», «Тұрақты даму», «Болашақ энергетикасы», «Жасыл 

экономика» ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 
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жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «Экология», 

«Устойчивое развитие», «Энергетика будущего», «Зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of «Еcology», «Sustainable 

development», «Еnergy of the future», «Green economy», processes of anthropogenic pollution 

of the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, география және математика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the course used in the further professional activities. 

 

ӨМІР ТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FUNDAMENTALS OF LIFE SAFETY 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 
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мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері» пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 
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6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety. 

The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

«Fundamentals of life safety»; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарих. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе. 

Педагогическая практика. 

Educational practices. 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 

СТРОЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

STRUCTURE OF INORGANIC COMPOUNDS 

Курстың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып үйрену, осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу 

және оларды тәжірибеде қолдана білу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: бейорганикалық қосылыстар 

кластары, химиялық теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теория, химиялық байланыс, 

химиялық байланыс туралы түсініктердің эволюциясы, ауыспалы құрамның 

қосылыстары, химиялық тепе-теңдік, еру, ерітудің гидраттық теориясы, тұндыру, 

тұндыру шарттары. 

«Бейорганикалық қосылыстардың құрылысы» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бейорганикалық химияның негіздерін оқыту; теориялық және практикалық 

мақсаттарда осы білімдерді пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеру; негізгі 

түсініктер мен анықтамаларды меңгеру; химиялық заттардың формулаларын, 

реакциялар теңдеуін құру ережелерін білуге; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдануға; 

- әртүрлі типтегі химиялық есептерді шешу және әдебиетпен өз бетінше жұмыс 

істеу әдістемесін меңгеруге; 
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- химиялық реакциялар мен өнімдердің пайда болуын талдауға; 

- нақты химиялық процестерге негізгі химиялық заңдарды түсіндіруге; 

- химиялық байланыстың эволюциясы туралы түсінікке ие болуға; 

- әртүрлі факторлардың әсерінен химиялық реакцияның ағуын бағалауға. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы неорганической химии, 

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Классы неорганических 

соединений, химические уравнения, строение атома, квантовая теория, химическая связь, 

эволюция представлений о химической связи, соединения переменного состава, 

химическое равновесие, растворение, гидратная теория растворения, осаждение, условия 

осаждения. 

В результате изучения дисциплины «Строение неорганических соединений» 

обучающийся будет: 

- изучить основы неорганической химии; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и практических целях; усвоить 

основные понятия и определения; знать формулы химических веществ, правила 

составления уравнения реакций; 

- применять полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- владеть методикой решения химических задач различного типа и 

самостоятельной работы с литературой; 

- анализировать протекание химических реакции и образования продуктов; 

- интерпретировать основные химические законы к конкретным химическим 

процессам; 

- иметь представление об эволюции химической связи; 

- оценивать протекание химических реакции от действия различных факторов. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, theories, laws of inorganic 

chemistry, to get acquainted with the basic methods of solving typical problems of the discipline 

and be able to apply them in practice. 

The content of the discipline includes the following sections: Classes of inorganic 

compounds, chemical equations, the structure of the atom, quantum theory, chemical bond, the 

evolution of ideas about chemical bonds, compounds of variable composition, chemical 

equilibrium, dissolution, hydrate theory of dissolution, deposition, deposition conditions. 

As a result of studying the discipline «Structure of inorganic compounds» the student 

will: 

- learn the basics of inorganic chemistry; possess the skills and techniques of using this 

knowledge for theoretical and practical purposes; learn the basic concepts and 

definitions; know the formula of chemicals, the rules of the equation of reactions; 

- apply the knowledge gained in the study of other academic disciplines; 

- know the methods of solving chemical problems of various types and independent work 

with literature; 

- analyze the chemical reaction and formation of products; 

- interpret the basic chemical laws to chemical-specific processes; 

- have an idea of the evolution of the chemical bond; 

- evaluate the chemical reaction from the action of various factors. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия. 

Школьный курс химии. 

School chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, физикалық және органикалық химия. 

Аналитическая, физическая и органическая химия. 

Analytic, physical and organic chemistry. 
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БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ 

ХИМИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

CHEMISTRY OF INORGANIC COMPOUNDS 

Курстың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып үйрену, осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу 

және оларды тәжірибеде қолдана білу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: бейорганикалық қосылыстар 

кластары, химиялық теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теория, химиялық байланыс, 

химиялық байланыс туралы түсініктердің эволюциясы, ауыспалы құрамның 

қосылыстары, химиялық тепе-теңдік, еру, ерітудің гидраттық теориясы, тұндыру, 

тұндыру шарттары. 

«Бейорганикалық қосылыстар химиясы» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бейорганикалық химия негіздерін білуін көрсетуге; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдануға; 

- химиялық заттардың негізгі түсініктері мен анықтамаларын, формулаларын, 

реакциялар теңдеуін құрастыру ережелерін меңгеруге; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін, химиялық есептерді шешу 

әдістемесі мен алгоритмін қолдануға; 

- химиялық реакциялар мен өнімдердің пайда болуын талдауға; 

- негізгі химиялық заңдарды жіктеуге; 

- химиялық байланыстың эволюциясы туралы түсінікке ие болуға; 

- әртүрлі факторлардың әсерінен химиялық реакцияның ағуын бағалауға. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы неорганической химии, 

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Классы неорганических 

соединений, химические уравнения, строение атома, квантовая теория, химическая связь, 

эволюция представлений о химической связи, соединения переменного состава, 

химическое равновесие, растворение, гидратная теория растворения, осаждение, условия 

осаждения. 

В результате изучения дисциплины «Химия неорганических соединений» 

обучающийся будет: 

- демонстрировать знание основ неорганической химии; 

- использовать эти знания в теоретических и практических целях; 

- усвоить основные понятия и определения, формулы химических веществ, правила 

составления уравнения реакций; 

- применять полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- применять методику и алгоритм решения химических задач различного; 

- анализировать протекание химических реакции и образования продуктов; 

- классифицировать основные химические законы; 

- иметь представление об эволюции химической связи; 

- оценивать протекание химических реакции от действия различных факторов. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, theories, laws of inorganic 

chemistry, to get acquainted with the basic methods of solving typical problems of the discipline 

and be able to apply them in practice. 

The content of the discipline includes the following sections: Classes of inorganic 

compounds, chemical equations, the structure of the atom, quantum theory, chemical bond, the 

evolution of ideas about chemical bonds, compounds of variable composition, chemical 

equilibrium, dissolution, hydrate theory of dissolution, deposition, deposition conditions. 

As a result of studying the discipline «Сhemistry of inorganic compounds» the student 

will: 

- demonstrate knowledge of the basics of inorganic chemistry; 

- use this knowledge for theoretical and practical purposes; 

- learn the basic concepts and definitions, chemical formulas, rules of the equation of 

reactions; 

- apply the knowledge gained in the study of other academic disciplines; 
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- apply the methodology and algorithm for solving chemical problems of various; 

- analyze the chemical reaction and formation of products; 

- classify basic chemical laws; 

- have an idea of the evolution of the chemical bond; 

- evaluate the chemical reaction from the action of various factors. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия. 

Школьный курс химии. 

School chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, физикалық және органикалық химия. 

Аналитическая, физическая и органическая химия. 

Analytic, physical and organic chemistry. 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

THEORETICAL BASICS OF INORGANIC CHEMISTRY 

Курстың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып үйрену, осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу 

және оларды тәжірибеде қолдана білу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: бейорганикалық қосылыстар 

кластары, химиялық теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теория, химиялық байланыс, 

химиялық байланыс туралы түсініктердің эволюциясы, ауыспалы құрамның 

қосылыстары, химиялық тепе-теңдік, еру, ерітудің гидраттық теориясы, тұндыру, 

тұндыру шарттары. 

«Бейорганикалық химияның теориялық негіздері» пәнді оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- бейорганикалық химияның негіздерін оқыту; теориялық және практикалық 

мақсаттарда осы білімдерді пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеру; негізгі 

түсініктер мен анықтамаларды меңгеру; химиялық заттардың формулаларын, 

реакциялар теңдеуін құру ережелерін білуге; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдануға; 

- әртүрлі типтегі химиялық есептерді шешу және әдебиетпен өз бетінше жұмыс 

істеу әдістемесін меңгеруге; 

- химиялық реакциялар мен өнімдердің пайда болуын талдауға; 

- нақты химиялық процестерге негізгі химиялық заңдарды түсіндіруге; 

- химиялық байланыстың эволюциясы туралы түсінікке ие болуға; 

- әртүрлі факторлардың әсерінен химиялық реакцияның ағуын бағалауға. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы неорганической химии, 

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Классы неорганических 

соединений, химические уравнения, строение атома, квантовая теория, химическая связь, 

эволюция представлений о химической связи, соединения переменного состава, 

химическое равновесие, растворение, гидратная теория растворения, осаждение, условия 

осаждения. 

В результате изучения дисциплины «Теоретические основы неорганической 

химии» обучающийся будет: 

- изучить основы неорганической химии; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и практических целях; усвоить 

основные понятия и определения; знать формулы химических веществ, правила 

составления уравнения реакций; 

- применять полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- владеть методикой решения химических задач различного типа и 

самостоятельной работы с литературой; 

- анализировать протекание химических реакции и образования продуктов; 



14 
 

- интерпретировать основные химические законы к конкретным химическим 

процессам; 

- иметь представление об эволюции химической связи; 

- оценивать протекание химических реакции от действия различных факторов. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, theories, laws of inorganic 

chemistry, to get acquainted with the basic methods of solving typical problems of the discipline 

and be able to apply them in practice. 

The content of the discipline includes the following sections: Classes of inorganic 

compounds, chemical equations, the structure of the atom, quantum theory, chemical bond, the 

evolution of ideas about chemical bonds, compounds of variable composition, chemical 

equilibrium, dissolution, hydrate theory of dissolution, deposition, deposition conditions. 

As a result of studying the discipline «Тhe oretical basics of inorganic chemistry» the 

student will: 

- learn the basics of inorganic chemistry; possess the skills and techniques of using this 

knowledge for theoretical and practical purposes; learn the basic concepts and 

definitions; know the formula of chemicals, the rules of the equation of reactions; 

- apply the knowledge gained in the study of other academic disciplines; 

- to know the methods of solving chemical problems of various types and independent 

work with literature; 

- to analyze the chemical reaction and formation of products; 

- to interpret the basic chemical laws to chemical-specific processes; 

- have an idea of the evolution of the chemical bond; 

- evaluate the chemical reaction from the action of various factors. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия. 

Школьный курс химии. 

School chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, физикалық және органикалық химия. 

Аналитическая, физическая и органическая химия. 

Analytic, physical and organic chemistry. 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

INORGANIC CHEMISTRY 

Курстың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, теорияларын, 

заңдарын оқып үйрену, осы пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу 

және оларды тәжірибеде қолдана білу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: бейорганикалық қосылыстар 

кластары, химиялық теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теория, химиялық байланыс, 

химиялық байланыс туралы түсініктердің эволюциясы, ауыспалы құрамның 

қосылыстары, химиялық тепе-теңдік, еру, ерітудің гидраттық теориясы, тұндыру, 

тұндыру шарттары. 

«Бейорганикалық химия» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бейорганикалық химия негіздерін білуін көрсетуге; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдануға;  

- химиялық заттардың негізгі түсініктері мен анықтамаларын, формулаларын, 

реакциялар теңдеуін құрастыру ережелерін меңгеруге; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдануға; 

- химиялық есептерді шешу әдістемесі мен алгоритмін қолдануға; 

- химиялық реакциялар мен өнімдердің пайда болуын талдауға; 

- негізгі химиялық заңдарды жіктеуге; 

- химиялық байланыстың эволюциясы туралы түсінікке ие болуға; 

- әртүрлі факторлардың әсерінен химиялық реакцияның жүруін бағалауға. 
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Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы неорганической химии, 

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Классы неорганических 

соединений, химические уравнения, строение атома, квантовая теория, химическая связь, 

эволюция  представлений о химической связи, соединения переменного состава, 

химическое равновесие, растворение, гидратная теория растворения, осаждение, условия 

осаждения. 

В результате изучения дисциплины «Неорганическая химия» обучающийся будет: 

- демонстрировать знание основ неорганической химии; 

- использовать эти знания в теоретических и практических целях; 

- усвоить основные понятия и определения, формулы химических веществ, правила 

составления уравнения реакций; 

- применять полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- применять методику и алгоритм решения химических задач; 

- анализировать протекание химических реакции и образования продуктов; 

- классифицировать основные химические законы; 

- иметь представление об эволюции химической связи; 

- оценивать протекание химических реакции от действия различных факторов. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, theories, laws of inorganic 

chemistry, to get acquainted with the basic methods of solving typical problems of the discipline 

and be able to apply them in practice. 

The content of the discipline includes the following sections: Classes of inorganic 

compounds, chemical equations, the structure of the atom, quantum theory, chemical bond, the 

evolution of ideas about chemical bonds, compounds of variable composition, chemical 

equilibrium, dissolution, hydrate theory of dissolution, deposition, deposition conditions. 

As a result of studying the discipline «Іnorganic chemistry» the student will: 

- demonstrate knowledge of the basics of inorganic chemistry; 

- use this knowledge for theoretical and practical purposes; 

- learn the basic concepts and definitions, chemical formulas, rules of the equation of 

reactions; 

- apply the knowledge gained in the study of other academic disciplines; 

- apply the methodology and algorithm for solving chemical problems of various; 

- to analyze the chemical reaction and formation of products; 

- classify basic chemical laws; 

- have an idea of the evolution of the chemical bond; 

- evaluate the chemical reaction from the action of various factors. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия. 

Школьный курс химии. 

School chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, физикалық және органикалық химия. 

Аналитическая, физическая и органическая химия. 

Analytic, physical and organic chemistry. 

 

ПЕРИОДТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕР ХИМИЯСЫ 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

CHEMICAL ELEMENTS IN THE PERIODIC 

Курстың мақсаты: Д И. Менделеевтің периодтық заңына негізделген элементтер 

химиясының қазіргі жағдайы мен даму жолдары туралы, химиялық элементтер мен 

олардың қосылыстарының қасиеттері туралы түсініктерді дамыту, студенттерде нақты 

және сандық деңгейде есептерді талдауға ұмтылысты қалыптастыру; болашақ маманды 

Белсенді, Шығармашылық іс-әрекет үшін білім, практикалық іскерліктер мен дағдылар 

кешенімен қаруландыру, шығармашылық ойлауды дамыту, диалектика-материалистік 

ғылыми, дүниетанымды қалыптастыру, химияның басқа ғылымдармен, өмірмен 
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байланысын ашу. «Гипотеза-тексеру-дәлелдеу» жоспары бойынша жұмыс дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: элементтердің химиялық жіктелуі. 

Табиғатта табу және қарапайым заттар мен химиялық қосылыстарды алудың жалпы 

принциптері. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық 

байланысы, JUPAC бойынша жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе 

элементтерінің қышқылдық-негізгі, тотығу - тотықсыздану және басқа қасиеттерінің 

өзгеру заңдылықтары. Сутегі, оттегі, оларды алу, физикалық және химиялық қасиеттері, 

маңызды қосылыстар, қолдану. S-элементтердің жалпы сипаттамасы. P-элементтердің 

жалпы сипаттамасы. D-элементтердің жалпы сипаттамасы. Аса маңызды f-элементтер 

және олардың радиоактивтілігі. 

«Периодтық жүйесінің элементтер химиясы» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- химиялық элементтер туралы негізгі ұғымдарды, қасиеттердің өзгеру 

заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық аспектілерде түрленуін 

көрсетуге; 

- қарапайым және күрделі заттардың физикалық және химиялық қасиеттерін 

зерттеу үшін бейорганикалық химияның теориялық негіздерін қолдануға; 

- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау; 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

талдау; 

- химиялық эксперимент жүргізу үшін әртүрлі қондырғыларды жинау; қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық экспериментті жүргізу; 

эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін бағалау, химиялық эксперимент жүргізу. 

 

Цель курса: развитие представлений о современном состоянии и путях развития 

химии элементов, о свойствах химических элементов и их соединений, основанное на 

периодическом законе Д.И.Менделеева, формирование у студентов стремления к анализу 

задач на точном и количественном уровне; вооружать будущего специалиста, 

комплексом знаний, практических умений и навыков для  активной, творческой 

деятельности, развитие творческого мышления, формированию, диалектико-

материалистического научного, мировоззрения, раскрыть связь химии с другими 

науками, с жизнью. Формирование навыка работы по плану «гипотеза-проверка-

доказательство». 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Химическая 

классификация элементов. Нахождение в природе и общие принципы получения простых 

веществ и химических соединений. Основные классы неорганических соединений, их 

генетическая связь, классификация и номенклатура по JUPAC. Закономерности 

изменения кислотно-основных, окислительно - восстановительных и других свойств 

элементов периодической системы и их важнейших соединений по периодам и группам. 

Водород, кислород, их получение, физические и химические свойства, важнейшие 

соединения, применение. Общая характеристика s-элементов. Общая характеристика p-

элементов. Общая характеристика d-элементов. Важнейшие f–элементы и их 

радиоактивность. 

В результате изучения дисциплины «Химия элементов периодической системы» 

обучающийся будет: 

- демонстрировать основные понятия о химических элементах, закономерности 

изменения свойств, их видоизменения как в химическом, так и в физических 

аспектах; 

- применять теоретические основы неорганической химии для изучения 

физических и химических свойств простых и сложных веществ; 

- планировать эксперимент по синтезу заданного соединения; 

- анализировать теоретические концепции и фактический материал неорганической 

химии; 

- собирать различные установки для проведения химического эксперимента; 

проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности; грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 
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- оценивать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

периодической систем, проведения химического эксперимента. 

 

Purpose: the development of ideas about the current state and ways of development of 

chemistry of elements, the properties of chemical elements and their compounds, based on the 

periodic law Of D. I. Mendeleev, the formation of students ' desire to analyze the problems at 

the exact and quantitative level; to equip the future specialist, a set of knowledge, practical skills 

for active, creative activity, the development of creative thinking, formation, dialectical-

materialistic scientific, worldview, to reveal the relationship of chemistry with other Sciences, 

with life. Formation of the work skill according to the plan «hypothesis-test-proof». 

The content of the discipline includes the following sections: Chemical classification of 

elements. Being in nature and the General principles of obtaining simple substances and 

chemical compounds. The main classes of inorganic compounds, their genetic relationship, 

classification and nomenclature of JUPAC. Regularities of changes in acid-base, redox and 

other properties of the elements of the periodic table and their most important compounds by 

periods and groups. Hydrogen, oxygen, their production, physical and chemical properties, the 

most important compounds, application. General characteristics of s-elements. General 

characteristics of p-elements. General characteristics of d-elements. The most important f–

elements and their radioactivity. 

As a result of studying the discipline «Сhemical elements in the periodic» the student 

will: 

- demonstrate the basic concepts of chemical elements, patterns of change in properties, 

their modification in both chemical and physical aspects; 

- apply the theoretical foundations of inorganic chemistry to study the physical and 

chemical properties of simple and complex substances; 

- plan an experiment to synthesize a given compound; 

- analyze theoretical concepts and actual material of inorganic chemistry; 

- collect various installations for carrying out chemical experiment; to carry out chemical 

experiment with observance of safety regulations; to competently explain and make out 

results of experiment; 

- evaluate the atomic properties of an element and a group of elements by the position in 

the Periodic table, carrying out a chemical experiment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Жалпы химия. 

Общая химия. 

General chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

ЭЛЕМЕНТТЕР МЕН БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

CHEMISTRY OF ELEMENTS AND INORGANIC COMPOUNDS 

Мақсаты: Д. И. Менделеевтің периодтық заңына негізделген элементтер 

химиясының қазіргі жағдайы мен даму жолдары туралы, химиялық элементтер мен 

олардың қосылыстарының қасиеттері туралы түсініктерді дамыту, студенттерде нақты 

және сандық деңгейде есептерді талдауға ұмтылысты қалыптастыру; болашақ маманды 

Белсенді, Шығармашылық іс-әрекет үшін білім, практикалық іскерліктер мен дағдылар 

кешенімен қаруландыру, шығармашылық ойлауды дамыту, диалектика-материалистік 

ғылыми, дүниетанымды қалыптастыру, химияның басқа ғылымдармен, өмірмен 

байланысын ашу. «Гипотеза-тексеру-дәлелдеу» жоспары бойынша жұмыс дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: элементтердің химиялық жіктелуі. 

Табиғатта табу және қарапайым заттар мен химиялық қосылыстарды алудың жалпы 

принциптері. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық 

байланысы, JUPAC бойынша жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе 

элементтерінің қышқылдық-негізгі, тотығу-тотықсыздану және басқа қасиеттерінің 
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өзгеру заңдылықтары. Сутегі, оттегі, оларды алу, физикалық және химиялық қасиеттері, 

маңызды қосылыстар, қолдану.S-элементтердің жалпы сипаттамасы. P-элементтердің 

жалпы сипаттамасы. D-элементтердің жалпы сипаттамасы. Аса маңызды f-элементтер 

және олардың радиоактивтілігі. 

«Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар химиясы» пәнді оқу нәтижесінде 

білім алушы: 

- химиялық элементтер туралы негізгі ұғымдарды, қасиеттердің өзгеру 

заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық аспектілерде түрленуін 

көрсету; 

- қарапайым және күрделі заттардың физикалық және химиялық қасиеттерін 

зерттеу үшін бейорганикалық химияның теориялық негіздерін қолдану; 

- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау; 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

талдау; 

- химиялық эксперимент жүргізу үшін әртүрлі қондырғыларды жинау; қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық экспериментті жүргізу; 

эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін бағалау, химиялық эксперимент жүргізу. 

 

Цель: развитие представлений  о современном состоянии и путях развития химии 

элементов, о свойствах химических элементов и их соединений, основанное на 

периодическом законе Д.И.Менделеева, формирование у студентов стремления к анализу 

задач на точном и количественном уровне; вооружать будущего специалиста, 

комплексом знаний, практических умений и навыков для активной, творческой 

деятельности, развитие творческого мышления, формированию, диалектико-

материалистического научного, мировоззрения, раскрыть связь химии с другими 

науками, с жизнью. Формирование навыка работы по плану «гипотеза-проверка-

доказательство». 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Химическая 

классификация элементов. Нахождение в природе и общие принципы получения простых 

веществ и химических соединений. Основные классы неорганических соединений, их 

генетическая связь, классификация и номенклатура по JUPAC. Закономерности 

изменения кислотно-основных, окислительно-восстановительных и других свойств 

элементов периодической системы и их важнейших соединений по периодам и группам. 

Водород, кислород, их получение, физические и химические свойства, важнейшие 

соединения, применение.Общая характеристика s-элементов. Общая характеристика p-

элементов. Общая характеристика d-элементов. Важнейшие f–элементы и их 

радиоактивность. 

В результате изучения дисциплины «Химия элементов и неорганических 

соединений» обучающийся будет: 

- демонстрировать основные понятия о химических элементах, закономерности 

изменения свойств, их видоизменения как в химическом, так и в физических 

аспектах; 

- применять теоретические основы неорганической химии для изучения 

физических и химических свойств простых и сложных веществ; 

- планировать эксперимент по синтезу заданного соединения; 

- анализировать теоретические концепции и фактический материал неорганической 

химии; 

- собирать различные установки для проведения химического эксперимента; 

проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники 

безопасности; грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

- оценивать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

периодической систем, проведения химического эксперимента. 

 

Purpose: the development of ideas about the current state and ways of development of 

chemistry of elements, the properties of chemical elements and their compounds, based on the 

periodic law Of D. I. Mendeleev, the formation of students ' desire to analyze the problems at 
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the exact and quantitative level; to equip the future specialist, a set of knowledge, practical skills 

for active, creative activity, the development of creative thinking, formation, dialectical-

materialistic scientific, worldview, to reveal the relationship of chemistry with other Sciences, 

with life. Formation of the work skill according to the plan "hypothesis-test-proof". 

The content of the discipline includes the following sections: Chemical classification of 

elements. Being in nature and the General principles of obtaining simple substances and 

chemical compounds. The main classes of inorganic compounds, their genetic relationship, 

classification and nomenclature of JUPAC. Regularities of changes in acid-base, redox and 

other properties of the elements of the periodic table and their most important compounds by 

periods and groups. Hydrogen, oxygen, their production, physical and chemical properties, the 

most important compounds, application.General characteristics of s-elements. General 

characteristics of p-elements. General characteristics of d-elements. The most important f–

elements and their radioactivity. 

As a result of studying the discipline «Сhemistry of elements and inorganic compounds» 

the student will: 

- demonstrate the basic concepts of chemical elements, patterns of change in properties, 

their modification in both chemical and physical aspects; 

- apply the theoretical foundations of inorganic chemistry to study the physical and 

chemical properties of simple and complex substances; 

- plan an experiment to synthesize a given compound; 

- analyze theoretical concepts and actual material of inorganic chemistry; 

- collect various installations for carrying out chemical experiment; to carry out chemical 

experiment with observance of safety regulations; to competently explain and make out 

results of experiment; 

- to evaluate the atomic properties of an element and a group of elements by the position 

in the Periodic table, carrying out a chemical experiment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Жалпы химия. 

Общая химия. 

General chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

ЖОҒАРҒЫ МАТЕМАТИКА НЕГІЗІНДЕГІ ФИЗИКА 

ФИЗИКА С ОСНОВАМИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

PHYSICS WITH BASES OF HIGHER MATHEMATICS 

Курстың мақсаты: физиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, теориялық негіздерін, 

жоғары математиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен ережелерін оқып үйрену. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: механиканың маңызды заңдары, 

газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негіздері, термодинамиканың бірінші 

заңы және газдардың қасиеттерін зерттеу кезінде оны қолдану, термодинамиканың екінші 

заңы және оны статистикалық түсіндіру, нақты газдар, сұйықтықтар, қатты денелер, 

электромагнетизмнің негізгі заңдары, жарықтың поляризациясы, молекулалық 

спектроскопияның физикалық негіздері, Атом физикасының негіздері, радиоактивтілік 

және оны химияда қолдану. Жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия. 

Векторлық алгебра. Сызықтық алгебра элементтері. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу: 

Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Бір айнымалының функциясы. Функцияның үздіксіздігі. 

Туынды және дифференциал. Бірнеше айнымалы функциялар. Жеке туындылар және 

толық дифференциал. Белгісіз интеграл. Белгілі интеграл. Сандық қатарлар және олардың 

жинақтылық белгілері. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер, олардың негізгі 

типтері. Математикалық статистика элементтері. 

«Жоғарғы математика негізіндегі физика» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, Математикалық талдау 

негіздерін көрсету; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану; 
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- негізгі теоремалардың негізгі түсініктері мен анықтамаларын, тұжырымдары мен 

дәлелдемелерін, оларды нақты міндеттерге қолдана отырып білу; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалану; 

- әдебиетпен өзіндік жұмыс істеу үшін есептеу және эксперименталды есептерді 

шешу және дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістемесін қолдану. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, законы, теоретические основы физики, 

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: важнейшие законы 

механики, основы молекулярно-кинетической теории газов, первый закон 

термодинамики и его применение при изучении свойств газов, второй закон 

термодинамики и его статистическая трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, 

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы атомной физики, радиоактивность и ее применение 

в химии. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. 

Элементы линейной алгебры. Решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, 

матричный метод. Функция одной переменной. Непрерывность функции. Производная и 

дифференциал. Функции нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Числовые ряды и 

признаки их сходимости. Дифференциальные уравнения первого порядка, основные их 

типы. Элементы математической статистики. 

В результате изучения дисциплины «Физика с основами высшей математики» 

обучающийся будет: 

- демонстрировать основные понятия и определения, законы физики, основы 

математического анализа; 

- использовать эти знании в теоретических и практических целях; 

- владеть основные понятия и определения, формулировки и доказательства 

основных теорем, применяя их к конкретным задачам; 

- использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- применять методику решения расчетных и экспериментальных задач и решения 

дифференциальных уравнений для самостоятельной работы с литературой. 

 

The aim of the course: to learn the basic concepts, laws, basic physics, basic concepts, 

laws and regulations of mathematics. 

The course content includes the following topics: the most important laws of mechanics, 

basis of molecular-kinetic theory of gases, first law of thermodynamics and its application to the 

study of properties of gases, second law of thermodynamics and its statistical interpretation, real 

gases, liquids, solids, basic laws of electromagnetism, the phenomenon of polarization of light, 

the physical bases of molecular spectroscopy, fundamentals of atomic physics, radioactivity and 

its application in chemistry. Analytical geometry on plane and in space. Vector algebra. 

Elements of linear algebra. Solving systems of linear equations: Gauss method, matrix method. 

A function of one variable. Continuity of a function. Derivative and differential. Functions of 

several variables. Partial derivatives and total differential. An indefinite integral. Definite 

integral. Numerical series and their convergence characteristics.Differential equations of the 

first order, the basic types. Elements of mathematical statistics. 

As a result of studying the discipline «Рhysics with bases of higher mathematics» the 

student will: 

- demonstrate basic concepts and definitions, laws of physics, fundamentals of 

mathematical analysis; 

- use this knowledge for theoretical and practical purposes; 

- master basic concepts and definitions, formulations and proofs of basic theorems by 

applying them to specific problems; 

- use the acquired knowledge in the study of other academic disciplines; 

- apply the method of solving computational and experimental problems and solving 

differential equations for independent work with literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы физика, Мектептегі математика курсының негізі. 

Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 
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School physics course, Basic knowledge of school mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия, Химиядағы анализдеудің статистикалық әдістері. 

Физическая химия, Статистические методы анализа в химии. 

Physical chemistry, Statistical analysis methods in chemistry. 

 

ЖОҒАРЫ МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ 

ELEMENTS OF HIGHER MATHEMATICS AND PHYSICS 

Курстың мақсаты: физиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, теориялық негіздерін, 

жоғары математиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен ережелерін оқып үйрену. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: механиканың маңызды заңдары, 

газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негіздері, термодинамиканың бірінші 

заңы және газдардың қасиеттерін зерттеу кезінде оны қолдану, термодинамиканың екінші 

заңы және оны статистикалық түсіндіру, нақты газдар, сұйықтықтар, қатты денелер, 

электромагнетизмнің негізгі заңдары, жарықтың поляризациясы, молекулалық 

спектроскопияның физикалық негіздері, Атом физикасының негіздері, радиоактивтілік 

және оны химияда қолдану. Жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия. 

Векторлық алгебра. Сызықтық алгебра элементтері. Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу: 

Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Бір айнымалының функциясы. Функцияның үздіксіздігі. 

Туынды және дифференциал. Бірнеше айнымалы функциялар. Жеке туындылар және 

толық дифференциал. Белгісіз интеграл. Белгілі интеграл. Сандық қатарлар және олардың 

жинақтылық белгілері. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер, олардың негізгі 

типтері. Математикалық статистика элементтері. 

«Жоғары математика және физика элементтері» пәнді оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, Математикалық талдау 

негіздерін көрсету; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану; 

- негізгі теоремалардың негізгі түсініктері мен анықтамаларын, тұжырымдары мен 

дәлелдемелерін, оларды нақты міндеттерге қолдана отырып білу; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалану; 

- әдебиетпен өзіндік жұмыс істеу үшін есептеу және эксперименталды есептерді 

шешу және дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістемесін қолдану. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, законы, теоретические основы физики, 

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: важнейшие законы 

механики, основы молекулярно-кинетической теории газов, первый закон 

термодинамики и его применение при изучении свойств газов, второй закон 

термодинамики и его статистическая трактовка, реальные газы, жидкости, твердые тела, 

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы атомной физики, радиоактивность и ее применение 

в химии. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. 

Элементы линейной алгебры. Решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, 

матричный метод. Функция одной переменной. Непрерывность функции. Производная и 

дифференциал. Функции нескольких переменных. Частные производные и полный 

дифференциал. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Числовые ряды и 

признаки их сходимости. Дифференциальные уравнения первого порядка, основные их 

типы. Элементы математической статистики. 

В результате изучения дисциплины «Элементы высшей математики и физики» 

обучающийся будет: 

- демонстрировать основные понятия и определения, законы физики, основы 

математического анализа; 

- использовать эти знании в теоретических и практических целях; 

- владеть основные понятия и определения, формулировки и доказательства 

основных теорем, применяя их к конкретным задачам; 

- использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 
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- применять методику решения расчетных и экспериментальных задач и решения 

дифференциальных уравнений для самостоятельной работы с литературой. 

 

The aim of the course: to learn the basic concepts, laws, basic physics, basic concepts, 

laws and regulations of mathematics. 

The course content includes the following topics: the most important laws of mechanics, 

basis of molecular-kinetic theory of gases, first law of thermodynamics and its application to the 

study of properties of gases, second law of thermodynamics and its statistical interpretation, real 

gases, liquids, solids, basic laws of electromagnetism, the phenomenon of polarization of light, 

the physical bases of molecular spectroscopy, fundamentals of atomic physics, radioactivity and 

its application in chemistry.Analytical geometry on plane and in space. Vector algebra. 

Elements of linear algebra. Solving systems of linear equations: Gauss method, matrix method. 

A function of one variable. Continuity of a function. Derivative and differential. Functions of 

several variables. Partial derivatives and total differential. An indefinite integral. Definite 

integral. Numerical series and their convergence characteristics.Differential equations of the 

first order, the basic types. Elements of mathematical statistics. 

As a result of studying the discipline «Еlements of higher mathematics and physics» the 

student will: 

- demonstrate basic concepts and definitions, laws of physics, fundamentals of 

mathematical analysis; 

- use this knowledge for theoretical and practical purposes; 

- master basic concepts and definitions, formulations and proofs of basic theorems by 

applying them to specific problems; 

- use the acquired knowledge in the study of other academic disciplines; 

- аpply the method of solving computational and experimental problems and solving 

differential equations for independent work with literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы физика, Мектептегі математика курсының негізі. 

Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 

School physics course, Basic knowledge of school mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия, Химиядағы анализдеудің статистикалық әдістері. 

Физическая химия, Статистические методы анализа в химии. 

Physical chemistry, Statistical analysis methods in chemistry. 

 

САПАЛЫҚ АНАЛИЗ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

QUALITATIVE ANALYSIS 

«Сапалық талдау» пәнін оқытудың мақсаты сапалы талдауды зерттеу саласында 

аналитикалық химия бойынша теориялық білімді кеңейту және тереңдету болып 

табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сапалы талдау пәні. Иондардың 

қатысуымен тепе-тең процестерге негізделген ерітінділерге химиялық айналумен 

байланысты аналитикалық химия әдістері. Аналитикалық процестің кезеңдері. Сынама 

алу. Агрегаттық жағдайға байланысты заттардың сынамасын іріктеу. Катиондар мен 

аниондардың жіктелуі. Гомогенді жүйелердің химиялық тепе-теңдігі. Термодинамиканың 

негізгі ұғымдары. Реакция жылдамдығы. Химиялық реакциялардың жылдамдығына 

әртүрлі факторлардың әсері. Нақты ерітінділер. Қышқылдар мен негіздер теориялары. 

Тұндыру реакциялары. Ерігіштік константасы. Аз еритін электролиттің ерігіштігінің 

өзгеру себептері. Тепе-теңдік реакциялары комплекс.  

«Сапалық анализ» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- аналитикалық химияда қолданылатын химиялық реакциялардың негізгі түрлерін 

анықтау; 

- ерітінділердің теориясын, әлсіз және күшті электролиттердің қасиеттерін, 

белсенділікті, тепе-теңдік константаларын түсіндіру; 

- гидролиз теориясының негізгі ережелерін, буферлік әсер ету механизмін қолдану; 

- аниондар мен катиондардың аналитикалық топтарын ажырату, топтық реагентті 

таңдау; 
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- катиондар мен аниондарды жүйелі және бөлшек талдауды жоспарлау; 

- талданатын затта катиондардың немесе аниондардың болуын анықтау мақсатында 

сапалы талдау ұсыну, тиісті қорытындылар, есептер жасау, талдау нәтижелерін 

математикалық өңдеу; 

- білімді нақты процестерге қолдану; 

- сезімталдықты, анықтау шегін, шекті сұйылту, ашылатын минимум; талдау 

жүргізу әдістемесіне сәйкес катиондарды, аниондарды ашу бойынша зертханалық 

жұмысты орындауды қорғау; 

- эксперименталды жұмыстың нәтижелерін талаптарға сәйкес жинақтау. 

 

Целью изучения дисциплины «Качественный анализ» является расширение и 

углубление теоретических знаний по аналитической химии в области изучения 

качественного анализа. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет качественного 

анализа. Методы аналитической химии, связанные с химическими превращениями в 

растворах, основанные на равновесных процессах с участием ионов. Стадии 

аналитического процесса. Отбор пробы. Отбор пробы веществ в зависимости от 

агрегатного состояния. Классификация катионов и анионов. Химическое равновесие 

гомогенных систем. Основные понятия термодинамики. Скорость реакций. Влияние 

различных факторов на скорость химических реакций. Реальные растворы. Теории 

кислот и оснований. Реакции осаждения. Константа растворимости. Причины изменения 

растворимости малорастворимого электролита. Равновесие в реакциях 

комплексообразования.  

В результате изучения дисциплины «Качественный анализ» обучающийся будет: 

- определять основные типы химических реакций, используемых в аналитической 

химии; 

- объяснять теорию растворов, свойства слабых и сильных электролитов, 

активность, константы равновесия; 

- использовать основные положения теории гидролиза, механизм буферного 

действия; 

- различать аналитические группы анионов и катионов, выбирать групповой 

реагент; 

- планировать систематический и дробный анализ катионов и анионов; 

- предлагать качественный  анализ с целью определения присутствия катионов или 

анионов в анализируемом  веществе, делать соответствующие выводы, расчеты, 

математическую обработку результатов анализа; 

- применять знания к конкретным процессам; 

- оценивать чувствительность, предел обнаружения, предельное разбавление, 

открываемый минимум; 

- защищать выполнение лабораторной работы по открытию катионов, анионов в 

соответствии с методикой проведения анализа; 

- обобщать результаты экспериментальной работы в соответствии с требованиями. 

 

The purpose of the discipline «Qualitative analysis» is to expand and deepen the 

theoretical knowledge of analytical chemistry in the study of qualitative analysis. 

The content of the discipline includes the following sections: the Subject of qualitative 

analysis. Methods of analytical chemistry associated with chemical transformations in solutions 

based on equilibrium processes involving ions. Stages of the analytical process. Sampling. 

Sampling of substances depending on the aggregate state. Classification of cations and anions. 

Chemical equilibrium of homogeneous systems. Basic concepts of thermodynamics. Reaction 

rate. Influence of various factors on the rate of chemical reactions. Real solutions. Theory of 

acids and bases. Deposition reactions. Solubility constant. Causes of changes in the solubility of 

slightly soluble electrolyte. Equilibrium in complexation reactions. 

As a result of studying the discipline «Qualitative analysis» the student will: 

- identify the main types of chemical reactions used in analytical chemistry; 

- explain the theory of solutions, properties of weak and strong electrolytes, activity, 

equilibrium constants; 

- use the basic provisions of the theory of hydrolysis, the mechanism of buffer action; 
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- distinguish between analytical groups of anions and cations, select the group reagent; 

- plan a systematic and detailed analysis of cations and anions; 

- to offer a qualitative analysis to determine the presence of cations or anions in the 

analyzed substance, to draw appropriate conclusions, calculations, mathematical 

processing of the analysis results; 

- apply knowledge to specific processes; 

- evaluate sensitivity, detection limit, dilution limit, open minimum; 

- protect the performance of laboratory work on the opening of cations, anions in 

accordance with the method of analysis; 

- summarize the results of the experimental work in accordance with the requirements.  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық химияның теорилық негіздері, Элементтер химиясы 

Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов  

Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, Chemistry of the elements. 

 Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық химияның әдістері, Классикалық талдау әдістері. 

Методы аналитической химии, Методы классического анализа. 

Methods of analytical chemistry, Мethods of classical analysis. 

 

КАТИОНДАР МЕН АНИОНДАРДЫҢ САПАЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРЫ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ АНИОНОВ И КАТИОНОВ 

QUALITY REACTIONS OF ANIONS AND CATIONS 

«Катиондар мен аниондардың сапалық реакциялары» пәнін оқытудың мақсаты 

сапалы талдауды зерттеу саласында аналитикалық химия бойынша теориялық білімді 

кеңейту және тереңдету болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сапалы талдау пәні. Иондардың 

қатысуымен тепе-тең процестерге негізделген ерітінділерге химиялық айналумен 

байланысты аналитикалық химия әдістері. Аналитикалық процестің кезеңдері. Сынама 

алу. Агрегаттық жағдайға байланысты заттардың сынамасын іріктеу. Катиондар мен 

аниондардың жіктелуі. Гомогенді жүйелердің химиялық тепе-теңдігі. Термодинамиканың 

негізгі ұғымдары. Реакция жылдамдығы. Химиялық реакциялардың жылдамдығына 

әртүрлі факторлардың әсері. Нақты ерітінділер. Қышқылдар мен негіздер теориялары. 

Тұндыру реакциялары. Ерігіштік константасы. Аз еритін электролиттің ерігіштігінің 

өзгеру себептері. Тепе-теңдік реакциялары комплекс.  

«Катиондар мен аниондардың сапалық реакциялары» пәнді оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- аналитикалық химияда қолданылатын химиялық реакциялардың негізгі түрлерін 

анықтау; 

- ерітінділердің теориясын, әлсіз және күшті электролиттердің қасиеттерін, 

белсенділікті, тепе-теңдік константаларын түсіндіру; 

- гидролиз теориясының негізгі ережелерін, буферлік әсер ету механизмін қолдану; 

- аниондар мен катиондардың аналитикалық топтарын ажырату, топтық реагентті 

таңдау; 

- катиондар мен аниондарды жүйелі және бөлшек талдауды жоспарлау; 

- талданатын затта катиондардың немесе аниондардың болуын анықтау мақсатында 

сапалы талдау ұсыну, тиісті қорытындылар, есептер жасау, талдау нәтижелерін 

математикалық өңдеу; 

- білімді нақты процестерге қолдану; 

- сезімталдықты, анықтау шегін, шекті сұйылту, ашылатын минимум; талдау 

жүргізу әдістемесіне сәйкес катиондарды, аниондарды ашу бойынша зертханалық 

жұмысты орындауды қорғау; 

- эксперименталды жұмыстың нәтижелерін талаптарға сәйкес жинақтау. 

 

Целью изучения дисциплины «Качественные реакции катионов и анаионов» 

является расширение и углубление теоретических знаний по аналитической химии в 

области изучения качественного анализа. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет качественного 

анализа. Методы аналитической химии, связанные с химическими превращениями в 
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растворах, основанные на равновесных процессах с участием ионов. Стадии 

аналитического процесса. Отбор пробы. Отбор пробы веществ в зависимости от 

агрегатного состояния. Классификация катионов и анионов. Химическое равновесие 

гомогенных систем. Основные понятия термодинамики. Скорость реакций. Влияние 

различных факторов на скорость химических реакций. Реальные растворы. Теории 

кислот и оснований. Реакции осаждения. Константа растворимости. Причины изменения 

растворимости малорастворимого электролита. Равновесие в реакциях 

комплексообразования.  

В результате изучения дисциплины «Качественные реакции катионов и анаионов» 

обучающийся будет: 

- определять основные типы химических реакций, используемых в аналитической 

химии; 

- объяснять теорию растворов, свойства слабых и сильных электролитов, 

активность, константы равновесия; 

- использовать основные положения теории гидролиза, механизм буферного 

действия; 

- различать аналитические группы анионов и катионов, выбирать групповой 

реагент; 

- планировать систематический и дробный анализ катионов и анионов; 

- предлагать качественный  анализ с целью определения присутствия катионов или 

анионов в анализируемом веществе, делать соответствующие выводы, расчеты, 

математическую обработку результатов анализа; 

- применять знания к конкретным процессам; 

- оценивать чувствительность, предел обнаружения, предельное разбавление, 

открываемый минимум; 

- защищать выполнение лабораторной работы по открытию катионов, анионов в 

соответствии с методикой проведения анализа; 

- обобщать результаты экспериментальной работы в соответствии с требованиями. 

 

The purpose of the discipline «Quality reactions of anions and cations» is to expand and 

deepen the theoretical knowledge of analytical chemistry in the study of qualitative analysis. 

The content of the discipline includes the following sections: the Subject of qualitative 

analysis. Methods of analytical chemistry associated with chemical transformations in solutions 

based on equilibrium processes involving ions. Stages of the analytical process. Sampling. 

Sampling of substances depending on the aggregate state. Classification of cations and anions. 

Chemical equilibrium of homogeneous systems. Basic concepts of thermodynamics. Reaction 

rate. Influence of various factors on the rate of chemical reactions. Real solutions. Theory of 

acids and bases. Deposition reactions. Solubility constant. Causes of changes in the solubility of 

slightly soluble electrolyte. Equilibrium in complexation reactions.  

As a result of studying the discipline «Quality reactions of anions and cations» the 

student will: 

- identify the main types of chemical reactions used in analytical chemistry; 

- explain the theory of solutions, properties of weak and strong electrolytes, activity, 

equilibrium constants; 

- use the basic provisions of the theory of hydrolysis, the mechanism of buffer action; 

- distinguish between analytical groups of anions and cations, select the group reagent; 

- plan a systematic and detailed analysis of cations and anions; 

- to offer a qualitative analysis to determine the presence of cations or anions in the 

analyzed substance, to draw appropriate conclusions, calculations, mathematical 

processing of the analysis results; 

- apply knowledge to specific processes; 

- evaluate sensitivity, detection limit, dilution limit, open minimum; protect the 

performance of laboratory work on the opening of cations, anions in accordance with 

the method of analysis; 

- summarize the results of the experimental work in accordance with the requirements. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық химияның теорилық негіздері, Элементтер химиясы. 

Теоретические основы неорганической химии, Химия элементов. 
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Theoretical Foundations of Inorganic Chemistry, Chemistry of the elements. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық химияның әдістері, Классикалық талдау әдістері. 

Методы аналитической химии, Методы классического анализа. 

Methods of analytical chemistry, Мethods of classical analysis. 

 

САНДЫҚ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

QUANTITATIVE ANALYSIS 

«Сандық талдау» пәнін оқытудың мақсаты сандық талдауды зерттеу саласында 

аналитикалық химия бойынша теориялық білімді кеңейту және тереңдету болып 

табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сандық талдау пәні. Сандық талдау 

әдістерінің жіктелуі. Гравиметриялық талдау, әдістің негіздері. Салмақ 

анықтамаларының үш түрі. Өлшендіні есептеу. Гетерогенді жүйелердің химиялық тепе-

теңдігі. Тұнба түзілу механизмі. Салыстырмалы қанығу. Тұнбаның көлемін, оны жуу 

кезіндегі шөгіндінің шығынын есептеу. Тұнба ерігіштігінің әртүрлі факторлардың 

әсерінен тәуелділігі. Органикалық емес және органикалық еріткіштер. Гравиметриялық 

әдісті қолдану. Титриметриялық әдіс, классификация, әдіс негіздері. Пипеттеу әдісі және 

жеке қалқалар әдісі. Қышқылдық-негізгі титрлеу, әдіс негіздері, стандартты ерітінділерді 

дайындау. Индикаторлар, индикаторлық теориялар, индикаторлық қателіктер. Қисық 

титрлеуді құру. Қышқылдық-негізгі титрлеу, әдістің негіздері. Стандартты ерітінділерді 

дайындау. Ерітінділерді стандарттау. Қисық титрлеуді құру. Комплексометрлік және 

тұндыру титрлеу, әдістер негіздері. 

«Сандық анализ» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- аналитикалық химияда қолданылатын химиялық реакциялардың негізгі түрлерін 

анықтау; 

- талданатын компоненттерді сандық анықтау үшін қолданылатын әдістерді 

сипаттау; 

- гравиметриялық және титриметриялық талдау, тұндыру, тұндыру, адсорбция 

және изоморфизм теориясын түсіндіру; 

- титриметрия әдістерінде қолданылатын индикаторлық теорияларды, негізгі 

индикаторларды салыстыру және бағалау; 

- ерітінділер концентрациясын білдіру тәсілдері арасындағы байланысты орнату 

және оларды есептеу үшін қолдана білу; 

- индикаторлық теорияларды ажырату және оларды қолдану салаларын түсіндіру; 

- индикаторлық қателіктердің пайда болу себептерін қарастыру және оларды 

бағалай білу; 

- іргелі және қолданбалы ғылыми жаратылыстану білімі негізінде қойылған 

аналитикалық міндеттерді шешу; 

- химиялық ақпаратты талдау және жүйелеу, қойылған аналитикалық міндеттерді 

шешудің әдістері мен құралдарын таңдау; 

- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 

стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана 

білу; 

- қазіргі заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, 

есептер түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелерін дайындау 

және ұсыну. 

 

Целью изучения дисциплины «Количественный анализ» является расширение и 

углубление теоретических знаний по аналитической химии в области изучения 

количественного анализа. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет количественного 

анализа. Классификация методов количественного анализа. Гравиметрический анализ, 

основы метода. Три типа весовых определений. Расчет навески. Химическое равновесие 

гетерогенных систем. Механизм образования осадка. Относительное пресыщение. Расчет 
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объемов осадителя, потерь осадка при его промывании. Зависимость растворимости 

осадка от действия различных факторов. Неорганические и органические растворители. 

Применение гравиметрического метода. Титриметрический метод, классификация, 

основы метода. Метод пипетирования и метод отдельных навесок. Кислотно – основное 

титрование, основы метода, приготовление стандартных растворов. Индикаторы, 

индикаторные теории, индикаторные погрешности. Построение кривых титрования. 

Кислотно-основное титрование, основы метода. Приготовление стандартных растворов. 

Стандартизация растворов. Построение кривых титрования. Комплексометрическое и 

осадительное титрование, основы методов. 

В результате изучения дисциплины «Количественный анализ» обучающийся будет: 

- определить основные типы химических реакций, используемых в аналитической 

химии; 

- описывать методы, применяемые для количественного определения 

анализируемых компонентов; 

- объяснять теорию гравиметрического и титриметрического анализов, осаждения, 

соосаждения, адсорбции и изоморфизма; 

- сравнивать и оценивать индикаторные теории, основные индикаторы, 

применяемые в методах титриметрии; 

- устанавливать связь между способами выражения концентрации растворов и 

уметь применять их для расчета; 

- различать индикаторные теории и объяснять области их применения; 

- рассматривать причины возникновения индикаторных погрешностей и уметь их 

оценивать; 

- решать поставленные аналитические задачи на основе фундаментального и 

прикладного естественнонаучного знания; 

- анализировать и систематизировать химическую информацию, выбирать методы 

и средства решения поставленных аналитических задач; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, 

анализа и идентификации химических веществ и материалов; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в 

виде отчетов с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

The purpose of the discipline «Quantitative analysis» is to expand and deepen the 

theoretical knowledge of analytical chemistry in the field of quantitative analysis. 

The content of the discipline includes the following sections: the Subject of quantitative 

analysis. Classification of quantitative analysis methods. Gravimetric analysis, the basics of the 

method. Three types of weight definitions. The calculation of the sample. Chemical equilibrium 

of heterogeneous systems. The mechanism of sediment formation. The relative abundance. The 

calculation of the amount of precipitator, the losses of sediment when washing. The dependence 

of the solubility of the precipitate from the action of various factors. Inorganic and organic 

solvents. Application of gravimetric method. Titrimetric method, classification, basics of the 

method. The method of pipetting and the method of individual canopies. Acid – base titration, 

basic method, preparation of standard solutions. Indicators, signal theory, signal error. 

Construction of titration curves. Acid-base titration, the basics of the method. Preparation of 

standard solutions. Standardization of solutions. Construction of titration curves. 

Complexometric and precipitation titration, fundamentals methods. 

As a result of studying the discipline «Quantitative analysis» the student will: 

- identify the main types of chemical reactions used in analytical chemistry; 

- describe the methods used to quantify the components analyzed; 

- explain the theory of gravimetric and titrimetric analysis, deposition, co-deposition, 

adsorption and isomorphism; 

- compare and evaluate indicator theories, the main indicators used in titrimetry methods; 

- establish a connection between the methods of expressing the concentration of solutions 

and be able to use them for the calculation; 

- indicator to distinguish between theory and explain their application; 
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- consider the causes of indicator errors and be able to evaluate them; 

- solve analytical tasks on the basis of fundamental and applied natural science 

knowledge; 

- analyze and systematize chemical information, choose methods and means of solving 

analytical tasks; 

- adapt and modernize standard methods and tools for the production, analysis and 

identification of chemicals and materials; 

- process the results of a chemical experiment, to identify patterns of behavior of the 

chemical system, to be able to use the results of the experiment in professional 

activities; 

- prepare and present the results of the experimental work in the form of reports using 

modern editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Неорганическая химия, Качественный анализ. 

Бейорганикалық химия,Сапалық талдау. 

Inorganic chemistry, Quantitative analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физические методы анализа. 

Талдаудың физикалық әдістері. 

Physical methods of analysis. 

 

АНАЛИЗДІҢ КЛАССИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

CLASSIC METHODS OF ANALYSIS 

«Анализдің классикалық әдістері» пәнін оқытудың мақсаты сандық талдауды 

зерттеу саласында аналитикалық химия бойынша теориялық білімді кеңейту және 

тереңдету болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сандық талдау пәні. Сандық талдау 

әдістерінің жіктелуі. Гравиметриялық талдау, әдістің негіздері. Салмақ 

анықтамаларының үш түрі. Ілуді есептеу. Гетерогенді жүйелердің химиялық тепе-теңдігі. 

Тұнба түзілу механизмі. Салыстырмалы қанығу. Шөгіндінің көлемін, оны жуу кезіндегі 

шөгіндінің шығынын есептеу. Тұнба ерігіштігінің әртүрлі факторлардың әсерінен 

тәуелділігі. Органикалық емес және органикалық еріткіштер. Гравиметриялық әдісті 

қолдану. Титриметриялық әдіс, классификация, әдіс негіздері. Пипеттеу әдісі және жеке 

қалқалар әдісі. Қышқылдық-негізгі титрлеу, әдіс негіздері, стандартты ерітінділерді 

дайындау. Индикаторлар, индикаторлық теориялар, индикаторлық қателіктер. Қисық 

титрлеуді құру. Қышқылдық-негізгі титрлеу, әдістің негіздері. Стандартты ерітінділерді 

дайындау. Ерітінділерді стандарттау. Қисық титрлеуді құру. Комплексометрлік және 

тұндыру титрлеу, әдістер негіздері. 

«Анализдің классикалық әдістері» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- аналитикалық химияда қолданылатын химиялық реакциялардың негізгі түрлерін 

анықтау; 

- талданатын компоненттерді сандық анықтау үшін қолданылатын әдістерді 

сипаттау; 

- гравиметриялық және титриметриялық талдау, тұндыру, тұндыру, адсорбция 

және изоморфизм теориясын түсіндіру; 

- титриметрия әдістерінде қолданылатын индикаторлық теорияларды, негізгі 

индикаторларды салыстыру және бағалау; 

- ерітінділер концентрациясын білдіру тәсілдері арасындағы байланысты орнату 

және оларды есептеу үшін қолдана білу; 

- индикаторлық теорияларды ажырату және оларды қолдану салаларын түсіндіру; 

- индикаторлық қателіктердің пайда болу себептерін қарастыру және оларды 

бағалай білу; 

- іргелі және қолданбалы ғылыми жаратылыстану білімі негізінде қойылған 

аналитикалық міндеттерді шешу; 

- химиялық ақпаратты талдау және жүйелеу, қойылған аналитикалық міндеттерді 

шешудің әдістері мен құралдарын таңдау; 

- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 
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стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана 

білу; 

- қазіргі заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, 

есептер түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелерін дайындау 

және ұсыну. 

 

Целью изучения дисциплины «Классические методы анализа» является расширение 

и углубление теоретических знаний по аналитической химии в области изучения 

количественного анализа. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет количественного 

анализа. Классификация методов количественного анализа. Гравиметрический анализ, 

основы метода. Три типа весовых определений. Расчет навески. Химическое равновесие 

гетерогенных систем. Механизм образования осадка. Относительное пресыщение. Расчет 

объемов осадителя, потерь осадка при его промывании. Зависимость растворимости 

осадка от действия различных факторов. Неорганические и органические растворители. 

Применение гравиметрического метода. Титриметрический метод, классификация, 

основы метода. Метод пипетирования и метод отдельных навесок. Кислотно – основное 

титрование, основы метода, приготовление стандартных растворов. Индикаторы, 

индикаторные теории, индикаторные погрешности. Построение кривых титрования. 

Кислотно-основное титрование, основы метода. Приготовление стандартных растворов. 

Стандартизация растворов. Построение кривых титрования. Комплексометрическое и 

осадительное титрование, основы методов. 

В результате изучения дисциплины «Классические методы анализа» обучающийся 

будет: 

- определить основные типы химических реакций, используемых в аналитической 

химии; 

- описывать методы, применяемые для количественного определения 

анализируемых компонентов; 

- объяснять теорию гравиметрического и титриметрического анализов, осаждения, 

соосаждения, адсорбции и изоморфизма; 

- сравнивать и оценивать индикаторные теории, основные индикаторы, 

применяемые в методах титриметрии; 

- устанавливать связь между способами выражения концентрации растворов и 

уметь применять их для расчета; 

- различать индикаторные теории и объяснять области их применения; 

- рассматривать причины возникновения индикаторных погрешностей и уметь их 

оценивать; 

- решать поставленные аналитические задачи на основе фундаментального и 

прикладного естественнонаучного знания; 

- анализировать и систематизировать химическую информацию, выбирать методы 

и средства решения поставленных аналитических задач; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, 

анализа и идентификации химических веществ и материалов; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в 

виде отчетов с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

The purpose of the discipline «Сlassic methods of analysis» is to expand and deepen the 

theoretical knowledge of analytical chemistry in the field of quantitative analysis. 

The content of the discipline includes the following sections: the Subject of quantitative 

analysis. Classification of quantitative analysis methods. Gravimetric analysis, the basics of the 

method. Three types of weight definitions. The calculation of the sample. Chemical equilibrium 

of heterogeneous systems. The mechanism of sediment formation. The relative abundance. The 

calculation of the amount of precipitator, the losses of sediment when washing. The dependence 
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of the solubility of the precipitate from the action of various factors. Inorganic and organic 

solvents. Application of gravimetric method. Titrimetric method, classification, basics of the 

method. The method of pipetting and the method of individual canopies. Acid – base titration, 

basic method, preparation of standard solutions. Indicators, signal theory, signal error. 

Construction of titration curves. Acid-base titration, the basics of the method. Preparation of 

standard solutions. Standardization of solutions. Construction of titration curves. 

Complexometric and precipitation titration, fundamentals methods. 

As a result of studying the discipline «Сlassic methods of analysis» the student will: 

- identify the main types of chemical reactions used in analytical chemistry; 

- describe the methods used to quantify the components analyzed; 

- explain the theory of gravimetric and titrimetric analysis, deposition, co-deposition, 

adsorption and isomorphism; 

- compare and evaluate indicator theories, the main indicators used in titrimetry methods; 

- establish a connection between the methods of expressing the concentration of solutions 

and be able to use them for the calculation; 

- indicator to distinguish between theory and explain their application; 

- consider the causes of indicator errors and be able to evaluate them; 

- solve analytical tasks on the basis of fundamental and applied natural science 

knowledge; 

- analyze and systematize chemical information, choose methods and means of solving 

analytical tasks; 

- adapt and modernize standard methods and tools for the production, analysis and 

identification of chemicals and materials; 

- to process the results of a chemical experiment, to identify patterns of behavior of the 

chemical system, to be able to use the results of the experiment in professional 

activities; 

- prepare and present the results of the experimental work in the form of reports using 

modern editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Неорганическая химия, Качественный анализ. 

Бейорганикалық химия,Сапалық талдау. 

Inorganic chemistry, Quantitative analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физические методы анализа. 

Талдаудың физикалық әдістері. 

Physical methods of analysis. 

 

АЛИФАТТЫ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯСЫ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ АЛИФАТАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ORGANIC CHEMISTRY OF ALIPHATIC CONNECTIONS 

Пәннің мақсаты-циклдық қосылыстардың органикалық химиясының іргелі 

теориялық және эксперименталды негіздері туралы білім жүйесін меңгеру; Органикалық 

заттардың құрылысын, физикалық және химиялық қасиеттерін сипаттай білуді меңгеру; 

эксперименталды оқулар мен дағдыларды меңгеру; органикалық химияны зерттеу 

барысында танымдық қызығушылықты, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту; логиканы және физика-химиялық ойлауды дамыту; алған білімдерін, 

іскерліктерін және дағдыларын қолданудағы жауапкершілік сезімін тәрбиелеу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: органикалық қосылыстар 

молекулаларындағы химиялық байланыс түрлері. Органикалық молекулалардың қаңқа, 

функционалдық топтар, қанығу дәрежесі бойынша жіктелуі. Органикалық 

қосылыстардың кеңістіктік құрылымы. ИЮПАК қазіргі номенклатурасының негізгі 

принциптері. Нуклеофильді ауыстыру, элиминациялау. Негізгі заңдылықтар. 

«Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы» пәнді оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- органикалық қосылыстар молекулаларындағы химиялық байланыстарды 

сипаттау, органикалық молекулалардың скелеті, функционалдық топтары, қанығу 

дәрежесі бойынша жіктелуді; 
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- алифатикалық қосылыстардың негізгі кластарының струрктуралық изомерлерін 

бейнелеу, оларға номенклатураның әртүрлі түрлері бойынша атаулар беру және 

заттың құрылымын атау бойынша анықтау; 

- жүргізу шарттарын талдай отырып нуклеофильді алмастыру, механизмді ескере 

отырып элиминациялау реакциясын жазу және реакция өнімдерін анықтау; 

- құрылымдық изомерияны, стереоизомерияны, геометриялық изомерияны, 

оптикалық изомерияны, конформациялық изомерияны құру; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана 

білу. 

 

Целью дисциплины является освоение системы знаний о фундаментальных 

теоретических и экспериментальных основах органической химии циклических 

соединений; овладение умениями характеризовать строение, физические и химические 

свойства органических веществ; овладение экспериментальными учениями и навыками; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения органической химии; развитие логики и физико-химического 

мышления; воспитание чувства ответственности за применение полученных знаний, 

умений и навыков. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: типы химических связей в 

молекулах органических соединений. Классификация органических молекул по скелету, 

функциональным группам, степени насыщенности. Пространственное строение 

органических соединений. Основные принципы современной номенклатуры ИЮПАК. 

Нуклеофильное замещение, элиминирование. Основные закономерности. 

 

The purpose of the discipline is to master the system of knowledge about the fundamental 

theoretical and experimental foundations of organic chemistry of cyclic compounds; mastering 

the skills to characterize the structure, physical and chemical properties of organic substances; 

mastering experimental teachings and skills; development of cognitive interests, intellectual and 

creative abilities in the study of organic chemistry; development of logic and physical and 

chemical thinking; education of a sense of responsibility for the application of knowledge, skills 

and abilities. 

The content of the discipline includes the following sections: types of chemical bonds in 

molecules of organic compounds. Classification of organic molecules by skeleton, functional 

groups, degree of saturation. Spatial structure of organic compounds. The basic principles of the 

modern nomenclature of the IUPAC. Nucleophilic substitution, elimination. Basic regularity. 

As a result of studying the discipline «Оrganic chemistry of aliphatic connections» the 

student will: 

- describe chemical bonds in molecules of organic compounds, classification of organic 

molecules by skeleton, functional groups, degree of saturation; 

- depict the structural isomers of the main classes of aliphatic compounds, give them 

names for different types of nomenclature and determine the structure of the substance 

by name; 

 В результате изучения дисциплины «Органическая химия алифататических 

соединений» обучающийся будет: 

- описывать химических связей в молекулах органических соединений, 

классификацию органических молекул по скелету, функциональным группам, 

степени насыщенности; 

- изображать стурктурные изомеры основных классов алифатических соединений, 

давать им названия по разным видам номенклатуры и определять структуру 

вещества по названию; 

- расписывать реакцию нуклеофильного замещения, элиминирования с учетом 

механизма и определять продукты реакции, анализируя условия ее проведения; 

- составлять структурную изомерию, стереоизомерию, геометрическую изомерию, 

оптическую изомерию, конформационную изомерию; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 
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- paint the reaction of nucleophilic substitution, elimination, taking into account the 

mechanism and determine the reaction products, analyzing the conditions of its conduct; 

- compose structural isomerism, stereoisomerism, geometric isomerism, optical 

isomerism, conformational isomerism; 

- to process results of chemical experiment, to reveal regularities of behavior of chemical 

system, to be able to use results of experiment in professional activity; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы химия, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Коллоидтық химия, 

Физикалық химия. 

Общая химия, Теоретические основы неорганической химии, Коллоидная химия, 

Физическая химия. 

General chemistry, Тheoretical bases of inorganic chemistry, organic, Colloide chemistry, 

Fisicaly chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Биохимия, Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, Химиялық синтез, 

Химиялық технология. 

Биохимия, Химия высокомолекулярных соединений, Химический синтез, 

Химическая технология. 

Biochemistry, Chemistry of high-molecular compounds, Chemical synthesis, Chemical 

technology. 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

SELECTED CHAPTERS OF ORGANIC CHEMISTRY 

Мақсаты: студенттерге органикалық химиядан іргелі білім беру. Органикалық 

химияның негізін құрайтын бөлімдерге: органикалық молекулалардың құрылыс 

теориясы, электрондық және кеңістік эффекттері, оптикалық қасиеттері, органикалық 

молекулалардың стереоизомерленуі, қосылыстардың класстары мен топтары арасындағы 

биогенетикалық байланыс, реакциялардың негізгі механизмдері, органикалық 

молекулалардың нәзік құрылымын анықтау әдістері. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Стереохимиялык теория 

(конформация, конформациялык анализ). Реакциялар мен реагенттердің 

классификациясы. Органикалық косылыстардың молекулаларындағы электрондык 

эффектілер. Индукциялық эффектілер, таутомерлік эффектілер. Гиперконьюгация. 

Көміртектің қаныққан атомындағы алмасу реакцияларының механизмі. Ауыспалы күй 

теориясы, тұрактану факторлары. Нуклеофильді алмасу (SNi, SN2 механизмдері, реакция 

факторлары, стереохимиялык эффект), көпмолекулалы механизм. Электрофильді алмасу 

(екі механизм, екі механизм арасындағы шекті жағдайлар, реакция факторлары, 

стереохимия және кинетика). Гомолитикалык алмасу (ерекшеліктері, механизмі, бос 

радикалдардың селективтілігі, «клеткалық эффект». Қанықпаған жүйелерге қосылу 

реакциялары (механизмі, процесс сатылары, стереохимия), қосарланған диендерге 

қосылу. Электрофильді және радикалды қосылу. Ароматты қатардағы алмасу. 

Ароматтылық, бензолды емес ароматты қосылыстар. Бензол сақинасындағы алмасу 

теориясы. Бағдарлау ережесі, молекуланың компланарлылығы. Молекулалық қайтадан 

топтасулар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- органикалық қосылыстар номенклатурасының негіздерін, байланыс түрлерін, 

органикалық реакциялардағы аралық бөлшектерді жіктеу. 

- қосылыстардың әрбір сыныбы үшін органикалық реакциялардың электрондық 

әсерлері, типтері, механизмдері, органикалық қосылыстардың негізгі 

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

- реагенттер типі, байланыс үзілу сипаты, процесс сатылылығы бойынша 

органикалық реакцияларды анықтау; молекулада реакциялық орталықтарды 

анықтау және олардың сипатын анықтау (қышқылды, негізгі, электрофильді 

немесе нуклеофильді) және осыған сәйкес функцияның реакциялық қабілетін 

бағалау. 

- органикалық қосылыстар реакцияларын өтпелі жағдайды ескере отырып түсіндіру 

және олардың неғұрлым энергетикалық тиімді бағытын таңдау; мақсатты өнімді 
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синтездеудің әртүрлі жолдарын ұсыну және реагенттердің қолжетімділігін, 

процестің сатылылығын, бөлу және бөлу әдістемелерін ескере отырып, неғұрлым 

қолайлы, экологиялық таза нұсқаны таңдау. 

 

Цель: знание теоретических основ электронного строения  органических 

соединений, генетическую связь между ними, умение определить характер химической 

связи и реакционную способность, иметь представление о промежуточных реакционных 

частицах и механизмах органических реакций, иметь навыки проведения органического 

эксперимента в лабораторных условиях.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Современное состояние 

теории органической химии. Стереохимическая теория (конформация, конформационный 

анализ). Классификация реакций и реагентов. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений. Индукционный, 

мезомерный эффекты, эффект поля, таутомерный эффект. Гиперконъюгация. Механизмы 

реакций замещения у насыщенного атома углерода. Теория переходного состояния, 

факторы стабилизации. Нуклеофильное замещение (механизмы SN1, SN2, факторы 

реакции, стереохимический эффект), тримолекулярный механизм. Электрофильное 

замещение (два механизма, пограничные случаи между двумя механизмами, факторы 

реакции, стереохимия и кинетика). Гомолитическое замещение (особенности, механизм, 

селективность свободных радикалов, «клеточный эффект». Реакции  присоединения  к  

ненасыщенным системам (механизм, стадии процесса, стереохимия), присоединение к 

сопряженным диенам. Электрофильное и радикальное присоединение. Замещение в 

ароматическом ряду. Ароматичность, небензоидные ароматические структуры. Теория 

замещения в бензольном кольце. Правила ориентации, компланарность молекулы. 

Молекулярные перегруппировки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- классицифировать основы номенклатуры органических соединений, виды связи, 

классификация промежуточных частиц в органических реакциях.  

- различать и применять электронные эффекты, типы, механизмы органических 

реакций для каждого класса соединений, структуру, строение, свойства основных 

классов органических соединений. 

- определение органических реакций по типу реагентов, характеру разрыва связи, 

стадии процесса; определение реакционных центров в молекуле и определение их 

характера (кислотных, основных, электрофильных или нуклеофильных) и оценка 

реакционной способности соответствующей функции. 

- объяснение реакций органических соединений с учетом переходных условий и 

выбор наиболее энергоэффективного их направления; представление различных 

путей синтеза целевой продукции и выбор наиболее приемлемого, экологически 

чистого варианта с учетом доступности реагентов, стадийности процесса, 

методик распределения и распределения. 

 

Objective: knowledge of the theoretical foundations of the electronic structure of organic 

compounds, a genetic link between the two, the ability to determine the nature of chemical 

bonding and reactivity, an understanding of the reaction intermediate particles and mechanisms 

of organic reactions, have the skills of the organic experiment in the laboratory. 

Contents include the following sections: The current state of the theory of organic 

chemistry. Stereochemical theory (conformation, conformational analysis). Classification of  

reactions and reagents. 

Electronic effects in molecules organic connections. Induction, mesomeric effect, the 

effect of the field, tautomeric effect. Reaction mechanisms replaced-tion on the saturated carbon 

atoms. The theory of transition state stabilization factor. Nucleophilic substitution (mechanisms 

SN1, SN2, factors reaction stereochemical effect) intramolecular mechanism. Electrophilic 

substitution (two mechanisms cases between the two mechanisms reaction, stereochemistry and 

kinetics). Homolytic substitution (particularly, the mechanism, the selectivity of free radicals, 

«cell effect». Addition reactions (mechanism stage, stereochemistry), joining diene. 

Electrophilic and radical accession. The theory of substitution on the benzene ring. Rules 

orientation, coplanarity of the molecule. The molecular re-grouping. 

As a result of studying the discipline the student will: 
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- classify the basics of nomenclature of organic compounds, types of bonds, classification 

of intermediate particles in organic reactions. 

- to distinguish and apply electronic effects, types, mechanisms of organic reactions for 

each class of compounds, structure, structure, properties of the main classes of organic 

compounds. 

- determination of organic reactions by the type of reagents, the nature of the bond break, 

the stage of the process; determination of reaction centers in the molecule and 

determination of their nature (acid, basic, electrophilic or nucleophilic) and evaluation 

of the reactivity of the corresponding function. 

- explanation of reactions of organic compounds taking into account transition conditions 

and choice of the most energy-efficient direction; presentation of various ways of 

synthesis of target production and choice of the most acceptable, environmentally 

friendly option taking into account availability of reagents, stages of process, methods 

of distribution and distribution. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Бейорганикалық ,органикалық химия. 

Неорганическая, органическая химия. 

Inorganic, organic chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry 

 

ЦИКЛДІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯСЫ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ORGANIC CHEMISTRY OF CYCLIC COMPOUNDS 
Пәннің мақсаты-циклдық қосылыстардың органикалық химиясының іргелі 

теориялық және эксперименталды негіздері туралы білім жүйесін меңгеру; Органикалық 

заттардың құрылысын, физикалық және химиялық қасиеттерін сипаттай білуді меңгеру; 

эксперименталды оқулар мен дағдыларды меңгеру; органикалық химияны зерттеу 

барысында танымдық қызығушылықты, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту; логиканы және физика-химиялық ойлауды дамыту; алған білімдерін, іскерліктері 

мен дағдыларын қолданудағы жауапкершілік сезімін тәрбиелеу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: алициклдер, хош иісті көмірсутектер, 

галогеноөндірістік хош иісті сақиналар, хош иісті альдегидтер және кетондар, хош иісті 

карбон қышқылдары және олардың туындылары, нитро қосылыстары, хош иісті аминдер, 

бір гетероатомды гетероциклдер, полигетероциклдер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- молекулаларының құрамы тек көміртегі атомдары ғана емес, сонымен қатар басқа 

элементтердің атомдары, бес, алты антициклдер, сондай-ақ нуклеин 

қышқылдарының құрамына кіретін пиримидинді және пуринді негіздер кіретін 

циклдық жүйелердің үлкен мөлшерін анықтау; 

- өз беттерінше зертханалық, тәжірибелік жұмыстарды жүргізу; 

- циклдіқ қосылыстардың негізгі кластарының структуралық изомерлерін бейнелеу, 

оларға номенклатураның әртүрлі түрлері бойынша атаулар беру және заттың 

құрылымын атау бойынша өрнектеу; 

- механизмді ескере отырып реакция жасау және реакция өнімдерін анықтау, оны 

жүргізу шарттарын талдау. 

- циклді қосылыстар туындылардың монофункционалды, бифункционалды және 

полифункционалды туындыларының ерекше қасиеттерін, алу әдістері, физикалық 

және химиялық қасиеттерін, электрондық құрылыстарының  ерекшеліктерін, 

изомериясын толық түрде сипаттау; 

- органикалық қосылыстардың негізгі класстары мен типтерін, таутомериясын,  

функционалдық туындылардың әрбір кластарының жіктелуі мен қасиеттерін және 

химиялық реакцияларының механизмдерін жіктейді. 

 

Целью изучаемой дисциплины является освоение системы знаний о 

фундаментальных теоретических и экспериментальных основах органической химии 
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циклических соединений; овладение умениями характеризовать строение, физические и 

химические свойства органических веществ; овладение экспериментальными учениями и 

навыками; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения органической химии; развитие логики и физико-

химического мышления; воспитание чувства ответственности за применение полученных 

знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: алициклы, ароматические 

углеводороды, галогенопроизводные ароматического кольца, ароматические альдегиды и 

кетоны, ароматические карбоновые кислоты и их производные, нитросоединения, 

ароматические амины, гетероциклы с одним гетероатомом, полигетероциклы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- выявлять огромное количество циклических систем, состав молекул которых 

входят не только углеродные атомы, но атомы других элементов, пятичленные, 

шестичленные гетероциклы, а также пиримидиновые и пуриновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот; 

- самостоятельное проводить лабораторных и практических работ; 

- изображать структурных изомеров основных классов цикличных соединений, 

присвоить им наименований по различным видам номенклатуры и выражение 

структуры вещества по наименованию; 

- воспроизводить реакцию с учетом механизма и определять продукты реакции, 

анализируя условия ее проведения. 

- описать свойств, методов получения, физических и химических свойств 

монофункциональных, бифункциональных и полифункциональных произведений 

соединений, особенностей электронных конструкций, изомерии; 

- классифицировать основные классы и типы органических соединений, 

таутомерию, классификацию и свойства каждого класса функциональных 

произведений и механизмы химических реакций. 

 

The purpose of the discipline is to master the system of knowledge about the fundamental 

theoretical and experimental foundations of organic chemistry of cyclic compounds; mastering 

the skills to characterize the structure, physical and chemical properties of organic substances; 

mastering experimental teachings and skills; development of cognitive interests, intellectual and 

creative abilities in the study of organic chemistry; development of logic and physical and 

chemical thinking; education of a sense of responsibility for the application of knowledge, skills 

and abilities. 

The content of the discipline includes the following sections: alicycles, aromatic 

hydrocarbons, halogen-derived aromatic rings, aromatic aldehydes and ketones, aromatic 

carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, aromatic amines, heterocycles with one 

heteroatom, polyheterocycles. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to identify a huge number of cyclic systems, the molecules of which include not only 

carbon atoms, but atoms of other elements, five-membered, six-membered heterocycles, as well 

as pyrimidine and purine bases, which are part of nucleic acids; 

- independent conduct of laboratory and practical work; 

- depict the structural isomers of the main classes of cyclic compounds, assign them 

names for different types of nomenclature and expression of the structure of the 

substance by name; 

- to reproduce reaction taking into account the mechanism and to define reaction 

products, analyzing conditions of its carrying out. 

- describe the properties, methods of preparation, physical and chemical properties of 

monofunctional, bifunctional and polyfunctional chemical compounds, features of 

electronic structures, isomerism; 

- classify the main classes and types of organic compounds, tautomerism, classification 

and properties of each class of functional products and mechanisms of chemical 

reactions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Общая химия, теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия. 
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Жалпы химия, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Органикалық, 

Физикалық химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic chemistry, organic, physical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық химия, Биохимия, Коллоидтық химия. 

Аналитическая химия, Биохимия, Коллоидная химия. 

Analytical chemistry, Biochemistry, Colloid chemistry. 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТАҢДАУЛЫ ТАРАУЛАРЫ 

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

SELECTED CHAPTERS OF ORGANIC CHEMISTRY 

Мақсаты: кәсіптік пәндер мазмұнын терең меңгеруге арналған теориялық база 

болып табылады (биохимия, өмірдің химиялық негіздері, Органикалық синтез, жоғары 

молекулалық химия). 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: алициклдер, хош иісті көмірсутектер, 

галогеноөндірістік хош иісті сақиналар, хош иісті альдегидтер және кетондар, хош иісті 

карбон қышқылдары және олардың туындылары, нитро қосылыстары, хош иісті аминдер, 

бір гетероатомды гетероциклдер, полигетероциклдер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- молекулалардың құрамы тек көміртегі атомдары ғана емес, сонымен қатар басқа 

элементтердің атомдары, бес, алты гетероциклдер, сондай-ақ нуклеин 

қышқылдарының құрамына кіретін пиримидинді және пуринді негіздер кіретін 

циклдық жүйелердің үлкен санын ажыратуды; 

- циклдық қосылыстардың негізгі кластарының структуралық изомерлерін 

бейнелеу, оларға номенклатураның әртүрлі түрлері бойынша атаулар беру және 

заттың құрылымын атау бойынша анықтауды; 

- механизмді есепке ала отырып, реакция түрлерін анықтай білу және оны жүргізу 

шарттарын талдай отырып, реакция өнімдерін анықтау; 

- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 

стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана 

білу 

 

Цель: служит теоретической базой для глубокого усвоения содержания 

профилирующих дисциплин (биохимия, химические основы жизни, органического 

синтеза, высокомолекулярной химии). 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: алициклы, ароматические 

углеводороды, галогенопроизводные ароматического кольца, ароматические альдегиды и 

кетоны, ароматические карбоновые кислоты и их производные, нитросоединения, 

ароматические амины, гетероциклы с одним гетероатомом, полигетероциклы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- различать огромное количество циклических систем, состав молекул которых 

входят не только углеродные атомы, но атомы других элементов, пятичленные, 

шестичленные гетероциклы, а также пиримидиновые и пуриновые основания, 

входящие в состав нуклеиновых кислот; 

- изображать стурктурные изомеры основных классов циклических соединений, 

давать им названия по разным видам номенклатуры и определять структуру 

вещества по названию; 

- владеть расписывать реакцию с учетом механизма и определять продукты 

реакции, анализируя условия ее проведения; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, 

анализа и идентификации химических веществ и материалов; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности. 
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Purpose: serves as the theoretical basis for deep learning of content majors (biochemistry, 

Purpose: it serves as a theoretical basis for deep assimilation of the content of major disciplines 

(biochemistry, chemical bases of life, organic synthesis, high molecular chemistry). 

The content of the discipline includes the following sections: alicycles, aromatic 

hydrocarbons, halogen-derived aromatic rings, aromatic aldehydes and ketones, aromatic 

carboxylic acids and their derivatives, nitro compounds, aromatic amines, heterocycles with one 

heteroatom, polyheterocycles. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- distinguish between a huge number of cyclic systems, the composition of molecules which 

include not only carbon atoms, but atoms of other elements, five-membered, six-membered 

heterocycles, as well as pyrimidine and purine bases, which are part of nucleic acids; 

- portray sturcture isomers of the major classes of cyclic compounds, to give them names to 

different types of items and to determine the structure of the substance by name; 

- know how to paint the reaction taking into account the mechanism and determine the 

products of the reaction, analyzing the conditions of its conduct; 

- adapt and modernize standard methods and means of obtaining, analyzing and identifying 

chemicals and materials; 

- to process results of chemical experiment, to reveal regularities of behavior of chemical 

system, to be able to use results of experiment in professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия. 

Общая химия, теоретические основы неорганической химии, органическая, 

физическая химия. 

General chemistry, theoretical bases of inorganic chemistry, organic and physical 

chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Органикалық химиядан есептер шығару, Органикалық катализ және мұнай 

химиясы, Органикалық және биоорганикалық заттар сараптамасы 

Решение задач по органической химии, Органический катализ и нефтехимия, 

Экспертиза органических и биоорганических веществ. 

Solution of problems on organic chemistry, Organic catalysis and petrochemistry, 

Examination of organic and Bioorganic substances. 

 

ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТЕРДЕ ХИМИЯНЫ ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕCІ 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ 

METHOD OF STUDYING CHEMISTRY IN SMALL SCHOOL 

Химияны оқытудың мақсаты қоршаған орта туралы химиялық білім мен 

жаратылыстану-ғылыми түсінік жүйесін біртұтас қалыптастыру, функционалдық сауатты 

және шығармашылық тұлғаны дамыту, жүйелі-шығармашылық ойлау және химиялық 

технология саласындағы практикалық қабілеттерді, сондай-ақ қоршаған тірі және жансыз 

табиғатқа экологиялық-гуманистік көзқарасты дамыту болып табылады.  

«Шағын жинақты мектепте химияны оқыту әдістемесі» пәнінің мазмұны 

мыналарды қамтиды: әлемнің жаратылыстану-ғылыми картинасының химиялық 

құрамдас заңдары, түсінігі туралы білімді меңгеру және олардың функцияларын 

пайдалану (танымдық, интегралдаушы, түсініктеме және болжамдық); оқушылардың 

заттардың құрамы, құрылысы, қасиеттері және қолдану арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстарды түсінуі; химиялық терминологияны, химиялық элементтердің 

символдарын, заттардың формулаларын сауатты пайдалануды қалыптастыру; заттардың 

химиялық әдістерін, химиялық элементтерді, формулаларды танудың химиялық 

әдістерін; қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтай отырып, заттардың сандық және 

сапалық құрамы мен қасиеттерін зерттеу бойынша Химиялық эксперимент жүргізу 

кезінде әмбебап Дағдылар мен зерттеу іскерліктерін дамыту; химияның гуманистік рөлін, 

адамзат проблемаларын шешуде оның өсіп келе жатқан маңыздылығын ашу: 

экологиялық, азық-түлік, өнеркәсіптік, энергетикалық; өмірлік, экологиялық мәселелерді 

шешу кезінде білім мен іскерлікті қолдануда функционалдық қабілеттерін дамыту; 

мультимедиялық сандық білім беру ресурстарын қолдануда коммуникативтік-ақпараттық 
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іскерліктер мен дағдыларды дамыту; бітірушінің оқу уәждемесін және одан әрі оқу 

бейінін жауапты таңдауда дайындығын қалыптастыру.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- химиялық символдарды: химиялық элементтердің белгілерін, химиялық заттардың 

формулаларын және химиялық реакциялардың теңдеулерін ажырату; 

- еңбек қызметінде маңызды химиялық түсініктерді пайдалану: химиялық элемент, 

атом, молекула, салыстырмалы атомдық және молекулалық масса, ион, химиялық 

байланыс, зат, заттардың жіктелуі, моль, молярлық масса, молярлық көлем, 

химиялық реакция, реакциялардың жіктелуі, электролит және неэлектролит, 

электролиттік диссоциация, тотықтырғыш және қалпына келтіру, тотығу және 

қалпына келтіру; 

- күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар құру, ғылыми-педагогикалық әдебиеттермен 

жұмыс істеу, зертханалық жұмыстар техникасын жүргізу; 

- тұрмыста, ауыл шаруашылығында және өндірісте заттар мен материалдарды қауіпсіз 

пайдалану, күнделікті өмірде практикалық міндеттерді шешу, адам денсаулығы мен 

қоршаған ортаға зиян келтіретін құбылыстардың алдын алу үшін алынған білім мен 

іскерлікті қолдану; 

- химияның негізгі заңдарын: заттардың массасын сақтау, құрамның тұрақтылығы, 

периодтық заңды меңгеру. 

 

Целью обучения химии является целостное формирование системы химических 

знаний и естественнонаучного представления об окружающем мире, развитие 

функционально грамотной и творческой личности, системно-творческим мышлением и 

практическими способностями в области химической технологии, а также эколого-

гуманистического отношением к окружающей живой и неживой природе.  

Содержание дисциплины «Методика обучения химии в малокомплектной школе» 

образования включает: усвоение знаний о понятиях, законах химической составляющей 

естественнонаучной картины мира и использование их функций (познавательную, 

интегрирующую, объяснительную и прогностическую); понимание учащимися 

причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами и применением 

веществ; формирование грамотного использования химической терминологии, символов 

химических элементов, формул веществ; овладение химическими методами познания 

веществ; развитие универсальных навыков и исследовательских умений при проведении 

химического эксперимента по изучению количественного и качественного состава и 

свойств веществ с соблюдением требований техники безопасности; раскрытие 

гуманистической роли химии, ее возрастающей значимости в решении проблем 

человечества: экологических, продовольственных, промышленных, энергетических; 

развитие функциональных способностей в применении знаний и умений при решении 

жизненных, экологических проблем; развитие коммуникативно-информационных умений 

и навыков в использовании мультимедийных цифровых образовательных ресурсов; 

формирование учебной мотивации и готовности выпускника в ответственном выборе 

профиля дальнейшего обучения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- различать химический символики: знаков химических элементов, формул 

химических веществ и уравнений химических реакций; 

- использовать в трудовой деятельности важнейших химических понятий: 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

- составлять календарно-тематические планы, работать научно-педагогической 

литературой, технику проведения лабораторных работ; 

- примененять полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде; 



39 
 

- владеть основных законов химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон. 

 

The purpose of teaching chemistry is the integral formation of the system of chemical 

knowledge and natural scientific understanding of the world, the development of functionally 

competent and creative personality, system-creative thinking and practical abilities in the field 

of chemical technology, as well as ecological and humanistic attitude to the surrounding living 

and inanimate nature.  

The content of the discipline «Methods of teaching chemistry in a small school» 

education includes: the acquisition of knowledge about the concepts, laws of the chemical 

component of the natural science picture of the world and the use of their functions (cognitive, 

integrating, explanatory and prognostic); understanding by students of cause-and-effect 

relationships between the composition, structure, properties and use of substances; the 

formation of competent use of chemical terminology, symbols of chemical elements, formulas 

of substances; mastery of chemical methods of knowledge of substances; development of 

universal skills and research skills in carrying out a chemical experiment to study the 

quantitative and qualitative composition and properties of substances in compliance with safety 

requirements; disclosure of the humanistic role of chemistry, its increasing importance in 

solving the problems of mankind: environmental, food, industrial, energy; development of 

functional abilities in the application of knowledge and skills in solving life, environmental 

problems; development of communication and information skills in the use of multimedia 

digital educational resources; formation of educational motivation and readiness of the graduate 

in the responsible choice of the profile of further education.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- distinguish chemical symbols: signs of chemical elements, formulas of chemical 

substances and equations of chemical reactions; 

- use in the work of the most important chemical concepts: chemical element, atom, 

molecule, relative atomic and molecular weight, ion, chemical bond, substance 

classification, mole, molar mass, molar volume, chemical reaction, classification of 

reactions, electrolyte and nonelectrolyte, electrolytic dissociation, oxidant and reducing 

agent, oxidation and reduction; 

- make calendar and thematic plans, to work with scientific and pedagogical literature, the 

technique of laboratory work; 

- apply the acquired knowledge and skills for the safe use of substances and materials in 

the home, agriculture and in the workplace, solving practical problems in everyday life, 

preventing phenomena that are harmful to human health and the environment; 

- possess the basic laws of chemistry: conservation of mass of substances, constancy of 

composition, periodic law. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Органикалық химия, Химияны 

оқыту әдістемесі. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Методика 

обучения химии  

Inorganic chemistry, Аnalytical chemistry, Оrganic chemistry, Тhe system of certification 

of goods and services. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the course used in the further professional activities. 

 

АУЫЛДЫҚ МЕКТЕПТЕ ЭЛЕКТИВТІ КУРСТАР ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

ORGANIZATION OF ELECTIVE COURSES IN RURAL SCHOOLS 

«Ауылдық мектепте элективті курстарды ұйымдастыру» пәнін оқытудың мақсаты 

студенттерді шағын жинақты мектеп құрылғысымен және заманауи жағдайларға қатысты 

элективті курстарды ұйымдастырумен таныстыру болып табылады.  

 Пәннің мазмұны: шағын жинақты ауылдық мектептің білім беру үрдісіндегі 

интеграцияның теориялық негіздері; қазіргі жағдайдағы шағын жинақты ауылдық 
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мектеп; шағын жинақты мектеп типтері; шағын жинақты ауылдық мектеп қызметінің 

жалпы және жеке шарттары; мектеп жағдайындағы элективті курстар; элективті курстар 

үшін тақырыпты таңдау; элективті курстарды ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- пәнаралық және бағдарлы пәндік элективті курстардың негізгі түрлерін анықтау; 

- шағын жинақты мектептердің жұмыс істеу жағдайын түсіндіру;  

- шағын жинақты мектептердің түрлі типтерінің күшті және әлсіз жақтарын 

салыстырады және бағалау;  

- элективті курстарды таңдауда әдістемелік басымдықтарды белгілеу; 

- оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіреді және тиісті мотивация әдістерін 

қолдану; 

- іргелі және қолданбалы ғылыми жаратылыстану білімі негізінде қойылған 

ұйымдастырушылық және әдістемелік міндеттерді шешу; 

- элективті курсты таңдау үшін ақпаратты талдайды және жүйелеу;   

- алынған эксперимент нәтижелерін өңдейді, эксперимент нәтижелерін талқылауда 

қызықты заңдылықтарды анықтау; 

- қазіргі заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, 

есептер немесе жобалар түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың 

нәтижелерін дайындайды және ұсыну. 

 

Целью изучения дисциплины «Организация элективных курсов в сельской школе» 

является ознакомление студентов с устройством малокомплектной школы и 

организацией элективных курсов применительно к современным условиям.  

Содержание дисциплины: теоретические основы интеграции в образовательном 

процессе сельской малокомплектной школы; сельская малокомплектная школа в 

современных условиях; типы малокомплектных школ; общие и частные условия 

функционирования сельской малокомплектной школы; элективные курсы в условиях 

школы; выбор темы для элективных курсов; организация элективных курсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- определять основные типы элективных курсов: предметные, межпредметные и 

ориентационные; 

- объяснять условия функционирования малокомплектных школ;  

- сравнивать и оценивать сильные и слабые стороны разных типов 

малокомплектных школ;  

- устанавливать методические приоритеты в выборе элективных курсов; 

- применять методы активации познавательной деятельности учащихся и 

соответствующей мотивации;  

- решать поставленные организационные и методические задачи на основе 

фундаментального и прикладного естественнонаучного знания; 

- анализировать и систематизировать информацию для выбора элективного курса; 

- обрабатывать полученные результаты эксперимента, выявлять интересные 

закономерности при обсуждении результатов эксперимента; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в 

виде отчетов или проектов с использованием современных средств 

редактирования и печати. 

 

The purpose of studying the discipline «Organization of elective courses in a rural 

school» is to familiarize students with the device of a small school and the organization of 

elective courses in relation to modern conditions.  

 The content of the discipline: the theoretical foundations of integration in the educational 

process of small rural schools; small rural school in modern conditions; types of small schools; 

General and private conditions of functioning of small rural schools; elective courses in school; 

the choice of topics for elective courses; organization of elective courses. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- determine the main types of elective courses: subject, interdisciplinary and orientation; 

- explain the conditions of functioning of ungraded schools;  

- compare and evaluate strengths and weaknesses of different types of ungraded schools;  

- set methodological priorities in the choice of elective courses; 
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- apply methods of activation of cognitive activity of pupils and the corresponding 

motivation;  

- solve organizational and methodological problems on the basis of fundamental and 

applied natural science knowledge; 

- analyze and systematize information for elective course selection;   

- process the results of the experiment, to identify interesting patterns in the discussion of 

the results of the experiment; 

- prepare and present the results of the pilot work in the form of reports or projects using 

modern editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Органикалық химия, Химияны 

оқыту әдістемесі. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Методика 

обучения химии. 

Inorganic chemistry, Аnalytical chemistry, Оrganic chemistry, Тhe system of certification 

of goods and services. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the course used in the further professional activities. 

 

БИОХИМИЯ 

БИОХИМИЯ 

BIOCHEMISTRY 

 «Биохимия» пәнін оқытудың мақсаты - студенттердің тірі жасушаларда өтетін 

химиялық процестер туралы, сондай-ақ осы физика-химиялық процестердің биологиялық 

молекула-субстраттарының құрылысы туралы іргелі білім негіздерін алу; химиялық 

процестердің бақылаудағы биологиялық құбылыстармен өтуін байланыстыратын негізгі 

заңдылықтар туралы білім жиынтығын қалыптастыру. 

 Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қарастырады: ЖМҚ химиясының негізгі 

түсініктері және анықтамалары. Полимерлердің физикалық қасиеттері және құрылымы. 

Полимерлерді синтездеудің негізгі үлестері: (радикалды, сополимерлі, ионды) және 

поликонденсациялану. Полимерлердің химиялык айналулары. Полимерлердің шынайы 

ерітінділері және коллоидты жүйелер. ЖМҚ жеке өкілдері (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, синтетикалық каучуктер, поливинилхлорид, синтетикалык талшықтар және 

т.б.), оларды синтездеу әдістері, қасиеттері және қолданылу салалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- биомакромолекулдың төрт класты организмдегі (жасушадағы) химиялық 

құрылымын, негізгі химиялық қасиеттері мен функцияларын; биоэнергетикалық 

процестердің жалпы сипаты мен өту сатылары, генетикалық ақпарат 

экспрессиясы; метаболиттердің белсенді және пассивті көлігінің тән белгілері; 

ферментативті Катализ ерекшеліктерін сипаттау. 

- биомолекулалар құрылысының молекулалық деңгейде физиологиялық 

функцияларымен байланысын қадағалау; 

- қарастырылатын метаболизмдік үдерістің биохимиялық реакцияларының 

(механизмінің) жиынтығында жанасқан өздігінен және өздігінен еріксіз 

реакцияларды жіктеу және ажырату. 

- молекуланың құрылысы немесе процестің өту сипаты туралы жасалған 

болжамдар тұрғысынан биохимиялық эксперименттердің нәтижелерін 

интерпретациялау; 

- Михаэлис-Ментен моделі негізінде ферментативті Катализ процесінің 

кинетикалық өлшеулерінің нәтижелерін қалыптастыру. 

 

 Целью изучения дисциплины «Биохимии» является получение студентами основ 

фундаментальных знаний о химических процессах, протекающих в живых клетках, а 

также о строении биологических молекул - субстратов этих физико-химических 

процессов; формирование совокупности знаний об основных закономерностях, 
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связывающих протекание химических процессов с наблюдаемыми биологическими 

явлениями. 
 Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы: основные понятия 

и определения химии ВМС. Физические свойства и структура полимеров. Основные доли 

синтеза полимеров: (радикальные, сополимерные, ионные) и поликонденсация. 

Химические превращения полимеров. Подлинные растворы полимеров и коллоидные 

системы. Отдельные представители ВМС (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

синтетические каучуки, поливинилхлорид, синтетические волокна и т. д.), методы их 

синтеза, свойства и области применения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- описывать химическое строение, основные химические свойства и функции в 

организме (клетке) четырех классов биомакромолекул; общий характер и стадии 

протекания биоэнергетических процессов, экспрессии генетической информации; 

характерные черты активного и пассивного транспорта метаболитов; особенности 

ферментативного катализа. 

- проследить связь строения биомолекул с их физиологическими функциями на 

молекулярном уровне; 

- классифицировать и выделить в совокупности биохимических реакций 

(механизме) рассматриваемого метаболичекого процесса сопряженные 

самопроизвольные и несамопроизвольные реакции. 

- интерпретировать результатов биохимических экспериментов с точки зрения 

сделанных предположений о строении молекулы или характере протекания 

процесса; методами термодинамической оценки самопроизвольности протекания 

и направленности определенной биохимической реакции; 

- формулировать результаты кинетических измерений процесса ферментативного 

катализа на основе модели Михаэлиса-Ментен. 

 

 The purpose of studying the discipline «Biochemistry» is to provide students with basic 

fundamental knowledge about the chemical processes occurring in living cells, as well as the 

structure of biological molecules-substrates of these physical and chemical processes; the 

formation of a set of knowledge about the basic laws linking the flow of chemical processes 

with the observed biological phenomena. 

 Contents include the following sections: Basic Concepts (macromolecule himicheskoe 

link, the degree of polymerization, aggregation state of polymers). The criteria for 

distinguishing the high-molecular compounds and low-molecular substances. The role of 

polymers in the national economy. Important properties of the poly-mers, properties and 

characteristics of the macromolecules. Basics of synthesis of polymers, synthetic materials. The 

physical state of polymers. Thermomechanical curves of amorphous polymers. The peculiarity 

of the process of dissolving the polymer. The properties of the polymer solutions. Polymeric 

hydrogels. Identification of polymers (qualitative and quantitative analysis of functional groups, 

the definition of the physical characteristics) 

 As a result of studying the discipline the student will: 

- describe the chemical structure, basic chemical properties and functions in the body 

(cell) of four classes of biomacromolecules; the General nature and stages of 

bioenergetic processes, the expression of genetic information; characteristics of active 

and passive transport of metabolites; features of enzymatic catalysis. 

- to trace the relationship of the structure of biomolecules with their physiological 

functions at the molecular level; 

- to classify and distinguish in the aggregate of biochemical reactions (mechanism) of the 

considered metabolic process conjugate spontaneous and non-spontaneous reactions. 

- to interpret the results of biochemical experiments from the point of view of the 

assumptions made about the structure of the molecule or the nature of the process; 

methods of thermodynamic evaluation of the spontaneity of the course and direction of 

a certain biochemical reaction; 

- to formulate the results of kinetic measurements of the enzymatic catalysis process on 

the basis of the Michaelis-Menten model. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Физикалық химия, Биология. 
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Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Биология. 

Inorganic chemistry, Analytical chemistry, Рhysical chemistry, Вiology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жасуша мен ағзаның физиологиялық негіздері, Молекулалық биофизика, 

Спектрлік алдаудың әдістері 

Основы физиологии клетки и организма, Молекулярная биофизика, Спектральные 

методы анализа. 

Physioiogical basis of cells and organism, Molecular biophysics, Spectral analysis 

metods. 

 

БИОХИМИЯ САПАЛЫҚ ТАЛДАУ НЕГІЗДЕРІМЕН 

БИОХИМИЯ С ОСНОВАМИ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

BIOCHEMISTRY ON THE BASICS OF QUALITATIVE ANALYSIS 

 «Биохимия сапалық талдау негіздерімен» пәнін оқытудың мақсаты - 

студенттердің тірі жасушаларда өтетін химиялық процестер туралы, сондай-ақ осы 

физика-химиялық процестердің биологиялық молекула-субстраттарының құрылысы 

туралы іргелі білім негіздерін алу; химиялық процестердің бақылаудағы биологиялық 

құбылыстармен өтуін байланыстыратын негізгі заңдылықтар туралы білім жиынтығын 

қалыптастыру. 

 Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қарастырады: ЖМҚ химиясының негізгі 

түсініктері және анықтамалары. Полимерлердің физикалық қасиеттері және құрылымы. 

Полимерлерді синтездеудің негізгі үлестері: (радикалды, сополимерлі, ионды) және 

поликонденсациялану. Полимерлердің химиялык айналулары. Полимерлердің шынайы 

ерітінділері және коллоидты жүйелер. ЖМҚ жеке өкілдері (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, синтетикалық каучуктер, поливинилхлорид, синтетикалык талшықтар және 

т.б.), оларды синтездеу әдістері, қасиеттері және қолданылу салалары. 

«Биохимия сапалық талдау негіздерімен» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- биомакромолекулдың төрт класты организмдегі (жасушадағы) химиялық 

құрылымын, негізгі химиялық қасиеттері мен функцияларын; биоэнергетикалық 

процестердің жалпы сипаты мен өту сатылары, генетикалық ақпарат 

экспрессиясы; метаболиттердің белсенді және пассивті көлігінің тән белгілері; 

ферментативті Катализ ерекшеліктерін сипаттау. 

- биомолекулалар құрылысының молекулалық деңгейде физиологиялық 

функцияларымен байланысын қадағалау; 

- қарастырылатын метаболизмдік үдерістің биохимиялық реакцияларының 

(механизмінің) жиынтығында жанасқан өздігінен және өздігінен еріксіз 

реакцияларды жіктеу және ажырату. 

- молекуланың құрылысы немесе процестің өту сипаты туралы жасалған 

болжамдар тұрғысынан биохимиялық эксперименттердің нәтижелерін 

интерпретациялау; 

- Михаэлис-Ментен моделі негізінде ферментативті Катализ процесінің 

кинетикалық өлшеулерінің нәтижелерін қалыптастыру. 

 

 Целью изучения дисциплины «Биохимия с основами качественного анализа» 

является получение студентами основ фундаментальных знаний о химических процессах, 

протекающих в живых клетках, а также о строении биологических молекул - субстратов 

этих физико-химических процессов; формирование совокупности знаний об основных 

закономерностях, связывающих протекание химических процессов с наблюдаемыми 

биологическими явлениями. 
 Содержание дисциплины включает в себя следующие разделы: основные понятия 

и определения химии ВМС. Физические свойства и структура полимеров. Основные доли 

синтеза полимеров: (радикальные, сополимерные, ионные) и поликонденсация. 

Химические превращения полимеров. Подлинные растворы полимеров и коллоидные 

системы. Отдельные представители ВМС (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

синтетические каучуки, поливинилхлорид, синтетические волокна и т. д.), методы их 

синтеза, свойства и области применения. 

В результате изучения дисциплины «Биохимия с основами качественного анализа» 

обучающийся будет: 
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- описывать химическое строение, основные химические свойства и функции в 

организме (клетке) четырех классов биомакромолекул; общий характер и стадии 

протекания биоэнергетических процессов, экспрессии генетической информации; 

характерные черты активного и пассивного транспорта метаболитов; особенности 

ферментативного катализа. 

- проследить связь строения биомолекул с их физиологическими функциями на 

молекулярном уровне; 

- классифицировать и выделить в совокупности биохимических реакций 

(механизме) рассматриваемого метаболичекого процесса сопряженные 

самопроизвольные и несамопроизвольные реакции. 

- интерпретировать результатов биохимических экспериментов с точки зрения 

сделанных предположений о строении молекулы или характере протекания 

процесса; методами термодинамической оценки самопроизвольности протекания 

и направленности определенной биохимической реакции; 

- формулировать результаты кинетических измерений процесса ферментативного 

катализа на основе модели Михаэлиса-Ментен. 

 

 The purpose of studying the discipline «Вiochemistry on the basics of qualitative 

analysi» is to provide students with basic fundamental knowledge about the chemical processes 

occurring in living cells, as well as the structure of biological molecules-substrates of these 

physical and chemical processes; the formation of a set of knowledge about the basic laws 

linking the flow of chemical processes with the observed biological phenomena. 

 Contents include the following sections: Basic Concepts (macromolecule himicheskoe 

link, the degree of polymerization, aggregation state of polymers). The criteria for 

distinguishing the high-molecular compounds and low-molecular substances. The role of 

polymers in the national economy. Important properties of the poly-mers, properties and 

characteristics of the macromolecules. Basics of synthesis of polymers, synthetic materials. The 

physical state of polymers. Thermomechanical curves of amorphous polymers. The peculiarity 

of the process of dissolving the polymer. The properties of the polymer solutions. Polymeric 

hydrogels. Identification of polymers (qualitative and quantitative analysis of functional groups, 

the definition of the physical characteristics) 

 As a result of studying the discipline «Вiochemistry on the basics of qualitative 

analysis» the student will: 

- describe the chemical structure, basic chemical properties and functions in the body 

(cell) of four classes of biomacromolecules; the General nature and stages of 

bioenergetic processes, the expression of genetic information; characteristics of active 

and passive transport of metabolites; features of enzymatic catalysis. 

- to trace the relationship of the structure of biomolecules with their physiological 

functions at the molecular level; 

- to classify and distinguish in the aggregate of biochemical reactions (mechanism) of the 

considered metabolic process conjugate spontaneous and non-spontaneous reactions. 

- to interpret the results of biochemical experiments from the point of view of the 

assumptions made about the structure of the molecule or the nature of the process; 

methods of thermodynamic evaluation of the spontaneity of the course and direction of 

a certain biochemical reaction; 

- to formulate the results of kinetic measurements of the enzymatic catalysis process on 

the basis of the Michaelis-Menten model. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Физикалық химия, Биология. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия, Биология. 

- Inorganic chemistry, Analytical chemistry, Рhysical chemistry, Вiology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жасуша мен ағзаның физиологиялық негіздері, Молекулалық биофизика, 

Спектрлік алдаудың әдістері 

Основы физиологии клетки и организма, Молекулярная биофизика, Спектральные 

методы анализа. 

Physioiogical basis of cells and organism, Molecular biophysics, Spectral analysis 

metods. 
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БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАР СИНТЕЗІ 

СИНТЕЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

SYNTHESIS OF INORGANIC AND ORGANIC SUBSTANCES 

 Пәннің мақсаты өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылатын заттардың 

құрылысы мен қасиеттері туралы қазіргі заманғы түсініктер негізінде химиялық 

қосылыстарды синтездеу, тазалау және талдау әдістерін таңдау принциптерін оқып 

үйрену болып табылады. 

 Пәннің мазмұны қосылыстардың құрылысы мен қасиеттеріне, өнеркәсіпте, ауыл 

шаруашылығында, медицинада және халық шаруашылығының басқа да салаларында 

қолдануға қатысты жалпы заңдарды, қосылыстардың әр тобына ортақ және ерекше, 

органикалық және бейорганикалық қосылыстардың топтары мен кластары арасындағы 

биогенетикалық байланыстарды, реакциялардың негізгі механизмдерін, берілген 

қасиеттері бар заттарды синтездеу үшін органикалық молекулалардың (химиялық, 

физика-химиялық, физикалық, электрохимиялық) жұқа құрылымын анықтау әдістерін 

зерттеуге бағытталған. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- заманауи өнеркәсіпте кеңінен қолданылатын бейорганикалық заттарды алу және 

тазартудың негізгі әдістерін анықтау; 

- химиялық қосылыстарды талдау мен сәйкестендірудің заманауи әдістерінің 

теориялық негіздерін сипаттау; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін түсіндіру және химиялық зертханада зардап 

шеккенге алғашқы көмек көрсету; 

- ерекше таза заттарды синтездеу, бақылау және қолдану бойынша әдеби 

деректерді жүйелеу; химиялық заттарды синтездеудің оңтайлы шарттарын 

болжау; өзінің кәсіби қызметінде пән бойынша алынған теориялық білімдерді 

пайдалану; 

- әртүрлі кластағы химиялық заттардың қышқылдық негізді және тотығу-

тотықсыздану қасиеттерін бейнелейтін реакция теңдеулерін жазу; 

- химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттерін периодтық 

жүйедегі орны бойынша бағалау;  

- иондардың зарядтарын, қарапайым және күрделі заттардағы химиялық 

элементтердің тотығу дәрежесін, сондай-ақ қосылыстардағы химиялық байланыс 

түрін анықтау; 

- заттың белгілі бір қосылыстар класына тиістілігін және реакцияларды жіктеудің 

барлық белгілі белгілері бойынша химиялық реакцияның түрін белгілеу. 

  

 Целью дисциплины является изучение принципов выбора методов синтеза, 

очистки и анализа химических соединений на основе современных представлений о 

строении и свойствах веществ, используемых в различных отраслях промышленности. 

 Содержание дисциплины направлено на изучение общих законов, касающихся 

строения и свойств соединений, применения в промышленности, сельском хозяйстве, 

медицине и других отраслях народного хозяйства, биогенетических связей между 

группами и классами органических и неорганических соединений, основных механизмов 

реакций, методов определения тонкой структуры органических молекул (химических, 

физико-химических, физических, электрохимических) для синтеза веществ с заданными 

свойствами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- определять основные методы получени и очистки неорганических веществ, 

широко используемых в современной промышленности;  

- описывать теоретические основы современных методов анализа и идентификации 

химических соединений; 

- рассказывать правила техники безопасности и оказаать первой помощи 

пострадавшему в химической лаборатории; 

- систематизировать литературные данные по синтезу, контролю и применению 

веществ особой чистоты; прогнозировать оптимальные условия синтеза 

химических веществ; использовать полученные теоретические знани по 

дисциплине в своей профессиональной деятельности; 
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- записывать уравнени реакций, иллюстрирующих кислотноосновные и 

окислительно-восстановительные свойства химических веществ различных 

классов; 

- оценивать свойства химических элементов и их соединений по положению в 

периодической системе;  

- определять заряды ионов, степени окислени химических элементов в простых и 

сложных веществах, а также вид химической связи в соединениях;  

- устанавливать принадлежность вещества к определенному классу соединений и 

тип химической реакции по всем известным признакам классификации реакций. 

 

The purpose of the discipline is to study the principles of choice of methods of synthesis, 

purification and analysis of chemical compounds based on modern ideas about the structure and 

properties of substances used in various industries. 

The content of the discipline is aimed at studying the General laws relating to the 

structure and properties of compounds, applications in industry, agriculture, medicine and other 

sectors of the economy, biogenetic relationships between groups and classes of organic and 

inorganic compounds, the main mechanisms of reactions, methods for determining the fine 

structure of organic molecules (chemical, physico-chemical, physical, electrochemical) for the 

synthesis of substances with specified properties. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to determine the main methods of obtaining and purification of inorganic substances 

widely used in modern industry; 

- to describe the theoretical basis of modern methods of analysis and identification of 

chemical compounds; 

- to tell safety regulations and to render first aid to the victim in the chemical laboratory; 

- to systematize the literature data on synthesis, control and application of substances of 

high purity; to predict optimal conditions of synthesis of chemical substances; to use the 

received theoretical knowledge on discipline in the professional activity; 

- write down the equations of reactions illustrating the acid-base and redox properties of 

chemicals of different classes; 

- evaluate the properties of chemical elements and their compounds by position in the 

periodic table;  

- to determine the charges of ions, the degree of oxidation of chemical elements in simple 

and complex substances, as well as the type of chemical bond in compounds;  

- to establish belonging of substance to a certain class of compounds and type of chemical 

reaction on all known signs of classification of reactions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Физикалық химия.. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия. 

Inorganic chemistry, Analytical chemistry, Рhysical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 
Химиялық технологиядағы энергия және ресурс үнемдеуші процестер, Мұнай 

химиясы және биотехнология. 

Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, Нефтехимия и 

биотехнология. 

 Energy and resource saving processes in chemical technology, Petrochemistry and 

 biotechnology. 

 

ХИМИЯЛЫҚ СИНТЕЗ 

ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 

CHEMICAL SYNTHESIS 

 Пәннің мақсаты заттардың химиялық талдауының негізгі теориялары мен 

тәжірибелерін, физикалық - химиялық зерттеу әдістері негізінде жатқан негізгі 

эксперименталды заңдылықтарды, олардың қазіргі технологиялармен байланысын 

зерттеу, сонымен қатар химиялық қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын эксперименталды 

анықтауды жүзеге асыруға және тиісті химиялық шамалардың сандық есебін жүргізуге 

мүмкіндік беретін студенттерде құзыреттіліктерді қалыптастыру. 
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 Пәнің мазмұны бейорганикалық және органикалық қосылыстардың құрылысы 

мен қасиеттерін байланыстыратын жалпы заңдарды тануға, қосылыстардың әр тобы үшін 

жалпы және ерекше химиялық қасиеттерін,органикалық және органикалық емес 

қосылыстардың топтары мен кластары арасындағы биогенетикалық байланысты, 

реакциялардың негізгі механизмдерін, берілген қасиеттері бар заттарды синтездеу үшін 

органикалық молекулалардың (химиялық, физика-химиялық, физикалық, 

электрохимиялық) жұқа құрылымын анықтау әдістерін терең зерттеуге бағытталған. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- заттардың химиялық қасиеттері мен құрылымын зерттеудің негізгі әдістері мен 

іргелі заңдары туралы негізгі білім мен түсініктерді қалыптастыру; 

- - химиялық талдау негізінде жатқан іргелі заңдарды қамтитын білімді жинақтау 

және жүйелеу; 

- химиялық талдаудың негізгі міндеттерін тұжырымдау, әртүрлі әдістердің 

қолданылу аумағы мен шекарасын белгілеу; 

- химиялық талдау негізінде жатқан негізгі теңдеулердің негізгі эксперименталды 

заңдылықтарын, құрылымын және математикалық формасын, оларды әртүрлі 

әдістерде қолдану ерекшеліктерін қарастыру; 

- эксперименталды және теориялық зерттеудің негізгі тәсілдері мен әдістерін, 

химиялық қасиеттерін сипаттау, осы әдістерді заманауи технологияларда 

қолдану; 

- химиялық әдістерді қолданатын модельдердің қолданылу аймағын белгілеу, 

құбылыстарды сипаттайтын физико-химиялық шамаларды есептеу тәсілдерін 

қарастыру;  

- химиялық зерттеулердің әдіснамасын меңгеруді қамтамасыз ету. 

 

 Цель дисциплины изучение основные теории и практики химического анализа 

веществ, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе физико- 

химических методов исследования, их связи с современными технологиями, а также 

формирование у студентов компетенций, позволяющих осуществлять экспериментальное 

определение закономерностей изменения химических свойств и проводить численные 

расчеты соответствующих химических величин. 

 Содержание дисциплины направлена на познание общих законов, связывающих 

строение и свойства неорганических и органических соединений,более глубокое 

изучение химических свойств общих и специфических для каждой группы соединений, 

биогенетической связи между группами и классами органических и неорганических 

соединений, основными механизмами реакций, методами установления тонкой 

структуры органических молекул (химических, физико-химических, физических, 

электрохимических) для синтеза веществ с заданными свойствами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- сформировать базовые знания и представления о фундаментальных законах и 

основных методах исследования химических свойств и структуры веществ; 

- обобщить и систематизировать знания, включающие фундаментальные законы, 

лежащие в основе химического анализа; 

- формулировать основные задачи химического анализа, установить область и 

границы применимости различных методов; 

- рассмотреть основные экспериментальные закономерности, структуру и 

математическую форму основных уравнений, лежащих в основе химического 

анализа, особенности их использования в различных методах; 

- описывать основные приемы и методы экспериментального и теоретического  

исследования химических свойств, использовать этих методов в современных 

технологиях; 

- установить область применимости моделей, применяемых химических методов, 

рассмотреть способы вычисления химических величин, характеризующих 

явления;  

- обеспечить овладение методологией химических исследований. 

 

The purpose of the discipline is to study the basic theory and practice of chemical 

analysis of substances, the main experimental patterns underlying physical and chemical 
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research methods, their relationship with modern technologies, as well as the formation of 

students ' competencies that allow for the experimental determination of patterns of change in 

chemical properties and conduct numerical calculations of the corresponding chemical 

quantities. 

The discipline is aimed at learning the general laws relating the structure and properties 

of inorganic and organic compounds,a deeper study of the chemical properties of common and 

specific to each group of compounds, biogenetic relationships between groups and classes of 

organic and inorganic compounds, the main mechanisms of reactions, methods of establishing 

the fine structure of organic molecules (chemical, physico-chemical, physical, electrochemical) 

for the synthesis of substances with specified properties. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to form a basic knowledge and understanding of the fundamental laws and basic 

methods of research of chemical properties and structure of substances; 

- to generalize and systematize knowledge, including the fundamental laws underlying 

chemical analysis; 

- to formulate the main tasks of chemical analysis, to establish the scope and limits of 

applicability of various methods; 

- to consider the basic experimental regularities, structure and mathematical form of the 

basic equations underlying the chemical analysis, features of their use in various 

methods; 

- to describe the basic techniques and methods of experimental and theoretical research of 

chemical properties, to use these methods in modern technologies; 

- to establish the scope of applicability of models used chemical methods, to consider 

methods for calculating physical and chemical quantities characterizing the phenomena; 

-  to provide mastery of the methodology of chemical research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Физикалық химия. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия. 

Inorganic chemistry, Analytical chemistry, Рhysical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites 
Химиялық технологиядағы энергия және ресурс үнемдеуші процестер, Мұнай 

химиясы және биотехнология. 

Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, Нефтехимия и 

биотехнология. 

Energy and resource saving processes in chemical technology, Petrochemistry and 

biotechnology. 

 

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

CHEMICAL TECHNOLOGY 

«Химиялық технология» пәнінің мақсаты студенттерді жаппай өнеркәсіптік 

өндіріске қолданылатын технологияның қорытынды есептерін шешу үшін химиялық, 

физикалық және технологиялық ғылымдар заңдылықтарын қолданудың жалпы әдістері 

мен тәсілдерімен, қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру және оның 

экономикасымен таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: химиялық технология пәні. Химиялық 

өндірістердің жіктелуі. Материалдық және жылу балансы. Идеалды ығыстыру және 

толық араластыру реакторларын есептеу. Шикізат, Шикізатты қайта өңдеу, шикізатты 

байыту. Шикізатты флотациялық байыту. Шеттік сулау бұрышы. Флотореагенттер. 

Концентраттың шығуын, концентрация дәрежесін, пайдалы компоненттерді алуды 

есептеу. Ситовой талдау. Су, су дайындау. Бейорганикалық қышқылдар өндірісі: күкірт, 

азот, өндірістің физика-химиялық негіздері, Технологиялық схемалар, катализаторлар, 

нақты Химиялық өндірістердің химиялық параметрлері. Тұтқыр заттарды өндіру. Мұнай, 

мұнай классификациясы. Мұнайды өңдеудің физика-химиялық негіздері: тікелей жарыс, 

термиялық және каталитикалық крекингтер, риформинг. Жоғары молекулалық заттар: 

пластмасса және химиялық талшықтар өндірісі. Электрохимиялық өндірістер. 

«Химиялық технология» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық түсініктерді 
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жаңғырту; 

- әртүрлі жүйедегі негізгі химия-технологиялық процестер мен реакторларды 

түсіндіру; 

- маңызды химиялық өндірісті, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-

химиялық негіздерін көрсету; 

- органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын ажырату; 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеулерін талдау; 

- химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, шығым 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты 

есептер жүргізу; 

- түрлі химия-технологиялық процестерді түсіндіру; 

- заманауи редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, есеп 

түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелеріне баға беру. 

 

Целью дисциплины «Химическая технология» является ознакомление студентов с 

общими методами и приемами использования закономерностей химических, физических 

и технологических наук для решения итоговых задач технологии применительно к 

массовому промышленному производству, с организацией современного промышленного 

производства и его экономикой. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет химической 

технологии. Классификация химических производств. Материальный и тепловой 

балансы. Расчет реакторов идеального вытеснения и полного смешения. Сырье, 

переработка сырья, обогащение сырья. Флотационное обогащение сырья. Краевой угол 

смачивания. Флотореагенты. Расчет выхода концентрата, степени концентрирования, 

извлечения полезых компонентов. Ситовой анализ. Вода, водоподготовка. Производство 

неорганических кислот: серной, азотной, физико-химические основы производства, 

технологические схемы, катализаторы, химические параметры конкретных химических 

производств. Производство вяжущих веществ. Нефть, классификация нефтей. Физико-

химические основы переработки нефти: прямая гонка, термический и каталитический 

крекинги, риформинг. Производство высокомолекулярных веществ: пластмасс и 

химических волокон. Электрохимические производства. 

В результате изучения дисциплины «Химическая технология» обучающийся будет: 

- воспроизводить классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; 

- объяснять основные химико-технологические процессы и реакторы различных 

систем; 

- демонстрировать важнейшие химические производства, физико-химические 

основы их осуществления в промышленности; 

- различать технологию производства органических и неорганических веществ; 

- анализировать  уравнения материального и теплового балансов 

- производить расчеты, связанные с производительностью химико-технологических 

процессов, расходными коэффициентами, выходом продукта и степенью 

превращения; 

- объяснять различные химико-технологические процессы; 

- давать оценку результатам проведенных экспериментальных работ в виде отчетов 

с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

The purpose of the discipline «Chemical technology» is to familiarize students with the 

General methods and techniques of using the laws of chemical, physical and technological 

Sciences to solve the final problems of technology in relation to mass industrial production, the 

organization of modern industrial production and its economy. 

The content of the discipline includes the following sections: the Subject of chemical 

technology. Classification of chemical production. Material and heat balances. Calculation of 

reactors of ideal displacement and total mixing. Raw materials, processing of raw materials, 

enrichment of raw materials. Flotation enrichment of raw materials. Wetting angle. Flotation 

reagent. The calculation of the yield of the concentrate, the degree of concentration, extraction 

of useful components. Sieve analysis. Water, water treatment. Production of inorganic acids: 

sulfuric, nitric, physical and chemical bases of production, technological schemes, catalysts, 
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chemical parameters of specific chemical industries. Production of binders. Oil, classification of 

crude oil. Physical and chemical bases of oil refining: direct race, thermal and catalytic 

cracking, reforming. Production of high-molecular substances: plastics and chemical fibers. 

Electrochemical production. 

As a result of studying the discipline «Chemical technology» the student will: 

- reproduce the classification of technological processes, basic technological concepts; 

- explain the main chemical processes and reactors of different systems; 

- demonstrate the most important chemical production, physical and chemical bases of 

their implementation in the industry; 

- distinguish the technology of production of organic and inorganic substances; 

- analyze the equations of material and thermal balance; 

- make calculations related to the performance of chemical processes, consumption 

factors, product yield and degree of transformation; 

- explain different chemical processes; 

- evaluate the results of experimental work in the form of reports using modern editing 

and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Физикалық химия. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия. 

Inorganic chemistry, Аnalytical chemistry, Рhysical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІС НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОСТВ 

BASICS OF CHEMICAL PRODUCTION 

«Химиялық өндіріс негіздері» пәнінің мақсаты студенттерді жаппай өнеркәсіптік 

өндіріске қолданылатын технологияның қорытынды есептерін шешу үшін химиялық, 

физикалық және технологиялық ғылымдар заңдылықтарын қолданудың жалпы әдістері 

мен тәсілдерімен, қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру және оның 

экономикасымен таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: химиялық технология пәні. Химиялық 

өндірістердің жіктелуі. Материалдық және жылу балансы. Идеалды ығыстыру және 

толық араластыру реакторларын есептеу. Шикізат, Шикізатты қайта өңдеу, шикізатты 

байыту. Шикізатты флотациялық байыту. Шеттік сулау бұрышы. Флотореагенттер. 

Концентраттың шығуын, концентрация дәрежесін, пайдалы компоненттерді алуды 

есептеу. Ситовой талдау. Су, су дайындау. Бейорганикалық қышқылдар өндірісі: күкірт, 

азот, өндірістің физика-химиялық негіздері, Технологиялық схемалар, катализаторлар, 

нақты Химиялық өндірістердің химиялық параметрлері. Тұтқыр заттарды өндіру. Мұнай, 

мұнай классификациясы. Мұнайды өңдеудің физика-химиялық негіздері: тікелей жарыс, 

термиялық және каталитикалық крекингтер, риформинг. Жоғары молекулалық заттар: 

пластмасса және химиялық талшықтар өндірісі. Электрохимиялық өндірістер. 

«Химиялық өндіріс негіздері» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық түсініктерді 

жаңғыртуға; 

- әртүрлі жүйедегі негізгі химия-технологиялық процестер мен реакторларды 

түсіндіруге; 

- маңызды химиялық өндірісті, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-

химиялық негіздерін көрсетуге; 

- органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын ажыратуға; 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеулерін талдауға; 

- химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, шығым 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты 

есептер жүргізуге; 

- түрлі химия-технологиялық процестерді түсіндіру; 

- заманауи редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, есеп 
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түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелеріне баға беруге. 

 

Целью дисциплины «Основы химических производств» является ознакомление 

студентов с общими методами и приемами использования закономерностей химических, 

физических и технологических наук для решения итоговых задач технологии 

применительно к массовому промышленному производству, с организацией 

современного промышленного производства и его экономикой. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет химической 

технологии. Классификация химических производств. Материальный и тепловой 

балансы. Расчет реакторов идеального вытеснения и полного смешения. Сырье, 

переработка сырья, обогащение сырья. Флотационное обогащение сырья. Краевой угол 

смачивания. Флотореагенты. Расчет выхода концентрата, степени концентрирования, 

извлечения полезых компонентов. Ситовой анализ. Вода, водоподготовка. Производство 

неорганических кислот: серной, азотной, физико-химические основы производства, 

технологические схемы, катализаторы, химические параметры конкретных химических 

производств. Производство вяжущих веществ. Нефть, классификация нефтей. Физико-

химические основы переработки нефти: прямая гонка, термический и каталитический 

крекинги, риформинг. Производство высокомолекулярных веществ: пластмасс и 

химических волокон. Электрохимические производства. 

В результате изучения дисциплины «Основы химических производств» 

обучающийся будет: 

- воспроизводить классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; 

- объяснять основные химико-технологические процессы и реакторы различных 

систем; 

- демонстрировать важнейшие химические производства, физико-химические 

основы их осуществления в промышленности; 

- различать технологию производства органических и неорганических веществ; 

- анализировать  уравнения материального и теплового балансов; 

- производить расчеты, связанные с производительностью химико-технологических 

процессов, расходными коэффициентами, выходом продукта и степенью 

превращения; 

- объяснять различные химико-технологические процессы; 

- давать оценку результатам проведенных экспериментальных работ в виде отчетов 

с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

The purpose of the discipline «Вasics of chemical production» is to familiarize students 

with the General methods and techniques of using the laws of chemical, physical and 

technological Sciences to solve the final problems of technology in relation to mass industrial 

production, the organization of modern industrial production and its economy. 

The content of the discipline includes the following sections: the Subject of chemical 

technology. Classification of chemical production. Material and heat balances. Calculation of 

reactors of ideal displacement and total mixing. Raw materials, processing of raw materials, 

enrichment of raw materials. Flotation enrichment of raw materials. Wetting angle. Flotation 

reagent. The calculation of the yield of the concentrate, the degree of concentration, extraction 

of useful components. Sieve analysis. Water, water treatment. Production of inorganic acids: 

sulfuric, nitric, physical and chemical bases of production, technological schemes, catalysts, 

chemical parameters of specific chemical industries. Production of binders. Oil, classification of 

crude oil. Physical and chemical bases of oil refining: direct race, thermal and catalytic 

cracking, reforming. Production of high-molecular substances: plastics and chemical fibers. 

Electrochemical production. 

As a result of studying the discipline «Вasics of chemical production» the student will: 

- to reproduce the classification of technological processes, basic technological concepts; 

- explain the main chemical processes and reactors of different systems; 

- demonstrate the most important chemical production, physical and chemical bases of 

their implementation in the industry; 

- distinguish the technology of production of organic and inorganic substances; 

- analyze the equations of material and thermal balance; 
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- make calculations related to the performance of chemical processes, consumption 

factors, product yield and degree of transformation; 

- explain different chemical processes; 

- evaluate the results of experimental work in the form of reports using modern editing 

and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, физикалық химия. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, физическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH OF SCHOOLCHILDREN 

 «Оқушылардың ғылыми зерттеулерін ұйымдастыру» оқу пәнін оқытудың мақсаты 

студенттердің ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын дамыту; студенттерді ғылыми 

білімге баулу, олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындығы мен қабілеті 

болып табылады. 

 Пәннің мазмұны болашақ химик-бакалаврлардың шығармашылық потенциалын 

қалыптастыру және зерттеу қабілеттерін анықтау, ашу және дамыту мақсатында 

химиядағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру саласындағы мәселелер мен жетістіктерді 

зерттеуге бағытталған. «Оқушылардың ғылыми зерттеулерін ұйымдастыру» - бұл 

мамандықтың оқу жоспарының ажырамас, құрамдас бөлігі болып табылатын жеке оқу 

және ғылыми пән. Ғылыми зерттеу негіздері болашақ химик-бакалаврлардың 

шығармашылық әлеуетін қалыптастыру және зерттеу қабілеттерін анықтау, ашу және 

дамыту мақсатында химияда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру саласындағы мәселелер 

мен жетістіктерді қамтиды. 

«Оқушылардың ғылыми зерттеулерін ұйымдастыру» пәнді оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- студенттердің оқытылатын пәндер мен ғылым салаларының теориялық білімдерін 

тереңдетуге және бекітуге ықпал ету; 

- ғылыми зерттеулер жүргізудегі практикалық іскерліктерін дамыту, алынған 

нәтижелерді талдау және қандай да бір қызмет түрін жетілдіру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу; 

- ақпарат көздерімен және тиісті бағдарламалық - техникалық құралдармен өз 

бетінше жұмыс жасаудағы әдістемелік дағдыларын жетілдіру; 

- қосымша теориялық материалдар мен жинақталған практикалық тәжірибені 

меңгеруге кең мүмкіндіктер ашу; 

- химия саласындағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың әдістері мен 

тәсілдерін іздеу көздерін қамтитын зерттеу тақырыбы бойынша және өз 

мамандығы бойынша ғылыми-техникалық ақпараттың жай-күйі туралы; ғылыми 

зерттеулердің динамикасы мен дамуы туралы; заманауи зерттеушілердің 

қолданатын ғылыми әдістері, технологиялары, операциялары, құралдары туралы; 

ғылым эволюциясының ерекшеліктері туралы жариялау; 

- ғылымның тарихын, логикасын және әдіснамасын ажыратуға; зерттеу жұмысын 

ұйымдастырудың заманауи тәсілдері; ғылыми қызмет құрылымы: тактика және 

стратегия мәселелері; ғылыми-зерттеу жұмыстарын ресімдеу ережелері мен 

стандарттарын; зерттеудің негізгі әдістері; әр түрлі кезеңдерде зерттеу қызметі 

заңдылықтарын ұйымдастыру; 

- жеке ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау; 

- зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, нысаны мен нысанасын, гипотезасын 

қалыптастыру; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, нақты зерттеудің міндеттеріне 

сүйене отырып, бар мәліметтерді түрлендіру; алынған нәтижелерді өңдеу, бар 

деректерді ескере отырып, оларды талдау және түсіну; жазбаша ғылыми 

жұмыстың жоспар-проспектісін құру; 
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- инновациялық қызметті химиялық талдау әдістерін қолдану; 

- химия мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұйымдастыруға, 

жүргізуге және рәсімдеуге, сонымен қатар өзінің кәсіби мамандану міндеттерін 

шешу. 

 

Целью изучения учебной дисциплины «организация научных исследований 

школьников» является развитие у студентов навыков научно-исследовательской 

деятельности; приобщение студентов к научным знаниям, их готовность и способность к 

проведению научно-исследовательской работы. 

Содержание дисциплины: «Организация научных исследований школьников» - это 

отдельная учебная и научная дисциплина, которая является неотъемлемой, составной 

частью учебного плана специальности. Основы научных исследований включают 

проблемы и достижения в области организации научных исследований в химии с целью 

выявления, раскрытия и развития исследовательских способностей и формирования 

творческого потенциала будущих бакалавров-химиков. 

В результате изучения дисциплины «Организация научных исследований 

школьников» обучающийся будет: 

- способствовать углублению и закреплению теоретических знаний студентов 

изучаемых дисциплин и областей науки; 

- развивать практических умений в проведении научных исследований, анализ 

полученных результатов и выработка предложений по совершенствованию 

какого-либо вида деятельности; 

- совершенствовать методических навыков самостоятельной работы с источниками 

информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

- раскрыть широкие возможности для освоения дополнительных теоретических 

материалов и накопленного практического опыта; 

- опубликовать состоянии научно-технической информации по теме исследования, 

включающей источники поиска методов и способов организации научных 

исследований в области химии и по своей специальности; о динамике и развитии 

научных исследований; о применяемых современных исследователей научных 

методах, технологиях, операциях, средствах; об особенностях эволюции науки; 

- различать историю, логику и методологию науки; современные подходы к 

организации исследовательской работы; структура научной деятельности: 

проблемы тактики и стратегии; правила и стандарты оформления научно-

исследовательских работ; основные методы исследования; организацию 

закономерностей исследовательской деятельности на различных этапах; 

- планировать индивидуальной научно-исследовательской деятельности; 

формирование цели и задачи, формы и цели, гипотезы исследования; выбор 

необходимых методов исследования, модификация имеющихся данных, исходя из 

задач конкретного исследования; обработка полученных результатов, анализ и 

понимание имеющихся данных с учетом имеющихся данных; составление плана-

проспекта письменной научной работы; 

- примененить методов химического анализа инновационной деятельности; 

- организовывать, проводить и оформлять результаты научных исследований по 

вопросам химии, а также решать задачи своей профессиональной специализации. 

 

The purpose of the discipline «Оrganization of scientific research of schoolchildren» is to 

develop students ' skills in research activities; familiarizing students with scientific knowledge, 

their willingness and ability to conduct research. 

The content of the discipline: «Organization of scientific research of schoolchildren» is a 

separate educational and scientific discipline, which is an integral part of the curriculum of the 

specialty. The basis of scientific research includes problems and achievements in the field of 

organization of scientific research in chemistry in order to identify, disclose and develop 

research abilities and formation of creative potential of future bachelor chemists. 

As a result of studying the discipline «Оrganization of scientific research of 

schoolchildren» the student will: 

- promote deepening and consolidation of theoretical knowledge of students of the 

studied disciplines and areas of science; 
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- develop practical skills in research, analysis of the results and development of proposals 

to improve any type of activity; 

- improve methodological skills of independent work with sources of information and 

relevant software and hardware; 

- open wide opportunities for development of additional theoretical materials and the 

saved-up practical experience; 

- publish the state of scientific and technical information on the topic of research, 

including sources of search methods and methods of organization of scientific research 

in the field of chemistry and in their specialty; on the dynamics and development of 

scientific research; applied modern researchers scientific methods, technologies, 

operations, tools; about the features of the evolution of science; 

- distinguish between the history, logic and methodology of science; modern approaches 

to the organization of research; structure of scientific activity: problems of tactics and 

strategy; rules and standards of registration of research works; basic research methods; 

organization of laws of research activities at various stages; 

- plan individual research activities; formation of goals and objectives, forms and 

objectives, hypotheses of research; selection of the necessary research methods, 

modification of available data, based on the objectives of a particular study; processing 

of the results, analysis and understanding of the available data, taking into account the 

available data; drawing up a plan-prospectus written research; 

- apply methods of chemical analysis of innovative activity; 

- organize, conduct and draw up the results of scientific research on chemistry, as well as 

to solve the problems of their professional specialization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Органикалық химия, Жоғарғы 

математика. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Высшая 

математика. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, higher mathematics  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Талдаудың физико-химиялық әдістері. 

Физико-химические методы анализа. 

Physical and chemical analysis methods. 

 

МЕКТЕП ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  

THE METHOD OF ORGANIZATION OF SCHOOL RESEARCH PROJECTS 

 Пәнді оқыту мақсаты - болашақ мұғалімнің химия саласындағы теориялық және 

практикалық дайындығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету, білім алушылардың 

ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқыту және тәрбиелеу нәтижелеріне 

қол жеткізу үшін білім беру ортасының мүмкіндіктерін жүзеге асыруға қабілетті тұлға 

ретінде, олардың бейіндік білім беруде оқушылардың ғылыми-зерттеу және жобалық 

қызметін ұйымдастыру арқылы оқу пәні құралдарымен дамуын қамтамасыз ету. 

 Пәннің мазмұны ғылыми зерттеудің негіздерін және ғылыми танымның негізгі 

компоненттерін, зерттеу проблемасының өзектілігін, тақырыпты таңдау және оны 

негіздеу әдістемесі, мақсаты, нысаны, зерттеу пәні – иерархия және оларды тұжырымдау 

әдістемесі, гипотеза, зерттеу міндеттері және оларды тұжырымдау әдістемесі, әдістемелік 

база, кезеңдер, көздер, зерттеу базалары, химия және оларды таңдау жобасында зерттеу, 

зерттеудің тиімділігін, шынайылығын, негізділігін бағалау, әдеби көздердің тізімін, 

зерттеу нәтижелерін апробациялау және енгізу, зерттеудегі перспективалар, химия 

бойынша зерттеу жобасының нәтижелерін рәсімдеу және таныстыру әдістемесін үйретуге 

бағытталған. 

 «Мектеп зерттеу жобаларын ұйымдастыру әдістемесі» пәнді оқу нәтижесінде 

білім алушы: 

- оқушылардың ғылыми-зерттеу және жобалық қызметін ұйымдастырудың 

заманауи әдістері мен технологияларын қолдану, сондай-ақ білім беру процесінің 

сапасын бағалау; 

- кәсіптік міндеттерді шешуде ғылым мен білімнің заманауи мәселелерін білу; 
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- оқушылардың жобалық қызметін пайдалану және ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру арқылы, оның ішінде мұғаліммен бірлескен инновациялық білім 

беру саясатының міндеттерін іске асыру кезінде дамытушы білім беру ортасын 

қалыптастыру; 

- білім беру менеджментінің инновациялық технологияларын пайдалана отырып 

басқару үдерістерін зерттеу, ұйымдастыру және бағалау; 

- әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу, соның ішінде бастапқы деректермен 

жұмыс істеу, оларды сауатты дәйектемелеу, библиографиялық сілтемелерді 

рәсімдеу, библиографиялық тізім құру; 

- зерттеудің міндеттеріне сәйкес зерттеу қызметінің әдістерін таңдау және 

практикада қолдану. 

 

 Цель изучения дисциплины-обеспечение высокого уровня теоретической и 

практической подготовки будущего учителя в области химии, обеспечение их развития 

средствами учебной дисциплины как личности, способной реализовать возможности 

образовательной среды для достижения результатов обучения и воспитания с учетом 

особенностей и потребностей обучающихся, путем организации научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в профильном образовании. 

 Содержание дисциплины основы научного исследования и основные компоненты 

научного познания, актуальность проблемы исследования, методика выбора и 

обоснования темы, цель, форма, предмет исследования – иерархия и методика их 

формулирования, гипотеза, задачи исследования и методика их формулирования, 

методическая база, этапы, источники, базы исследований, исследования в проекте химии 

и их выбора, оценка эффективности, достоверности, обоснованности исследования, 

апробация и внедрение списка литературных источников, результатов исследования, 

Перспективы в исследовании, оформление и презентация результатов исследовательского 

проекта по химии. 

 В результате изучения дисциплины «Методика организации школьных 

исследовательских проектов» обучающийся будет: 

- применять современные методики и технологии организации научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также оценивания 

качества образовательного процесса; 

- использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

-  формировать развивающую образовательную среду при реализации задач 

инновационной образовательной политики через использование проектной 

деятельности учащихся и организацию научно-исследовательских работ, в том 

числе совместных с учителем; 

- исследовать, организовать и оценивать управленческих процессов с 

использованием инновационных технологий образовательного менеджмента; 

- работать с различными источниками информации, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности 

адекватные задачам исследования. 

 

The purpose of izucheniya discipline - ensuring a high level of theoretical and practical 

training of fut schoolchildren ure teachers in chemistry, as individuals, are able to realize the 

opportunities of the educational environment to achieve results training and education, taking 

into account the characteristics and needs of students, their development by means of the subject 

through the organization of scientific-research and design activity of pupils in profile education 

The discipline is aimed at forming the foundations of scientific research and the main 

components of scientific knowledge, the relevance of the research problem, the choice of topics 

and methods of its justification, purpose, object, subject of study – hierarchy and methodology 

of its formulation, hypothesis, research objectives and methods of its formulation, 

methodological framework, stages, sources, research bases, research metdes in the project on 

chemistry and their choice, evaluation of the effectiveness, reliability, validity of the study, 
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making a list of literary sources, testing and implementation of research results, prospects in the 

study, methods of design and presentation of the results of the research project on chemistry. 

 As a result of studying the discipline «Тhe method of organization of school research 

projects» the student will: 

- apply modern methods and technologies of organization of research and project 

activities of students, as well as assessment of the quality of the educational process; 

- to use knowledge of modern problems of science and education in solving professional 

problems; 

- to form the developing educational environment at realization of tasks of innovative 

educational policy through use of project activity of pupils and the organization of 

research works, including joint with the teacher; 

- research, organization and evaluation of management processes using innovative 

technologies of educational management; 

- to work with various sources of information, including primary sources, to quote them 

competently, to make bibliographic references, to make the bibliographic list; 

- select and apply into practice the methods of the research activities adequate to the 

objectives of the study. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Органикалық химия, Жоғарғы 

математика. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Органическая химия, Высшая 

математика. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, higher mathematics  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Талдаудың физико-химиялық әдістері. 

Физико-химические методы анализа. 

Physical and chemical analysis methods. 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

METHODS OF TEACHING SCIENCE 

Курстың мақсаты: мектепте жаратылыстануды теориялық және практикалық 

тұрғысынан оқыту. 

Пәннің мазмұны: жаратылыстану ғылымы оқу пәні ретінде оқыту әдістемесі; 

жаратылыстану ғылымының басқа ғылымдармен байланысы; жаратылыстану 

ғылымының кәсіби-педагогикалық қызметіне қойылатын талаптары; педагогикалық 

білімдегі жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесінің мақсаттары мен міндеттері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жаратылыстанудың жалпы, жеке және арнайы әдістемелерін қалыптастыру; 

- жаңа жаңартылған білім беру мазмұнын және білім беру бағдарламаларының 

инновациялық технологияларын пайдалану; 

- репродукция, трансформация, рефлексия және шығармашылық деңгейінде 

жаратылыстану бойынша әдістемелік жұмыс дағдыларын меңгеру; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана 

білу; 

- қазіргі заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, 

есептер түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелерін дайындау 

және ұсыну. 

 

Цель курса:  изучение теории и практики обучения естествознания в школе. 

Содержание дисциплины: Методика обучения естествознания как наука и учебный 

предмет; Связь методики обучения естесвознания с другими науками; Требования к 

профессионально-педагогической деятельности учителя естесвознания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- формировать общих, индивидуальных и специальных методик естествознания; 

- использовать новые обновленные содержания обучения и инновационные 

технологии образовательных программ; 
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- владеть навыками методической работы по естествознанию на уровне 

репродукции, трансформации, рефлексии и творчества; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в 

виде отчетов с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

The purpose of the course: the study of the theory and practice of natural science in 

school. 

Course content: Methods of teaching natural science as a science and a subject; 

Communication methods of teaching natural history with other Sciences; Requirements for 

professional and pedagogical activity of the teacher of natural history; Goals and objectives of 

methods of teaching natural science in pedagogical education. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- form general, individual and special methods of natural science; 

- use new updated content of training and innovative technologies of educational 

programs; 

- possess the skills of methodical work in natural science at the level of reproduction, 

transformation, reflection and creativity; 

- to process the results of a chemical experiment, to identify patterns of behavior of the 

chemical system, to be able to use the results of the experiment in professional 

activities; 

- prepare and present the results of the experimental work in the form of reports using 

modern editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Химия, Экология, Ботаника, Зоология, Психология, Математика, География, 

Физика 

Химия, Экология, Ботаника, Зоология, Психология, Математика, География, 

Физика 

Chemistry, ecology, botany, zoology, psychology physika,matematika,geogragy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кәсіптік (педогогикалы) іс – тәжірибе 

Профессиональная (педагогическая) практика. 

Professional (pedagogical) practice. 

 

MОЛЕКУЛАЛЫҚ БИОЛОГИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

MOLECULAR BIOLOGY 

Курстың мақсаты-биохимияның теориялық негіздерін оқып үйрену. «Молекулалық 

биохимия» пәні жалпы биология және органикалық химия курстарында алынған 

ақуыздардың, нуклеин қышқылдарының, көмірсулар мен липидтердің құрылымы мен 

функциялары туралы студенттердің білімін кеңейтуге және жүйелеуге, сонымен қатар 

осы ғылымның қазіргі жетістіктері мен болашақ даму бағыттарымен таныстыруға 

мүмкіндік береді. Сондықтан бағдарламаға тірі материяның құрамына кіретін 

қосылыстардың негізгі кластарының сипаттамасына және олардың алмасу процестеріне 

қатысты бөлімдер, сондай-ақ ферменттер, витаминдер, гормондар сияқты биохимияның 

маңызды бөлімдері енгізілген. 

Бағдарламаның мазмұнында молекулалық биологияның ғылыми-практикалық 

міндеттері көрсетілген, биохимиялық экологияның өзекті мәселелерімен тығыз 

байланысты, бұл жаратылыстану-ғылыми білімнің заманауи үрдісін көрсетеді. Осы 

курсты зерттеуге енгізілген көптеген сұрақтар мектеп бағдарламасында 

қарастырылмайды немесе фрагментті түрде оқытылады. Пәннің мазмұны келесі 

бөлімдерден тұрады: жануарлар организмдерінің құрамы және оларға заттар мен 

энергияның түрленуі. Организмдердің, тамақ өнімдерінің химиялық құрамы және 

олардың өзара байланысы. Жануарлар организмдерінің биохимиялық процестерін 

зерттеу. Биохимиялық объектілерді талдаудың негізгі әдістері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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- тірі ағзалардағы биохимиялық процестердің құрылымдық жүйесінің түрлі 

деңгейлерін көрсту; 

- биохимияның теориялық негіздері мен әдістерін табиғатты зерттеуде және 

биотехнологиялық процестердегі биохимиялық механизмдерді танып білу;  

- биохимиялық эксперименттерге қолданылатын компьютерлік техниканы меңгеру; 

- биомолекулалар құрылысының молекулалық деңгейде физиологиялық 

функцияларымен байланысын қадағалау; 

- қарастырылатын метаболизмдік үдерістің биохимиялық реакцияларының 

(механизмінің) жиынтығында жанасқан өздігінен және өздігінен еріксіз 

реакцияларды жіктеу және ажырату. 

- молекуланың құрылысы немесе процестің өту сипаты туралы жасалған 

болжамдар тұрғысынан биохимиялық эксперименттердің нәтижелерін 

интерпретациялау. 

 

Цель курса: изучить теоретические основы биохимии. Предмет «Молекулярная 

биология» позволяет расширить и систематизировать знания студентов о структуре и 

функциях белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов, полученный в курсах 

общей биологии и органической химии, но и познакомить с современными 

достижениями и перспективными направлениями развития этой науки. Поэтому в 

программу включены разделы, касающиеся характеристики основных классов 

соединений, входящих в состав живой материи, и процессов их обмена, а также такие 

важнейшие разделы биохимии, как ферменты, витамины, гормоны. 

В содержании программы отражены научно-практические задачи молекулярной 

биологии, тесно связанные с актуальными вопросами биохимической экологии, что 

отражает современную тенденцию естественно-научного образования. Многие вопросы, 

включенные в изучение данного курса, не рассматриваются в школьной программе или 

изучаются фрагментарно. Содержание дисциплины включает следующие разделы: состав 

животных организмов и превращения в них веществ и энергии. Химический состав 

организмов, продуктов питания и их взаимосвязь. Изучение биохимических процессов 

животных организмов. Основные методы анализа биохимических объектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать различные уровни структурной системы биохимических 

процессов в живых организмах; 

- использовать методы и теоретические основы биохимии в целях изучения 

природы и биохимических механизмов биотехнологических процессов; 

- владеть компьютерной техникой, используемой для биохимических 

экспериментов; 

- проследить связь строения биомолекул с их физиологическими функциями на 

молекулярном уровне; 

- классифицировать и выделить в совокупности биохимических реакций 

(механизме) рассматриваемого метаболичекого процесса сопряженные 

самопроизвольные и несамопроизвольные реакции. 

- интерпретировать результатов биохимических экспериментов с точки зрения 

сделанных предположений о строении молекулы или характере протекания 

процесса; методами термодинамической оценки самопроизвольности протекания 

и направленности определенной биохимической реакции. 

 

The purpose of the course: to study the theoretical foundations of molecular biology. The 

subject «Мolecular biology» allows to expand and systematize students ' knowledge about the 

structure and functions of proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids, obtained in the 

courses of General biology and organic chemistry, but also to acquaint with modern 

achievements and promising areas of development of this science. Therefore, the program 

includes sections on the characteristics of the main classes of compounds that make up living 

matter, and the processes of their exchange, as well as such important sections of biochemistry 

as enzymes, vitamins, hormones. 

The content of the program reflects the scientific and practical problems of biochemistry, 

closely related to topical issues of biochemical ecology, which reflects the current trend of 

natural science education. Many of the issues included in this course are not covered in the 
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school curriculum or are studied in fragments. The content of the discipline includes the 

following sections: the composition of animal organisms and the transformation of substances 

and energy into them. Chemical composition of organisms, food and their interrelation. Study of 

biochemical processes of animal organisms. Basic methods of analysis of biochemical objects. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate different levels of the structural system of biochemical processes in living 

organisms; 

- use the methods and theoretical foundations of biochemistry to study the nature and 

biochemical mechanisms of biotechnological processes; 

- own computer equipment used for biochemical experiments; 

- to trace the relationship of the structure of biomolecules with their physiological 

functions at the molecular level; 

- to classify and distinguish in the aggregate of biochemical reactions (mechanism) of the 

considered metabolic process conjugate spontaneous and non-spontaneous reactions. 

- to interpret the results of biochemical experiments from the point of view of the 

assumptions made about the structure of the molecule or the nature of the process; 

methods of thermodynamic evaluation of the spontaneity of the course and direction of 

a certain biochemical reaction. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Аналитикалық химия, биология 

Аналитическая химия, биология 

Analytical chemistry, biology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық химия, биология 

Аналитическая химия, биология 

Analytical chemistry, biology 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ПӘНДЕРДІҢ 

ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБНОВЛЁННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND UPDATED CONTENT CHEMICAL 

DISCIPLINES 

Пән педагогикалық пәндер цикліне жатады. 

Курстың мақсаты - оқыту үрдісін ұйымдастыруда студеттерді білім мен 

практикалық дайындығымен қамтамасыз ету, білім алушыларда өзіндік оқу дағдыларын, 

қоғамның белсенді азаматы болуға өзін-өзі  реттеуді қалыптастыру,  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Жаңартылған білім беру 

бағдарламасында инновациялық оқыту әдістері: Жаңа оқыту мен оқу тәсілдері, Оқыту 

мен оқудағы диалогтік оқыту, «Қалай оқу керектігін үйрету», (өзіндік оқу); Сын 

тұрғысынан ойлауға үйрету; Оқыту үшін және оқу үшін бағалау, оқыту мен оқудағы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, Талантты және дарынды 

балаларды оқыту, Жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, оқытудағы көшбасшылық және 

басқару.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшеліктері мен тиімділігін салыстыруға; 

- оқыту мен оқудағы жаңа инновациялық әдіс-тәсілдердің тұжырымдамалық 

негіздерін, оқушыларды оқытуға тарту процесін белсендіру әдістерін жетілдіруге; 

- кәсіби педагогикалық жағдайларында белсенді қызмет ақтаруға; 

- өз іс-тәжірибесінде сыни ойлау, қорыту (рефлексия) дағдыларын қолдануға; 

- педагогикалық тәжірибені жетілдіру мен бағалауда құзыретті болуға. 

 

Предмет относится к циклу педагогических дисциплин. 

Цель курса - обеспечение знаний и практической подготовки студентов к 

организации учебного процесса, формирование у обучающихся навыков 

самообразования, саморегуляции быть активными гражданами общества.,  

Содержание курса включает следующие разделы: инновационные методы обучения 

в обновленной образовательной программе: Новые методы обучения и обучения, 
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диалогическое обучение в обучении и обучении, «обучение, как учиться» 

(самообучение); обучение критическому мышлению; оценивание для обучения и 

обучения, использование информационно-коммуникационных технологий в обучении и 

обучении, обучение талантливых и одаренных детей, обучение в соответствии с 

возрастными особенностями, лидерство и управление в обучении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- сравнивать особенности и эффективность обновленного содержания образования; 

- совершенствовать концептуальных основ новых инновационных подходов в 

обучении и обучении, методов активизации процесса вовлечения учащихся в 

обучение; 

- активизировать деятельности в условиях профессиональной педагогической 

деятельности; 

- использовать в своей практике навыки критического мышления, обобщения 

(рефлексии); 

- быть компетентным в совершенствовании и оценке педагогического опыта. 

 

The purpose of the course - to provide knowledge and practical training of students to the 

organization of the educational process, the formation of students ' skills of self-education, self-

regulation to be active citizens of society.,  

The course content includes the following sections: innovative teaching methods in the 

updated educational program: New teaching and learning methods, dialogical learning in 

learning and learning, «learning how to learn» (self-learning); critical thinking training; 

assessment for learning and learning, the use of information and communication technologies in 

learning and learning, teaching talented and gifted children, learning according to age 

characteristics, leadership and management in learning.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- compare the features and effectiveness of the updated content of education; 

- improve the conceptual basis of new innovative approaches in teaching and learning, 

methods of activating the process of involving students in learning; 

- intensify activities in the conditions of professional pedagogical activity; 

- use in their practice the skills of critical thinking, generalization (reflection); 

- be competent in the improvement and evaluation of pedagogical experience. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 

General pedagogy. Psychology.   

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the course used in the further professional activities 

 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰН БОЙЫНША ХИМИЯНЫ ОҚЫТУ 

КУРСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕР 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ ПО 

ОБНОВЛЁННОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

INNOVATIVE APPROACHES IN THE COURSE OF TEACHING CHEMISTRY 

ON THE UPDATED CONTENT 

Пән педагогикалық пәндер цикліне жатады. 

Курстың мақсаты - оқыту үрдісін ұйымдастыруда студеттерді білім мен 

практикалық дайындығымен қамтамасыз ету, білім алушыларда өзіндік оқу дағдыларын, 

қоғамның белсенді азаматы болуға өзін-өзі  реттеуді қалыптастыру,  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Жаңартылған білім беру 

бағдарламасында инновациялық оқыту әдістері: Жаңа оқыту мен оқу тәсілдері, Оқыту 

мен оқудағы диалогтік оқыту, «Қалай оқу керектігін үйрету», (өзіндік оқу); Сын 

тұрғысынан ойлауға үйрету; Оқыту үшін және оқу үшін бағалау, оқыту мен оқудағы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану, Талантты және дарынды 
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балаларды оқыту, Жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту, оқытудағы көшбасшылық және 

басқару.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшеліктері мен тиімділігін салыстыруға; 

- оқыту мен оқудағы жаңа инновациялық әдіс-тәсілдердің тұжырымдамалық 

негіздерін, оқушыларды оқытуға тарту процесін белсендіру әдістерін 

жетілдіруге; 

- кәсіби педагогикалық жағдайларында белсенді қызмет ақтаруға; 

- өз іс-тәжірибесінде сыни ойлау, қорыту (рефлексия) дағдыларын қолдануға; 

- педагогикалық тәжірибені жетілдіру мен бағалауда құзыретті болуға. 

 

Предмет относится к циклу педагогических дисциплин. 

Цель курса - обеспечение знаний и практической подготовки студентов к 

организации учебного процесса, формирование у обучающихся навыков 

самообразования, саморегуляции быть активными гражданами общества. 

Содержание курса включает следующие разделы: инновационные методы обучения 

в обновленной образовательной программе: Новые методы обучения и обучения, 

диалогическое обучение в обучении и обучении, «обучение, как учиться» 

(самообучение); обучение критическому мышлению; оценивание для обучения и 

обучения, использование информационно-коммуникационных технологий в обучении и 

обучении, обучение талантливых и одаренных детей, обучение в соответствии с 

возрастными особенностями, лидерство и управление в обучении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- сравнивать особенности и эффективность обновленного содержания образования; 

- совершенствовать концептуальных основ новых инновационных подходов в 

обучении и обучении, методов активизации процесса вовлечения учащихся в 

обучение; 

- активизировать деятельности в условиях профессиональной педагогической 

деятельности; 

- использовать в своей практике навыки критического мышления, обобщения 

(рефлексии); 

- быть компетентным в совершенствовании и оценке педагогического опыта. 

 

The purpose of the course - to provide knowledge and practical training of students to the 

organization of the educational process, the formation of students ' skills of self-education, self-

regulation to be active citizens of society.,  

The course content includes the following sections: innovative teaching methods in the 

updated educational program: New teaching and learning methods, dialogical learning in 

learning and learning, «learning how to learn» (self-learning); critical thinking training; 

assessment for learning and learning, the use of information and communication technologies in 

learning and learning, teaching talented and gifted children, learning according to age 

characteristics, leadership and management in learning. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- compare the features and effectiveness of the updated content of education; 

- improve the conceptual basis of new innovative approaches in teaching and learning, 

methods of activating the process of involving students in learning; 

- intensify activities in the conditions of professional pedagogical activity; 

- use in their practice the skills of critical thinking, generalization (reflection); 

- competent in the improvement and evaluation of pedagogical experience. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prerequisites 

Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 

General pedagogy. Psychology.   

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the course used in the further professional activities. 
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ТАЛДАУДЫҢ ФИЗИКА – ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

ФИЗИКА - ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

PHYSICS - CHEMICAL METHODS OF ANALYSIS 

Пәннің мақсаты - заттардың физика-химиялық талдауының теориясы мен 

тәжірибесінің негіздерін, зерттеудің физика - химиялық әдістерінің негізінде жатқан 

негізгі эксперименталды заңдылықтарды, олардың қазіргі технологиялармен байланысын 

зерттеу, сонымен қатар студенттерде физикалық-химиялық қасиеттердің өзгеру 

заңдылықтарын эксперименталды анықтауды жүзеге асыруға және сәйкес физикалық-

химиялық шамалардың сандық есебін жүргізуге мүмкіндік беретін құзыреттіліктерді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: физика – химиялық талдау әдістері, электролиттік диссоциация 

теориясы (ЭДТ). Электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігі. Иондардың қозғалысы 

және тасымалдау саны. Заң Кольрауша. Кондуктометрия. Электролит ерітінділерінің 

электр өткізгіштігі. Иондардың қозғалысы және тасымалдау саны. Химиялық 

реакциялардың жылдамдығы мен тәртібі. Факторлардың реакция жылдамдығына әсері. 

Беттік құбылыстар. Электролиз. Электролиз заңдары. Гальваническийэлемент. 

Электродтық тепе-теңдік. Электродты потенциалдар. Электр қозғаушы күш (ЭҚК). 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- электрохимиялық және адсорбциялық процестердің жылдамдығына, бағыты мен 

ағымына әсер ететін факторларды, қолдану саласын түсіндіру; 

- талдаудың электрохимиялық әдістерін қолдана отырып, әр түрлі үлгілерге талдау 

жүргізу; 

- стехиометрия заңдары негізінде химиялық реакциялардың теңдеулері бойынша 

негізгі түсініктер мен физикалық шамаларды қолдана отырып есептер құрастыру; 

- әр түрлі физика-химиялық зерттеу әдістері, заттардың құрылымы мен қасиеттері 

арасындағы байланысты көрсету; 

- алынған нәтижелерді сауатты және нақты статистикалық өңдеу, жұмыс бойынша 

қорытындыларды тұжырымдау. 
 

 Цель дисциплины - изучение основ теории и практики физико-химического 

анализа веществ, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе 

физико- химических методов исследования, их связи с современными технологиями, а 

также формирование у студентов компетенций, позволяющих осуществлять 

экспериментальное определение закономерностей изменения физико-химических свойств 

и проводить численные расчеты соответствующих физико-химических величин.  

 Содержание дисциплины: физика – химические методы анализа, теория 

электролитической диссоциации (ТЭД). Электропроводность растворов электролитов. 

Подвижность ионов и числа переноса. Закон Кольрауша. Кондуктометрия. 

Электропроводность растворов электролитов. Подвижность ионов и числа переноса. 

Скорость и порядок химических реакций. Влияние факторов на скорость реакции. 

Поверхностные явления. Электролиз. Законы электролиза. Гальваническийэлемент. 

Электродное равновесие. Электродные потенциалы. Электро движущая сила (ЭДС). 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- разъяснять теоретические основы электрохимических методов анализа, область 

применения, факторы, влияющие на скорость, направление и течение 

электрохимических и адсорбционных процессов, законы электрохимии; 

- проводить анализ различных образцов с применением электрохимических 

методов анализа с учетом правил, которые должны при этом соблюдаться; 

- составлять расчеты по уравнениям химических реакций на основе законов 

стехиометрии с использованием основных понятий и физических величин; 

- продемонстрировать связь между различными физико-химическими методами 

исследования, структурой и свойствами веществ; 

- заключать грамотную и точную статистической обработки полученных 

результатов, формулировки выводов по работе. 

 

The purpose of discipline - the study of the theory and practice of physico-chemical 

analysis of substances, the main experimental regularities of the underlying physico - chemical 

methods of research and their relationship with modern technologies, and also the formation of 
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competences, allowing to carry out experimental determination of laws of change of physical-

chemical properties and conduct numerical calculations of the relevant physico-chemical 

quantities. 

Course content: physics – chemical methods of analysis, theory of electrolytic 

dissociation (TED). Electrical conductivity of electrolyte solutions. The mobility of ions and 

transport number. The Law Kohlraush. Conductometry. Electrical conductivity of electrolyte 

solutions. The mobility of ions and transport number. Speed and order of chemical reactions. 

The influence of factors on the reaction rate. Surface phenomenon. Electrolysis. Laws of 

electrolysis. Galvanic cell. Electrode balance. Electrode potential. Electro motive force (EMF). 

As a result of studying the discipline the student will: 

- explain the theoretical foundations of electrochemical methods of analysis, scope, 

factors affecting the speed, direction and flow of electrochemical and adsorption 

processes, the laws of electrochemistry; 

- carry out the analysis of various samples using electrochemical methods of analysis, 

taking into account the rules that must be followed; 

- to make calculations on equations of chemical reactions on the basis of laws of 

stoichiometry with use of the basic concepts and physical quantities; 

- to demonstrate the relationship between different physical and chemical research 

methods, the structure and properties of substances; 

- conclude a competent and accurate statistical processing of the results, the formulation 

of conclusions on the work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы химия, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Органикалық, 

Колоидтық, Физикалық химия, Биохимия 

Общая химия, Теоретические основы неорганической химии, Органическая, 

Физическая, Колоидная химия, Биохимия. 

General chemistry, Тheoretical bases of inorganic chemistry, Оrganic, Рhysical, Сoloid 

chemistry, Вiochemistry. 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Химияның арнайы курстары, Химияны оқыту әдістемесі. 

Специальные курсы химии, методика преподавания химии. 

Special courses of chemistry, methods of teaching chemistry. 

 

АҚАБА СУДЫҢ ТАЛДАУЫНЫҢ ФИЗИКА – ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

ФИЗИКА – ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТОЧНЫХ ВОД 

PHYSICS – CHEMICAL METHODS OF ANALYSIS OF WASTEWATER 

Мақсаты: Табиғи сулардың химиялық құрамына әсер ететін факторларлар және 

олардың құрылымы туралы мағлұматтармен таныстыру.Судың химиялық құрамының 

қалыптасуы  және метаморфизациясы,табиғи сулардың химиялық құрамымен таныстыру, 

Судың сапасын кешенді бағалау.Табиғи сулардың ластануы. Ақаба сулар химиясы. 

Пәннің мазмұны: Табиғи сулар және олардың құрылымы және судың химиялық 

құрамының қалыптасуы. Су сапасын бағалау көрсеткіштері. Табиғи сулардың физика - 

химиялық құрамына әсер ететін факторлар; Иондардың, еріген газдардың, биогенді және 

абиогенді химиялық элементтердің, микроэлементтердің, органикалық қосылыстардың су 

ортасында жиналу заңдылықтары. Ақаба сулардың құрамы және қасиеттері, онда жүретін 

физика - химиялық процестер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- табиғи және ақаба сулар жайлы білімдерін жетілдіру; 

- табиғи сулардың химиялық құрамының түзілу факторлары мен процестерін 

түсіндіру; 

- судың сапасын кешенді бағалау; 

- табиғи сулар мен ақаба сулардың ластануын салыстыру; 

- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 

стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана 

білу. 
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 Цель: ознакомить с данными о факторах, влияющих на химический состав 

природных вод и их структуре. Формирование химического состава и метаморфизация 

воды, ознакомление с химическим составом природных вод, комплексная оценка 

качества воды. Загрязнение природных вод. Химия сточных вод. 

 Содержание дисциплины: природные воды и их структура и формирование 

химического состава воды. Показатели оценки качества воды. Факторы, влияющие на 

физико-химический состав природных вод; закономерности накопления ионов, 

растворенных газов, биогенных и абиогенных химических элементов, микроэлементов, 

органических соединений в водной среде. Состав и свойства сточных вод, физико - 

химические процессы, происходящие в них. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- совершенствовать знаний о естественных и сточных водах; 

- объяснить факторы и процессы образования химического состава природных вод; 

- оценивать качества воды; 

- сравнивать загрязнения природных вод и сточных вод; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, 

анализа и идентификации химических веществ и материалов; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности. 

 

 Purpose: to familiarize with the data on the factors affecting the chemical composition 

of natural waters and their structure. Formation of chemical composition and metamorphosis of 

water, familiarization with the chemical composition of natural waters, a comprehensive 

assessment of water quality. Pollution of natural waters. Wastewater chemistry. 

 The content of the discipline: natural water and its structure and the formation of the 

chemical composition of water. Indicators of water quality assessment. Factors affecting the 

physical and chemical composition of natural waters; patterns of accumulation of ions, 

dissolved gases, biogenic and abiogenic chemical elements, trace elements, organic compounds 

in the aquatic environment. Composition and properties of wastewater, physical and chemical 

processes occurring in them. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- improve knowledge of natural and waste water; 

- explain the factors; 

- water quality assessment; 

- compare contamination of natural waters and sewage; 

- adapt and modernize standard methods and tools for the production, analysis and 

identification of chemicals and materials; 

- process the results of a chemical experiment, to identify patterns of behavior of the 

chemical system, to be able to use the results of the experiment in professional 

activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы химия, Бейорганикалық химия, Коллоидтық, Физикалық химия, Биохимия 

Общая химия, Неорганическая химия, Физическая, Колоидная химия, Биохимия. 

General chemistry, Іnorganic chemistry, Рhysical chemistry, Сoloid chemistry, 

 Вiochemistry. 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия, Химиялық анализдеудің физикалық әдістері, Органикалық 

 химия. 

Физическая химия, Физические методы химического анализа, Органическая химия. 

Physical chemistry, Рhysical methods of chemical analysis, Organic chemistry. 

 

КОЛЛОИДТЫҚ ХИМИЯ 

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

COLLOID CHEMISTRY 

Мақсаты: теориялық білімді меңгерту; оның практикалық қолданылу дағдысын 

қалыптастыру; студенттерді қазіргі заманғы заттың дисперстік күйі және дисперсті 
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жүйелердегі беттік құбылыстары туралы жаңа мағлұматтармен таныстыру. Коллоидтық 

химия пәні білімінің қолданылу аймағын атап көрсету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Коллоидты жүйелердің табиғатта 

және халык шаруашылығындағы маңызы. Коллоидты және микрогетерогенді жүйелердің 

классификациясы. Дисперсті жүйелердің молекула-кинетикалык және оптикалык 

касиеттері. Коллоидты химиядағы беттік құбылыстар. Фазалардың бөліну шегіндегі 

адсорбция. Адсорбцияның қазіргі теориялары. Хемосорбция туралы түсінік. Беттік-

активті заттар және олардың әртүрлі процестердегі ролі. Дисперсті жүйелерді алу. Газды, 

сұйыктықты және қатты орталармен жүйелер: аэрозольдер, суспензиялар, эмульсиялар, 

көбіктер және т.б. Жартылай коллоидтар. Дисперсті жүйелердің электрлік қасиеттері, 

тұрақтылығы және коагуляциясы, құрылымды-механикалық қасиеттері. Коллоидтар 

тәрізді жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қазіргі коллоидтық химияның негізгі мәселелерін дисперстік жүйелердің пайда 

болуы, олардың тұрақтылығын және қасиеттерін сипаттау; 

- коллоидтық процесстердің молекулалық механизмі, сол процесстерді реттейтін 

теорияларды меңгеру; 

- физико-химиялық эксперименнті жоспарлау, эксперимент мәліметтерін өңдеу, 

зерттеу нәтижесі бойынша қорытынды жасау; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана 

білу; 

- қазіргі заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, 

есептер түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелерін дайындау 

және ұсыну. 

 

Цель: сформировать у студентов знания, умения и навыки в курсе Коллоидной 

химии, и области их применения. Познакомить студентов с основами современного 

учения о дисперсном состоянии тел и поверхностных явлениях в дисперсных системах. 

Дать четкое представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных 

основах этой пограничной области знания. Рассмотреть поверхностные явления, 

определяющие специфику дисперсных систем. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Специфические 

особенности дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. Опти ческие 

свойства и оптические методы исследования коллоидных систем (ультрамикроскопия, 

нефелометрия, турбидиметрия). Адсорбция на различных границах раздела фаз. Роль 

обменной адсорбции в почвоведении и водоочистке. Электрохимия и устойчивость 

дисперсных систем. Структурно-механические свойства дисперсных систем. Коллоидно-

химические основы охраны окружающей среды: спонтанное и принудительное 

разрушение дисперсий; механические методы разрушения дисперсий. Методы 

разделения дисперсий: микрофлотация и фильтрование; применение коагулянтов и 

флокулянтов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- определять основные проблемы современной коллоидной химии – условия 

возникновения дисперсных систем, их свойства, устойчивость, молекулярный 

механизм коллоидных процессов и разработку количественной теории с целью 

сознательного управления этими процессами; 

- планировать физико-химический эксперимент; 

- обрабатывать экспериментальные данные, делать выводы по результатам 

исследования; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в 

виде отчетов с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

 Objective: To form students' knowledge and skills in the course of colloid chemistry 

and their applications. To acquaint students with the basics of the modern doctrine of the 
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dispersed state bodies and surface phenomena in disperse systems. To give a clear 

understanding of the fundamental theoretical and experimental basis of this border area of 

knowledge. Consider the surface phenomena that determine the specificity of disperse systems. 

Contents include the following sections: Specifics disperse system. Classification of 

disperse systems. Opti cal properties and optical methods investigation colloidal systems 

(ultramicroscopy, nephelometry, turbidimetry). The adsorption at various interfaces between 

phases. The role of the exchange adsorption in soil science and water purification. 

Electrochemistry and stability of disperse systems. Structural and mechanical properties of 

dispersed systems. Colloid-chemical basis for the protection of the environment: spontaneous 

and destruction dispersions; methods mechanical failure dispersions. Methods of separation of 

dispersions: microflotation and filtering; the use of coagulants and flocculants. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- Know: the basic problems of modern colloid chemistry - conditions for the emergence 

of disperse systems, their properties, stability, the molecular mechanism of colloidal 

processes and the development of a quantitative theory for the purpose of conscious 

control of these processes; 

- Be able to: plan the physical-chemical experiment; 

- Have the skills: to process experimental data and draw conclusions on the results of the 

study; 

- process the results of a chemical experiment, to identify patterns of behavior of the 

chemical system, to be able to use the results of the experiment in professional 

activities; 

- prepare and present the results of the experimental work in the form of reports using 

modern editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Бейорганикалық химия. 

Неорганическая химия. 

Inorganic chemistry 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия.   

Analytical, organic, physical chemistry 

 

САРҚЫН СУЛАРДЫ КОЛЛОИДТЫ – ХИМИЯЛЫҚ ТАЗАЛАУ 

КОЛЛОИДНО – ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД  

COLLOID – CHEMICAL WASTEWATER TREATMENT 

Мақсаты: сарқын суларды тазартудың және зерттеудің негізгі бағыттары, 

принциптері, заңдылықтарымен таныстыру және меңгеру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Судың адам өміріндегі маңызы; 

пайдалану мақсатына байланысты су классификациясы; сарқын суларды тазалау әдістері. 

Нақты зерттеулер жүргізе отырып су объектілерінің ластану деңгейіне баға беру; ластану 

түріне байланысты су объектісін тазалау, қалпына келтіру жолдарын ұсыну. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- сарқын суларын зерттеудегі аналитикалық химияның негізгі әдістері, сарқын 

суларды тазартудың, сорбцияның, экстракцияның физико-химиялық негіздері; 

аналитикалық химияда қолданылатын органикалық реагенттерді анықтау; 

- ерітінділер әзірлеу, өлшеу алу операциясын өткізу, оны еріту, алынған 

ерітінділерді стандарттау, қажетті есептеулерді өткізу; 

- математикалық статистика тәсілдерін қолдана отырып талдаудың нәтижелерін 

өңдеу, белгілі әдістерді қолдана отырып сарқын суларды тазалау; 

- ерітінді даярлауға және стандарттауға қажет өлшендіні есептеу; 

- әдістемеге сәйкес физико-химиялық және химиялық әдістерді қолдана отырып 

зертханалық жұмыстарды демонстрациялау. 

 

Цель: ознакомление и освоение студентами основных подходов, принципов и 

закономерностей методов анализа и очистки сточных вод. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Вода. Основные свойства 

воды, химический состав сточных вод, разных предприятий. Методы анализа вод. 
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Современное состояние проблемы очистки сточных вод предприятий различной 

направленности: цветной металлургии (специфика региона). Основные закономерности 

процессов очистки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- описывать методы аналитической химии, используемые для анализа сточных вод; 

физико-химические основы процессов очистки сточных вод, экстракции, 

сорбции; органические реагенты, используемые в аналитической химии; 

- готовить растворы, проводить необходимые операции взятия навески, 

растворения ее, стандартизации полученных растворов; делать необходимые 

расчеты; 

- обрабатывать результаты анализа методами математической статистики; 

производить очистку сточных вод известными методами; 

- решать расчета навесок веществ, необходимых для стандартизации и 

приготовления растворов; 

- демонстрировать лабораторной работы с применением химических и физико – 

химических методов анализа согласно методике; оформить результатов работы в 

соответствии с требованиями. 

 

Purpose: to familiarize the students and the development of the main approaches, 

principles and laws of methods of analysis and treatment of wastewater. 

Contents include the following sections: Water. The basic properties of water, the 

chemical composition of wastewater of different enterprises. Methods for analysis of water. The 

current state of the problem of sewage treatment enterprises of various kinds: non-ferrous 

metals (specific region). Basic laws of purification processes. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- Know: analytical chemistry methods used for the analysis of waste water; physico-

chemical bases of processes of wastewater treatment, extraction, adsorption; organic 

reagents used in analytical chemistry; 

- Be able to: prepare solutions, carry out the necessary operation of taking the sample, 

dissolving it, standardization resulting solutions; 

- to make the necessary calculations to process the results of the analysis methods of 

mathematical statistics; to clean wastewater by known methods; 

- Have the skills: calculation of batches of substances necessary for standardization and 

the preparation of solutions;  

- perform laboratory work using chemical and physical - chemical methods of analysis 

according to the procedure; design results in accordance with the requirements. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы химия, бейорганикалық химия, колоидтық физикалық химия,биохимия 

Общая химия, неорганическая химии, колоидная физическая химия, биохимия. 

General chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, coloid chemistry, 

biochemistry. 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия; Химиялық анализдеудің физикалық әдістері; Органикалық 

химия. 

Физическая химия; Физические методы химического анализа; Органическая химия. 

Physical chemistry; physical methods of chemical analysis; Organic chemistry. 

 

ҚАЗІРГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ КОНЦЕПЦИЯСЫ 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

CONCEPTS OF MODERN NATURAL SCIENCE 

 Пәнді оқыту мақсаты студенттер бойында қазіргі заманғы жаратылыс тану 

ғылымдары жайлы, олардың нені зерттейтіні жайлы және гуманитарлық пәндер мен 

жаратылыс туралы пәндер арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтар жайлы 

хабардар ету. 

 Пәннің мазмұны әлемнің қазіргі жаратылыстану-ғылыми бейнесін зерттеу, 

физиканың, химияның, биологияның іргелі заңдары, тірі және өлі табиғаттың 

эволюциясы, өмірдің пайда болуының заманауи тұжырымдамасы және оның 
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эволюциясы, жаратылыстану ғылымдарының іргелі бірлігі, табиғаттағы дискреттілік 

және үздіксіздік, табиғаттағы динамикалық және статистикалық заңдылықтарды оқыту. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жаратылыс тану ғылымы мен гуманитарлық ғылымдардың даму тарихын білу; 

- адамның қоршаған ортамен, қоғаммен, табиғатпен байланысын жан-жақты дамыту; 

- білімнің синтетикалық сипатты жаңа салаларын бөліп көрсете білу, білімнің 

интеграциясының объективті негізін дұрыс бағалау; 

- қоғамдағы дұниетанымдық, әлеуметтік-экологиялық эстетикалық сипаттағы 

құндылықтар арасында дұрыс бейімделе білу; 

- жаратылыстану ғылымдарын сипаттауда пәннің қажеттілігін, өзектілігін және 

қолданылуын сақтау; 

- пәнді оқып үйренуді аяқтаған соң студент білім, білік және дағды жүйесін игеру. 
 

 Цель изучения дисциплины ознакомить студентов с современными 

естественнонаучными науками, о чем они изучают, о различиях и сходствах между 

гуманитарными предметами и естественными предметами. 

 Содержание дисциплины изучение современного естественнонаучного образа 

мира, фундаментальные законы физики, химии, биологии, эволюция живой и мертвой 

природы, современная концепция возникновения жизни и ее эволюция, фундаментальное 

единство естественных наук, дискретность и непрерывность в природе, изучение 

динамических и статистических закономерностей в природе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- узнавать истории развития естественных наук и гуманитарных наук; 

- развивать всестороннее связей человека с окружающей средой, обществом, 

природой; 

- оценивать объективные основы интеграции знаний, умение выделять новые 

области знаний синтетического характера; 

- умение правильно ориентироваться в обществе между ценностями нравственного, 

социально-экологического эстетического характера; 

- соблюдать необходимости, актуальности и применения дисциплины в описании 

естественных наук; 

- освоить систему знаний, умений и навыков. 

 

The purpose of the discipline is to acquaint students with modern natural Sciences, what 

they study, about the differences and similarities between humanitarian subjects and natural 

subjects. 

 The content of the discipline the study of modern natural science image of the world, 

the fundamental laws of physics, chemistry, biology, the evolution of living and dead nature, the 

modern concept of the origin of life and its evolution, the fundamental unity of natural Sciences, 

discreteness and continuity in nature, the study of dynamic and statistical patterns in nature. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- learn the history of the natural Sciences and Humanities; 

- to develop comprehensive human relations with the environment, society, nature; 

- assess the objective basis of knowledge integration, the ability to identify new areas of 

knowledge of a synthetic nature; 

- the ability to properly navigate in society between the values of moral, social and 

environmental aesthetic character; 

- to observe the necessity, relevance and application of the discipline in the description of 

natural Sciences; 

- master the system of knowledge, skills and abilities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

 Химия, физика, математика, биология және экология. 

 Химия, физика, математика, биология и экология. 

Chemistry, physics, mathematics, biology and ecology. 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Химияның арнайы курстары, Химияны оқыту әдістемесі. 

Специальные курсы химии, методика преподавания химии. 

Special courses of chemistry, methods of teaching chemistry. 
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ФИЗИКА ЖӘНЕ ХИМИЯ ПОЛИМЕРЛЕРІ 

ФИЗИКА И ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ 

PHYSICS AND CHEMISTRY OF POLYMERS 

 Курстың мақсаты жоғары молекулалық қосылыстардың химия және физикасы 

туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Жоғары молекулалық 

қосылыстар қасиеттеріндегі төмен молекулалық заттардан негізгі айырмашылықтарды 

белгілеу және заттың полимерлік жағдайы туралы қазіргі түсінік негізінде байқалатын 

айырмашылықтардың себептерін ашу. Полимерлік материалдарды мақсатты синтездеу, 

талдау және пайдалану негізінде жатқан қағидаттарды түсіну үшін іргетасты қалау. 

Пән полимерлер туралы ғылым негіздерімен, полимерлердің физика-

химиясы және физикасы туралы мәліметтермен, полимерлерді қолдану 

аймағымен, полимерлердің физикалық, химиялық қасиеттері туралы 

мәліметтермен танысуға, түрлі полимерлерді, олардың құрылымы мен 

физикалық-химиялық қасиеттерін, полимерлердің химиялық айналуын, 

полимерлердің шынайы ерітінділерін және коллоидты жүйелерді, ЖМҚ жеке 

өкілдерімен (полиэтилен, полипропилен, полистирол, синтетикалық каучуктер, 

поливинилхлорид, синтетикалық талшықтар 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- полимерлік текті жоғары молекулалық қосылыстардың негізгі ерекшеліктерін, 

олардың практикалық құндылығын материалдардың ерекше түрі ретінде және 

биологиялық маңызын көрсету; 

- полимерлердің физика-механикалық қасиеттерін молекулалық-массалық 

сипаттауды, макромолекулалардың құрылымын зерттеу үшін заманауи 

эксперименталды әдістерді қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; 

- полимерлерді өңдеу және өндіру технологиясы бойынша қолданбалы есептерді 

шешу үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдану; 

- полимерлер синтезінің практикалық міндеттерін әртүрлі әдістермен шешу үшін 

фундаменталды білім негіздерін деманстрировать ету; 

- полимерлік денелердің құрылымы мен негізгі физикалық қасиеттері, полимерлер 

синтезінің негізгі әдістері, полимерлерді зерттеудің заманауи әдістері туралы 

айту. 

 

Целью данного курса является сформировать основные представления о химии и 

физике высокомолекулярных соединений. Обозначить основные отличия в свойствах 

высокомолекулярных соединений от низкомолекулярных веществ и раскрыть причины 

наблюдаемых различий на основании  современных представлений о полимерном 

состоянии вещества. Заложить фундамент для понимания принципов, которые лежат в 

основе целенаправленного синтеза, анализа и эксплуатации полимерных материалов. 

 Дисциплина направлена на ознакомление с основами науки о полимерах, 

сведениями о химии, физико-химии и физике полимеров,с зоной применения полимеров, 

о физических, химических свойствах полимерного вещества, преобретение 

практического опыта по осуществлению изучение различных полимеров, их структуры и 

физико-химических свойств, химических превращений полимеров, подлинных растворов 

полимеров и коллоидных систем, отдельными представителями ВМС (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, синтетические каучуки, поливинилхлорид, синтетические 

волокна), методами их синтеза, свойств и области применения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- представлять основные особенности высокомолекулярных соединений 

полимерного происхождения, их практическую ценность как особого рода 

материалов и биологическое значение; 

- владеть практическими навыками по применению современных 

экспериментальных методов для изучения структуры макромолекул, 

молекулярно-массовых характеристики физико-механических свойств полимеров; 

- применять теоретические знания и практические навыки для решения прикладных 

задач по технологии производства и переработке полимеров; 

- деманстрировать основы фундаментальных знаний для решения практических 

задач синтеза полимеров различными методами; 
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- рассказывать о структуре и основных физических свойствах полимерных тел, 

основных методах синтеза полимеров, современных методах исследования 

полимеров, принципах технологии производства и переработки полимерных 

материалов. 

 

 The purpose of this course is to form the basic understanding of the chemistry and 

physics of high-molecular compounds. To identify the main differences in the properties of 

high-molecular compounds from low-molecular substances and to reveal the causes of the 

observed differences on the basis of modern ideas about the polymer state of the substance. To 

lay the Foundation for understanding the principles that underlie the targeted synthesis, analysis 

and operation of polymer materials. 

 The discipline is aimed at acquaintance with the basics of science of polymers, 

information about chemistry, physics and chemistry and physics of polymers, familiarity with 

the area of application of polymers, the physical, chemical properties of the polymer substance, 

the acquisition of practical experience in the study of various polymers, their structure and 

physico-chemical properties, chemical transformations of polymers, genuine solutions of 

polymers and colloidal systems, individual representatives of the high molecular weight 

compounds (polyethylene, polypropylene, polystyrene, synthetic rubbers, polyvinyl chloride, 

synthetic fibers, etc.), methods of their synthesis, properties and application. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to present the main features of high-molecular compounds of polymer origin, their 

practical value as a special kind of materials and biological significance; 

- possess practical skills in the application of modern experimental methods to study the 

structure of macromolecules, molecular weight characteristics of physical and 

mechanical properties of polymers; 

- apply theoretical knowledge and practical skills to solve applied problems in the 

technology of production and processing of polymers; 

- to demonstrate the basics of fundamental knowledge for solving practical problems of 

polymer synthesis by various methods; 

- talk about the structure and basic physical properties of polymer bodies, basic methods 

of polymer synthesis, modern methods of polymer research, the principles of production 

technology and processing of polymer materials. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Химия, физика 

Химия, физика 

Chemistry, physics 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Илейтін және күйдіретін заттардың жалпы химиялық технологиясы 

Общая химическая технология дубящих и жирующих веществ 

General chemical technology of tanning and fattening substances. 


