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6В05302 – «Химия» 

6В05302 – «Химия» 

6В05302 – «Chemistry»  
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

« Аналитикалық химия », «Өсімдік шикізатының химиясы» траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные  дисциплины по образовательным траекториям: «Аналитическая 

химия », « Химия растительного сырья» 

General disciplines for educational trajectories: «Analytical Chemistry », 

« Chemistry of vegetable raw materials » 

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 

OTKN –2101 

OBZh – 2101 

LSB - 2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Life Safety Basics 

OOT-2101 

Sam-2101 

SK-2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledging 

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

« Аналитикалық химия », «Өсімдік шикізатының химиясы» траекториялары бойынша 

базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Аналитическая химия », « 

Химия растительного сырья» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Analytical Chemistry », 

« Chemistry of vegetable raw materials » 

2.  

BHTN-1202                                                 

TONH -1202                                      

TBIC-1202 

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Теоретические основы неорганической химии 

Theoretical basics of inorganic chemistry  
5 

BH – 1202 

NH – 1202 

IС – 1202 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic chemistry 

3.  

Fiz -1203 

Fiz – 1203 

Phys-1203 

Физика 

Физика 

Physics 

5 
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FNS – 1203 

OVF – 1203 

BPI – 1203 

Физиканың негізгі сұрақтары 

Основные вопросы физики 

Basic physics issues 

4.  

Mat -1204 

Mat -1204 

Mat -1204 

Математика 

Математика 

Mathematics 
5 

ZhMTT-1204 

IGVM-1204 

SCHM-1204 

Жоғарғы математиканың таңдаулы тараулары 

Избранные главы высшей математики 

Selected chapters of higher mathematics 

5.  

EH – 1205 

HE – 1205 

CEP – 1205 

Элементтер химиясы 

Химия элементов  

Chemical elements  

7 EBKH –1205 

 

HENS –1205 

CEIC – 1205 

Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар 

химиясы 

Химия элементов и неорганических соединений 

Chemistry of elements and inorganic compounds 

6.  

HTSA-2206 

SMAH-2206 

SMAC-2206 

Химиядағы талдаудың статистикалық әдістері 

Статистические методы анализа в химии  

Statistical methods of analysis in chemistry  

5 HTNMO-2206 

MORHA-2206 

 

MPCAR-2206 

Химиялық талдау нәтижелерін математикалық өңдеу 

Математическая обработка результатов химического 

анализа 

Mathematical processing of chemical analysis results 

7.  

OHKN – 3207 

TOOH – 3207 

TBOC – 3207 

Органикалық химияның теориялық негіздері  

Теоретические основы органической химии  

Theoretical bases of organic chemistry 
5 

OHNM-3207 

OPOH-3207 

MPOC-3207 

Органикалық химияның негізгі мәселелері  

Основные проблемы органической химии  

The main problems of organic chemistry  

8.  

OH-3208 

OH-3208 

OC-3208 

Органикалық химия 

Органическая химия 

Organic chemistry 
8 

OHTT-3208 

IGOH-3208 

SCOC-3208 

Органикалық химияның таңдаулы тараулары 

Избранные главы органической химии 

Selected chapters of organic chemistry 

9.  

HF-3209                                                             

HF-  3209                                                                                         

CP - 3209 

Химиялық физика 

Химическая физика 

Chemical physics 
5 

HUF - 3209                                                                                 

FHP - 3209                                                                  

PCP - 3209 

Химиялық үрдістер физикасы 

Физика химических процессов 

Physics of chemical processes 

10.  

TOL-3210 

UOZ-3210 

POP-3210 

Тұрақты органикалық ластағыштар 

Устойчивые органические загрязнители 

Persistent organic pollutants 

5 

Din-3210 

Rel-3210 

RS-3210 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

ММ-3210 

ММ-3210 

ММ-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11.  

GZZhN-3211                                                                                       

 

OONIR-3211                                                                                      

 

PORW- 3211  

Ғылыми-зерттеу жұмысының негізі мен 

ұйымдастырылуы  

Основы и организация научно-исследовательской 

работы 

Principles and organization of research work 
5 

KSZhP-3211 

MOS-3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  
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MPC-3211 Modernization of the public consciousness 

ММ-3211 

ММ-3211 

ММ-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12.  

ZhUAS-3212 

FHMAP-3212 

PCMSW-3212 

Жер үсті және ағынды суларды талдаудың физика-

химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа поверхностных и 

сточных вод  

Physical and chemical methods of surface and wastewater 

analysis 

5 

KKSZh-3212 

POPDA-3212 

 

LBPAA-3212 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің құқықтық негіздері  

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционной культуры  

Legal basics of professional activity and anti-corruptional 

culture 

ММ-3211 

ММ-3211 

ММ-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

« Аналитикалық химия », «Өсімдік шикізатының химиясы» траекториялары бойынша  

кәсіптік пәндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Аналитическая химия 

», « Химия растительного сырья» 

Main disciplines for educational trajectories: «Analytical Chemistry », 

« Chemistry of vegetable raw materials » 

13.  

HT – 4313 

HT – 4313 

CT – 4313 

Химиялық технология 

Химическая  технология 

Chemical technology 
6 

HZTO –4313 

TPHV –4313 

TPCS – 4313 

Химиялық заттардың технологиясы және өндірісі 

Технология и производство химических веществ 

Technology and production of chemical substances 

14.  

MShT - 4314                                                                             

AMS - 4314                                                                        

AMM -4314 

Минералды шикізатты талдау 

Анализ минерального сырья 

Analysis of mineral raw material 
5 

OShTH 4314 

HRSP-4314 

CPRMS-4314 

Өсімдік шикізаты мен топырақ химиясы 

Химия растительного сырья и почв 

Chemistry of plant raw materials and soils 

15.  

MOSAB - 4315                                                                                                             

AKOSM - 4315                                                                                                                  

ACISM – 4315 

Металлургиялық өндірістің жеке сатыларындағы 

аналитикалық бақылау 

Аналитический контроль на отдельных стадиях 

металлургического производства  

Analytical control at individual stages of metallurgical 

production 
5 

SAZTD-4315 

OPPVA-4315 

SPMA-4315 

Сынама алу және заттарды талдауға дайындау 

Отбор проб и подготовка веществ к анализу 

Sampling and preparation of materials to analysis 

16.  

TKH – 4316 

HPS – 4316 

CNC - 4316 

Табиғи қосылыстар химиясы 

Химия природных соединений 

Chemistry of natural compounds 

5 
BNBBZ -4316                                                                                                        

OBSBA - 4316                                                                              

BBSBA – 4316 

Биохимия негіздері және биологиялық белсенді 

заттарды синтездеу  

Основы биохимии и синтез биологически активных 

веществ 

The basics of biochemistry and synthesis of biologically 

active substances 



6 

 

          

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

THE 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: 

- экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

- экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

- экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

- кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

- 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, 

17.  

GMOOO- 4317                                                                                               

AKPGN - 4317                                                                         

EPGOI – 4317 

Газ – мұнай өңдеу өндірісі өнімдерінің сапалық 

сараптамасы 

Анализ качества продуктов газо- и 

нефтеперерабатывающей промышленности  

Examination of products of the gas and oil industry 

5 TKHOB-4317 

HPSАO-4317 

CNCАO-4317 

Табиғи қосылыстар химиясы және органикалық және 

биоорганикалық молекулаларды талдау 

Химия природных соединений и анализ органических 

и биоорганических молекул  

 Chemistry of natural compounds and analysis of organic 

and Bioorganic molecules 

18.  

THGA- 4318                                                                                         

 

HGMA -4318  

CAHM – 4318 

Талдаудың хроматографиялық және гибридтік 

әдістері 

Хроматографические и гибридные методы анализа 

Chromatographic analysis and hybrid methods 5 

ZhMKH- 4318 

HVS – 4318 

CMC – 4318 

Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы (ЖМҚХ) 

Химия высокомолекулярных соединений (ВМС) 

Chemistry of macromolecular compounds 

19.  

KRHO-4319 

HPRK-4319 

CIRK-4319 

Қазақстан Республикасының химиялық өнеркәсібі  

Химическая промышленность Республики  Казахстан 

Chemical industry of the Republic of Kazakhstan 
5 

OShHR-4319 

RMHRS-4319 

RMCPM-4319 

Өсімдік шикізаты химиясындағы резонанстық әдістер 

Резонансные методы в химии растительного сырья 

Resonance methods in chemistry of plant raw materials 
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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: 

- понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

- принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

-  анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

- объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления 

и анализа экономической информации; 

- планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

- 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: 

- understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization of 

business and management; 

- adopt principles and methods of doing business; 

-  use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

- analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

- explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

- plan the activities of the entrepreneur, the company; 

- 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 rate used in the further professional activities 

 

 

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ 

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ECOLOGY AND SUSTAINABLE 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.  
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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: 

- 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; 

- экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

- 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: 

- 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; 

- обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

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

- 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 "ecology", "sustainable 

development", "energy 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: 

- 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; 

- 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; 

- to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

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

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 
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Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

 

ӨМІР ТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

LIFE SAFETY BASICS 

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 

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: 

- тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

- білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

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

- экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

- қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

- "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

- 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: 

- демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 
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- разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности в 

организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

- демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

- организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

- проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

- 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: 

- demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

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

activities for action in extreme situations; 

- demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology and 

safety fundamentals; 

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

modern information and communication and innovative technologies; 

- 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;  

- 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, тарихы. 

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 

 

 

ӨЗІН-ӨЗІТАНУ 

САМОПОЗНАНИЕ 

SELF-KNOWLEDGE 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  
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Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

 кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін 

көрсету; 

 өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

 кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

 жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

 педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального 

самопознания и успешного саморазвития педагога; 

 проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

 проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

 систематически повышать профессиональную компетентность; 

 применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

 demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-

development of the teacher; 

 show the ability to self-reflection and study their own potential; 

 design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

 systematically improve professional competence; 

 apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика,  Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 
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Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

THEORETICAL BASICS OF INORGANIC CHEMISTRY  

Курс мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі түсініктері, теориялар, заңдар 

оқуға пән типтік проблемаларды шешу негізгі әдістерін үйрену және оларды практикада 

қолдана білу керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бейорганикалық химия теориясының негізгі 

түсініктерін, заңдарын,заңдылықтарын, жаратылыстану-ғылыми және функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыруға, бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі, атом және 

атом ядросының құрылысы, периодтық жүйенің периодтық заңы, химиялық байланыстар 

теориясы, қышқылдар мен негіздердің химиялық кинетикасы және тепе-теңдік 

теориялары, тұздар гидролизі және тотығу-тотықсыздану үдерістерінің қалыптасуы 

туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- химия теориясының негізгі түсініктерін, заңдарын, заңдылықтарын түсіну 

- химиялық заттардың формулаларын, химиялық реакциялардың теңдеулерін, 

заттардың қасиеттерінің сипаттамасын құрастыру үшін алынған білімді қолдану. 

 - атом құрылысы заттектердің қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарының өзара 

байланысын түсіндіру .  

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдану;  

-зертханалық, курстық жұмыстарға дайындалу және рефераттар жазу кезінде 

анықтамалық және ғылыми-техникалық әдебиеттерді қолдану 

 - зерттеу және өзіндік жұмысты жобалау 

- әртүрлі типтегі және күрделіліктегі химиялық есептерді шешу 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу  

- эксперименталды және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қорғау ; 

 

Цель курса: изучить основные понятия,  закономерности, законы, теории, 

неорганической химии, ознакомиться с основными методами решения типовых задач 

данной дисциплины и уметь применять их на практике. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина направлена на формирование 

основных понятий, законов, закономерностей теории неорганической химии, 

естественнонаучной и функциональной грамотности, о классификации неорганических 

соединений, строение атома и атомного ядра, периодического закона периодической 

системы, теории химических связей, теорий химической кинетики и равновесия кислот и 

основании, гидролиза солей и окислительных восстановительных процессов 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать основные понятия, законы, закономерности теории химии 

-применять полученные знания для составления формул химических веществ, 

уравнений химических реакций, характеристики свойств веществ. 

 - объяснить взаимосвязь закономерностей изменения свойств веществ от строения 

атома 

- применять полученные знания при изучении других учебных дисциплин;  

-использовать справочную и научно-техническую литературу, при подготовке к 

лабораторным, курсовым работам и написанию рефератов 

 -проектировать  исследовательскую и самостоятельную работу 

- решать химические задачи различной различного типа  и сложности 

-проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности  

- защищать результаты  экспериментальных и исследовательских работ 
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Course Objective: To study the basic concepts, theories, laws of inorganic chemistry, 

learn the basic methods of solving typical problems of the discipline and be able to apply them 

in practice  

Summary of discipline: the discipline is aimed at the formation of the basic concepts, 

laws and regularities of the theory of inorganic chemistry, promotes the formation of natural 

science and functional literacy on the classification of inorganic compounds, the structure of the 

atom and the atomic nucleus, the periodic law of the periodic system, the theory of chemical 

bonds, theories of chemical kinetics and equilibrium, acid and base, hydrolysis of salts and 

oxidative reduction processes.  

As a result of studying the discipline the student will: 

-understand the basic concepts, laws and regularities of the theory of chemistry 

- apply the acquired knowledge to the formulation of chemical formulas, chemical 

reaction equations, characteristics of the properties of substances. 

 - to explain the relationship between the laws of change in the properties of substances 

from the structure of the atom 

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

- use reference and scientific and technical literature, in preparation for laboratory, 

coursework and writing essays 

 - design research and independent work 

- solve chemical problems of various types and complexity 

- conduct a chemical experiment in compliance with safety regulations  

- protect the results of experimental and research works 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия 

Школьный курс химии 

School chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық,физикалық  колоидтық химия, биохимия ,және органикалық химия 

Аналитическая, физическая и органическая химия, физико-химические методы 

исследования 

Analytic, physical and organic chemistry. 

 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

INORGANIC CHEMISTRY 

Курс мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі түсініктері, теориялар, заңдар 

оқуға пән типтік проблемаларды шешу негізгі әдістерін үйрену және оларды практикада 

қолдана білу керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бейорганикалық химия теориясының негізгі 

түсініктерін, заңдарын,заңдылықтарын, жаратылыстану-ғылыми және функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыруға, бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі, атом және 

атом ядросының құрылысы, периодтық жүйенің периодтық заңы, химиялық байланыстар 

теориясы, қышқылдар мен негіздердің химиялық кинетикасы және тепе-теңдік 

теориялары, тұздар гидролизі және тотығу-тотықсыздану үдерістерінің қалыптасуы 

туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- химия теориясының негізгі түсініктерін, заңдарын, заңдылықтарын түсіну 

- химиялық заттардың формулаларын, химиялық реакциялардың теңдеулерін, 

заттардың қасиеттерінің сипаттамасын құрастыру үшін алынған білімді қолдану. 

 - атом құрылысы заттектердің қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарының өзара 

байланысын түсіндіру .  

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдану;  

-зертханалық, курстық жұмыстарға дайындалу және рефераттар жазу кезінде 

анықтамалық және ғылыми-техникалық әдебиеттерді қолдану 

 - зерттеу және өзіндік жұмысты жобалау 

- әртүрлі типтегі және күрделіліктегі химиялық есептерді шешу 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу  
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- эксперименталды және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қорғау ; 

 

Цель курса: изучить основные понятия,  закономерности, законы, теории, 

неорганической химии, ознакомиться с основными методами решения типовых задач 

данной дисциплины и уметь применять их на практике. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина направлена на формирование 

основных понятий, законов, закономерностей теории неорганической химии, 

естественнонаучной и функциональной грамотности, о классификации неорганических 

соединений, строение атома и атомного ядра, периодического закона периодической 

системы, теории химических связей, теорий химической кинетики и равновесия кислот и 

основании, гидролиза солей и окислительных восстановительных процессов 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать основные понятия, законы, закономерности теории химии 

-применять полученные знания для составления формул химических веществ, 

уравнений химических реакций, характеристики свойств веществ. 

 - объяснить взаимосвязь закономерностей изменения свойств веществ от строения 

атома 

- применять полученные знания при изучении других учебных дисциплин;  

-использовать справочную и научно-техническую литературу, при подготовке к 

лабораторным, курсовым работам и написанию рефератов 

 -проектировать  исследовательскую и самостоятельную работу 

- решать химические задачи различной различного типа  и сложности 

-проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности  

- защищать результаты  экспериментальных и исследовательских работ 

 

Course Objective: To study the basic concepts, theories, laws of inorganic chemistry, 

learn the basic methods of solving typical problems of the discipline and be able to apply them 

in practice  

Summary of discipline: the discipline is aimed at the formation of the basic concepts, 

laws and regularities of the theory of inorganic chemistry, promotes the formation of natural 

science and functional literacy on the classification of inorganic compounds, the structure of the 

atom and the atomic nucleus, the periodic law of the periodic system, the theory of chemical 

bonds, theories of chemical kinetics and equilibrium, acid and base, hydrolysis of salts and 

oxidative reduction processes.  

As a result of studying the discipline the student will: 

-understand the basic concepts, laws and regularities of the theory of chemistry 

- apply the acquired knowledge to the formulation of chemical formulas, chemical 

reaction equations, characteristics of the properties of substances. 

 - to explain the relationship between the laws of change in the properties of substances 

from the structure of the atom 

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

- use reference and scientific and technical literature, in preparation for laboratory, 

coursework and writing essays 

 - design research and independent work 

- solve chemical problems of various types and complexity 

- conduct a chemical experiment in compliance with safety regulations  

- protect the results of experimental and research works 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия 

Школьный курс химии 

School chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық,физикалық  колоидтық химия, биохимия ,және органикалық химия 

Аналитическая, физическая и органическая химия, физико-химические методы 

исследования 

Analytic, physical and organic chemistry. 
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ФИЗИКА 

ФИЗИКА 

PHYSICS 

Курстың мақсаты: негізгі ұғымдарды, заңдарды, физиканың теориялық негіздерін, 

негізгі ұғымдарды, ғылыми танымның негізгі әдістерін оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пән білім алушыларды физикалық құбылыстармен және 

физика заңдарымен, негізгі физикалық шамалармен, заңдылықтармен, заңдармен және 

теориялармен, физикада қолданылатын ғылыми танымның негізгі әдістерімен: 

бақылаумен, сипаттаумен, өлшеумен, экспериментпен таныстыруға бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, математикалық талдау 

негіздерін түсіну; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда пайдалану; ;  

- негізгі Теоремалардың тұжырымдары мен дәлелдемелерін қолдану 

- химиялық пәндерді оқу кезінде алған білімдерін пайдалану;  

- есептеу және эксперименталды есептерді, дифференциалдық теңдеулерді шешу,  

- математикалық есептерді шешу кезінде өзінің өзіндік қызметін бағалау. 

 

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

основные понятия, основными методами научного познания. 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с физическими явлениями 

и законами физики, основными физическими величинами; закономерностями, законами и 

теориями; основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать основные понятия и определения, законы физики, основы 

математического анализа; 

- использовать этих знаний в теоретических и практических целях; усвоить 

основные понятия и определения;  

-применять формулировки и доказательства основных теорем 

- использовать полученные знания при изучении химических дисциплин 

дисциплин;  

- решать расчетные и экспериментальные задачи,  дифференциальных уравнений,  

-оценивать свою самостоятельную деятельность при решении математических 

задач. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, laws, theoretical foundations of 

physics, basic concepts, basic methods of scientific knowledge. 

The discipline is aimed at familiarizing students with physical phenomena and laws of 

physics, basic physical quantities; laws, laws and theories; basic methods of scientific 

knowledge used in physics: observation, description, measurement, experiment.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the basic concepts and definitions, the laws of physics, the basics of 

mathematical analysis; 

- use this knowledge for theoretical and practical purposes; learn the basic concepts and 

definitions;  

- apply formulations and proofs of basic theorems 

- use the knowledge gained in the study of chemical disciplines;  

- solve computational and experimental problems, differential equations,  

- evaluate their independent activities in solving mathematical problems. 

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. 
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ФИЗИКАНЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ 

BASIC PHYSICS ISSUES 

Курстың мақсаты: негізгі ұғымдарды, заңдарды, физиканың теориялық негіздерін, 

негізгі ұғымдарды, ғылыми танымның негізгі әдістерін оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пән білім алушыларды физикалық құбылыстармен және 

физика заңдарымен, негізгі физикалық шамалармен, заңдылықтармен, заңдармен және 

теориялармен, физикада қолданылатын ғылыми танымның негізгі әдістерімен: 

бақылаумен, сипаттаумен, өлшеумен, экспериментпен таныстыруға бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, математикалық талдау 

негіздерін түсіну; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда пайдалану; ;  

- негізгі Теоремалардың тұжырымдары мен дәлелдемелерін қолдану 

- химиялық пәндерді оқу кезінде алған білімдерін пайдалану;  

- есептеу және эксперименталды есептерді, дифференциалдық теңдеулерді шешу,  

- математикалық есептерді шешу кезінде өзінің өзіндік қызметін бағалау. 

 

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

основные понятия, основными методами научного познания. 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с физическими явлениями 

и законами физики, основными физическими величинами; закономерностями, законами и 

теориями; основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-понимать основные понятия и определения, законы физики, основы 

математического анализа; 

- использовать этих знаний в теоретических и практических целях; усвоить 

основные понятия и определения;  

-применять формулировки и доказательства основных теорем 

- использовать полученные знания при изучении химических дисциплин 

дисциплин;  

- решать расчетные и экспериментальные задачи,  дифференциальных уравнений,  

-оценивать свою самостоятельную деятельность при решении математических 

задач. 

 

The purpose of the course: to study the basic concepts, laws, theoretical foundations of 

physics, basic concepts, basic methods of scientific knowledge. 

The discipline is aimed at familiarizing students with physical phenomena and laws of 

physics, basic physical quantities; laws, laws and theories; basic methods of scientific 

knowledge used in physics: observation, description, measurement, experiment.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the basic concepts and definitions, the laws of physics, the basics of 

mathematical analysis; 

- use this knowledge for theoretical and practical purposes; learn the basic concepts and 

definitions;  

- apply formulations and proofs of basic theorems 

- use the knowledge gained in the study of chemical disciplines;  

- solve computational and experimental problems, differential equations,  

- evaluate their independent activities in solving mathematical problems. 

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. 
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MATHEMATICS  

МАТЕМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 

Пәннің мақсаты: маңызды заңдар механика негіздері, молекулалық-кинетикалық 

теория, газдардың, термодинамиканың бірінші заңы және оны қолдану қасиеттерін 

зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның статистикалық 

шешім, нақты газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі заңдары электромагнетизма, 

құбылыс поляризация света, физикалық негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, 

атомдық физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы химия.  

Пәннің қысқаша мазмұны: аналитикалық геометрия жазықтықта және кеңістікте. 

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

Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Функция бір айнымалы. Функциялар үзіліссіздігі. Туынды 

және дифференциал. Бірнеше айнымалы функцияларды. Дербес туындылар және толық 

дифференциал. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар және 

олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық теңдеулер бірінші ретті, олардың негізгі 

типтері. Математикалық статистика элементтері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамалар, заңдар физика, математикалық талдау 

негіздерін түсінеді;  

- меңгеру дағдылары мен тәсілдерін пайдалану үшін осы білімді теориялық және 

практикалық мақсаттарда қолдана алады;  

- алған білімін химиялық пәндерді оқу барысында кеңінен қолдана алу; 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, негізгі теоремаларды қолдана білу;  

- өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру. 

 

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

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина направлена на изучение 

основ.аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. Векторной алгебры. 

Элементов 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 обучающийся будет: 

-определять основные понятия классические законы физики, основы 

математического анализа; 

 использовть этих знанийяв теоретических и практических целях;   

- уметь использовать полученные знания при изучении химических  дисциплин;  

- решать расчетные и экспериментальные задачи, дифференциальные уравнения,  

 -  организовать  собственную самостоятельную работу.  

  

The purpose of the course: to study the basic concepts, laws, theoretical foundations of 

physics, basic concepts, laws and provisions of higher mathematics. 

Summary of the discipline: the discipline is aimed at learning the basics.analytical 

geometry on the 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 

function. Derivative and differential. Functions of several variables. Partial derivatives and full 

differential. Indefinite integral. Definite integral. Numerical series and signs of their 

convergence.Differential equations of the first order, their main types. Elements of 

mathematical statistics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- define the basic concepts of classical laws of physics, the basics of mathematical 

analysis; 

 using this knowledge for theoretical and practical purposes;   

- be able to use the knowledge gained in the study of chemical disciplines;  

- solve computational and experimental problems, differential equations,  



18 

 

 - organize your own independent work. 

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. 

 

ЖОҒАРҒЫ МАТЕМАТИКАНЫҢ ТАҢДАУЛЫ ТАРАУЛАРЫ 

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

SELECTED CHAPTERS OF HIGHER MATHEMATICS  

Пәннің мақсаты: маңызды заңдар механика негіздері, молекулалық-кинетикалық 

теория, газдардың, термодинамиканың бірінші заңы және оны қолдану қасиеттерін 

зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның статистикалық 

шешім, нақты газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі заңдары электромагнетизма, 

құбылыс поляризация света, физикалық негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, 

атомдық физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы химия.  

Пәннің қысқаша мазмұны: аналитикалық геометрия жазықтықта және кеңістікте. 

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

Гаусс әдісі, матрицалық әдіс. Функция бір айнымалы. Функциялар үзіліссіздігі. Туынды 

және дифференциал. Бірнеше айнымалы функцияларды. Дербес туындылар және толық 

дифференциал. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар және 

олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық теңдеулер бірінші ретті, олардың негізгі 

типтері. Математикалық статистика элементтері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамалар, заңдар физика, математикалық талдау 

негіздерін түсінеді;  

- меңгеру дағдылары мен тәсілдерін пайдалану үшін осы білімді теориялық және 

практикалық мақсаттарда қолдана алады;  

- алған білімін химиялық пәндерді оқу барысында кеңінен қолдана алу; 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, негізгі теоремаларды қолдана білу;  

- өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру. 

 

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

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина направлена на изучение 

основ.аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. Векторной алгебры. 

Элементов 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 обучающийся будет: 

-определять основные понятия классические законы физики, основы 

математического анализа; 

 использовть этих знанийяв теоретических и практических целях;   

- уметь использовать полученные знания при изучении химических  дисциплин;  

- решать расчетные и экспериментальные задачи, дифференциальные уравнения,  

 -  организовать  собственную самостоятельную работу.  

  

The purpose of the course: to study the basic concepts, laws, theoretical foundations of 

physics, basic concepts, laws and provisions of higher mathematics. 

Summary of the discipline: the discipline is aimed at learning the basics.analytical 

geometry on the 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 
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function. Derivative and differential. Functions of several variables. Partial derivatives and full 

differential. Indefinite integral. Definite integral. Numerical series and signs of their 

convergence.Differential equations of the first order, their main types. Elements of 

mathematical statistics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- define the basic concepts of classical laws of physics, the basics of mathematical 

analysis; 

 using this knowledge for theoretical and practical purposes;   

- be able to use the knowledge gained in the study of chemical disciplines;  

- solve computational and experimental problems, differential equations,  

 - organize your own independent work. 

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. 

 

ЭЛЕМЕНТТЕР ХИМИЯСЫ 

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

CHEMICAL ELEMENTS 

Пәннің мақсаты: бейорганикалық химияның дамуының қазіргі күйі туралы мәлімет 

беру; химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының периодтық заңға 

негізделген химиялық қасиеті жайлы түсінік беру, химиялық элементтер қасиетіне 

сипаттама беру білігі, химиялық реакциялардың жүру жағдайын теориялық тұрғыдан 

периодтық заңда қолданып түсіндіру, аты мөлшері мен құрылысын, химиялық кинетика, 

термодинамика элементтерін, ертінділер теориясын, тотығу-тотықсыздану процесін және 

т.б. меңгеру 

Пәннің мазмұны: Элементтердің химиялық жіктелуі. Химиялық қосылыстар мен 

жай заттардың жалпы алу принциптері және табиғатта таралуы. ИЮПАК бойынша 

бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық байланысы, 

жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе элементтерінің қышқылды негіздік 

өзгеру заңдылықтары, тотығу-тотықсыздану және олардың период пен топ бойынша 

негізгі қосылыстары мен басқа қасиеттері. Сутегін, оттегін алу, физикалық және 

химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары, қолданылуы. s –элементтердің жылпы 

сипаттамасы, р – элементтердің жалпы сипаттамасы, d- элементтердің жалпы 

сипаттамасы, f- элементтердің маңызы және олардың радиоактивтілігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық 

аспектілердегі түрін өзгерту, практикалық қолдану, бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері, таралуы, негізгі минералдар, алу тәсілдері, Қарапайым заттардың 

физикалық және химиялық қасиеттері және элементтердің негізгі қосылыстары; 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

талдау;  

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін сипаттау, Химиялық эксперимент жүргізу 

- Химиялық эксперимент жүргізу үшін түрлі қондырғыларды жинау; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу; 

- эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау. 

 

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 

Кратое содержание дисцеплины: дисциплина направлена на формирование у 

студентов стремления к анализу задач на точном и количественном уровне; вооружать 
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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 в ходе изучения дисциплины фактический материал по изучению простых 

веществ и соединений химических элементов периодической системы». 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- соотносить, закономерности изменения свойств, их видоизменения как в 

химическом, так и в физических аспектах, практическое применение; теоретические 

основы неорганической химии; распространенность, основные минералы, способы 

получения, физические и химические свойства простых веществ и  основных соединений 

элементов; 

- анализировать теоретические концепции и фактический материал неорганической 

химии;  

- характеризовать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической систем, проведения химического эксперимента 

-собирать различные установки для проведения химического эксперимента; 

-проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности; 

-грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

-планировать эксперимент по синтезу заданного соединения. 

 

The purpose of the course: 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 main content of the discipline: the discipline is aimed at the formation of students ' 

desire to analyze problems on an accurate and quantitative level; to equip the future specialist 

with a complex of knowledge, practical skills for active, creative activity, the development of 

creative thinking, formation, dialectical-materialistic scientific worldview, to reveal the 

connection of chemistry with other Sciences, with life. Formation of skills of work according to 

the plan "hypothesis-test-proof in the course of studying the discipline actual material for the 

study of simple substances and compounds of chemical elements of the periodic table". 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to correlate laws of change of properties, their modification both in chemical, and in 

physical aspects, practical application, theoretical bases of inorganic chemistry, prevalence, the 

basic minerals, methods of preparation, physical and chemical properties of simple substances 

and the basic compounds of elements; 

- analyze theoretical concepts and factual material of inorganic chemistry;  

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

the Periodic table, conducting a chemical experiment 

-to assemble various devices for carrying out chemical experiment; 

- conduct a chemical experiment in compliance with safety regulations; 

- competently explain and draw up the results of the experiment; 

- plan an experiment to synthesize a given compound. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

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 

Пәннің мақсаты: бейорганикалық химияның дамуының қазіргі күйі туралы мәлімет 

беру; химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының периодтық заңға 

негізделген химиялық қасиеті жайлы түсінік беру, химиялық элементтер қасиетіне 
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сипаттама беру білігі, химиялық реакциялардың жүру жағдайын теориялық тұрғыдан 

периодтық заңда қолданып түсіндіру, аты мөлшері мен құрылысын, химиялық кинетика, 

термодинамика элементтерін, ертінділер теориясын, тотығу-тотықсыздану процесін және 

т.б. меңгеру 

Пәннің мазмұны: Элементтердің химиялық жіктелуі. Химиялық қосылыстар мен 

жай заттардың жалпы алу принциптері және табиғатта таралуы. ИЮПАК бойынша 

бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық байланысы, 

жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе элементтерінің қышқылды негіздік 

өзгеру заңдылықтары, тотығу-тотықсыздану және олардың период пен топ бойынша 

негізгі қосылыстары мен басқа қасиеттері. Сутегін, оттегін алу, физикалық және 

химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары, қолданылуы. s –элементтердің жылпы 

сипаттамасы, р – элементтердің жалпы сипаттамасы, d- элементтердің жалпы 

сипаттамасы, f- элементтердің маңызы және олардың радиоактивтілігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық 

аспектілердегі түрін өзгерту, практикалық қолдану, бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері, таралуы, негізгі минералдар, алу тәсілдері, Қарапайым заттардың 

физикалық және химиялық қасиеттері және элементтердің негізгі қосылыстары; 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

талдау;  

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін сипаттау, Химиялық эксперимент жүргізу 

- Химиялық эксперимент жүргізу үшін түрлі қондырғыларды жинау; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу; 

- эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау. 

 

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 

Кратое содержание дисцеплины: дисциплина направлена на 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 в ходе изучения дисциплины фактический материал по изучению простых 

веществ и соединений химических элементов периодической системы». 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- соотносить, закономерности изменения свойств, их видоизменения как в 

химическом, так и в физических аспектах, практическое применение; теоретические 

основы неорганической химии; распространенность, основные минералы, способы 

получения, физические и химические свойства простых веществ и  основных соединений 

элементов; 

- анализировать теоретические концепции и фактический материал неорганической 

химии;  

- характеризовать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической систем, проведения химического эксперимента 

-собирать различные установки для проведения химического эксперимента; 

-проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности; 

-грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

-планировать эксперимент по синтезу заданного соединения. 

 

The purpose of the course: 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 main content of the discipline: the discipline is aimed at the formation of students ' 

desire to analyze problems on an accurate and quantitative level; to equip the future specialist 
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with a complex of knowledge, practical skills for active, creative activity, the development of 

creative thinking, formation, dialectical-materialistic scientific worldview, to reveal the 

connection of chemistry with other Sciences, with life. Formation of skills of work according to 

the plan "hypothesis-test-proof in the course of studying the discipline actual material for the 

study of simple substances and compounds of chemical elements of the periodic table". 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to correlate laws of change of properties, their modification both in chemical, and in 

physical aspects, practical application, theoretical bases of inorganic chemistry, prevalence, the 

basic minerals, methods of preparation, physical and chemical properties of simple substances 

and the basic compounds of elements; 

- analyze theoretical concepts and factual material of inorganic chemistry;  

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

the Periodic table, conducting a chemical experiment 

-to assemble various devices for carrying out chemical experiment; 

- conduct a chemical experiment in compliance with safety regulations; 

- competently explain and draw up the results of the experiment; 

- plan an experiment to synthesize a given compound. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия 

Общая химия 

General chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

 

ХИМИЯДАҒЫ ТАЛДАУДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ХИМИИ  

STATISTICAL METHODS OF ANALYSIS IN CHEMISTRY 

Пәннің мақсаты: бейорганикалық химияның дамуының қазіргі күйі туралы мәлімет 

беру; химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының периодтық заңға 

негізделген химиялық қасиеті жайлы түсінік беру, химиялық элементтер қасиетіне 

сипаттама беру білігі, химиялық реакциялардың жүру жағдайын теориялық тұрғыдан 

периодтық заңда қолданып түсіндіру, аты мөлшері мен құрылысын, химиялық кинетика, 

термодинамика элементтерін, ертінділер теориясын, тотығу-тотықсыздану процесін және 

т.б. меңгеру 

Пәннің мазмұны: Элементтердің химиялық жіктелуі. Химиялық қосылыстар мен 

жай заттардың жалпы алу принциптері және табиғатта таралуы. ИЮПАК бойынша 

бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық байланысы, 

жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе элементтерінің қышқылды негіздік 

өзгеру заңдылықтары, тотығу-тотықсыздану және олардың период пен топ бойынша 

негізгі қосылыстары мен басқа қасиеттері. Сутегін, оттегін алу, физикалық және 

химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары, қолданылуы. s –элементтердің жылпы 

сипаттамасы, р – элементтердің жалпы сипаттамасы, d- элементтердің жалпы 

сипаттамасы, f- элементтердің маңызы және олардың радиоактивтілігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық 

аспектілердегі түрін өзгерту, практикалық қолдану, бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері, таралуы, негізгі минералдар, алу тәсілдері, Қарапайым заттардың 

физикалық және химиялық қасиеттері және элементтердің негізгі қосылыстары; 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

талдау;  

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін сипаттау, Химиялық эксперимент жүргізу 

- Химиялық эксперимент жүргізу үшін түрлі қондырғыларды жинау; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу; 

- эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 
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- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау. 

 

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 

Кратое содержание дисцеплины: дисциплина направлена на 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 в ходе изучения дисциплины фактический материал по изучению простых 

веществ и соединений химических элементов периодической системы». 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- соотносить, закономерности изменения свойств, их видоизменения как в 

химическом, так и в физических аспектах, практическое применение; теоретические 

основы неорганической химии; распространенность, основные минералы, способы 

получения, физические и химические свойства простых веществ и  основных соединений 

элементов; 

- анализировать теоретические концепции и фактический материал неорганической 

химии;  

- характеризовать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической систем, проведения химического эксперимента 

-собирать различные установки для проведения химического эксперимента; 

-проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности; 

-грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

-планировать эксперимент по синтезу заданного соединения. 

 

The purpose of the course: 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 main content of the discipline: the discipline is aimed at the formation of students ' 

desire to analyze problems on an accurate and quantitative level; to equip the future specialist 

with a complex of knowledge, practical skills for active, creative activity, the development of 

creative thinking, formation, dialectical-materialistic scientific worldview, to reveal the 

connection of chemistry with other Sciences, with life. Formation of skills of work according to 

the plan "hypothesis-test-proof in the course of studying the discipline actual material for the 

study of simple substances and compounds of chemical elements of the periodic table". 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to correlate laws of change of properties, their modification both in chemical, and in 

physical aspects, practical application, theoretical bases of inorganic chemistry, prevalence, the 

basic minerals, methods of preparation, physical and chemical properties of simple substances 

and the basic compounds of elements; 

- analyze theoretical concepts and factual material of inorganic chemistry;  

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

the Periodic table, conducting a chemical experiment 

-to assemble various devices for carrying out chemical experiment; 

- conduct a chemical experiment in compliance with safety regulations; 

- competently explain and draw up the results of the experiment; 

- plan an experiment to synthesize a given compound. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия 

Общая химия 

General chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 
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ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

MATHEMATICAL PROCESSING OF CHEMICAL ANALYSIS RESULTS 

Пәннің мақсаты: бейорганикалық химияның дамуының қазіргі күйі туралы мәлімет 

беру; химиялық элементтердің және олардың қосылыстарының периодтық заңға 

негізделген химиялық қасиеті жайлы түсінік беру, химиялық элементтер қасиетіне 

сипаттама беру білігі, химиялық реакциялардың жүру жағдайын теориялық тұрғыдан 

периодтық заңда қолданып түсіндіру, аты мөлшері мен құрылысын, химиялық кинетика, 

термодинамика элементтерін, ертінділер теориясын, тотығу-тотықсыздану процесін және 

т.б. меңгеру 

Пәннің мазмұны: Элементтердің химиялық жіктелуі. Химиялық қосылыстар мен 

жай заттардың жалпы алу принциптері және табиғатта таралуы. ИЮПАК бойынша 

бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, олардың генетикалық байланысы, 

жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе элементтерінің қышқылды негіздік 

өзгеру заңдылықтары, тотығу-тотықсыздану және олардың период пен топ бойынша 

негізгі қосылыстары мен басқа қасиеттері. Сутегін, оттегін алу, физикалық және 

химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары, қолданылуы. s –элементтердің жылпы 

сипаттамасы, р – элементтердің жалпы сипаттамасы, d- элементтердің жалпы 

сипаттамасы, f- элементтердің маңызы және олардың радиоактивтілігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық 

аспектілердегі түрін өзгерту, практикалық қолдану, бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері, таралуы, негізгі минералдар, алу тәсілдері, Қарапайым заттардың 

физикалық және химиялық қасиеттері және элементтердің негізгі қосылыстары; 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

талдау;  

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін сипаттау, Химиялық эксперимент жүргізу 

- Химиялық эксперимент жүргізу үшін түрлі қондырғыларды жинау; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу; 

- эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау. 

 

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 

Кратое содержание дисцеплины: дисциплина направлена на 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 в ходе изучения дисциплины фактический материал по изучению простых 

веществ и соединений химических элементов периодической системы». 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- соотносить, закономерности изменения свойств, их видоизменения как в 

химическом, так и в физических аспектах, практическое применение; теоретические 

основы неорганической химии; распространенность, основные минералы, способы 

получения, физические и химические свойства простых веществ и  основных соединений 

элементов; 

- анализировать теоретические концепции и фактический материал неорганической 

химии;  

- характеризовать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической систем, проведения химического эксперимента 

-собирать различные установки для проведения химического эксперимента; 

-проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности; 
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-грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

-планировать эксперимент по синтезу заданного соединения. 

 

The purpose of the course: 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 main content of the discipline: the discipline is aimed at the formation of students ' 

desire to analyze problems on an accurate and quantitative level; to equip the future specialist 

with a complex of knowledge, practical skills for active, creative activity, the development of 

creative thinking, formation, dialectical-materialistic scientific worldview, to reveal the 

connection of chemistry with other Sciences, with life. Formation of skills of work according to 

the plan "hypothesis-test-proof in the course of studying the discipline actual material for the 

study of simple substances and compounds of chemical elements of the periodic table". 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to correlate laws of change of properties, their modification both in chemical, and in 

physical aspects, practical application, theoretical bases of inorganic chemistry, prevalence, the 

basic minerals, methods of preparation, physical and chemical properties of simple substances 

and the basic compounds of elements; 

- analyze theoretical concepts and factual material of inorganic chemistry;  

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

the Periodic table, conducting a chemical experiment 

-to assemble various devices for carrying out chemical experiment; 

- conduct a chemical experiment in compliance with safety regulations; 

- competently explain and draw up the results of the experiment; 

- plan an experiment to synthesize a given compound. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия 

Общая химия 

General chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

THE MAIN PROBLEMS OF ORGANIC CHEMISTRY  

Курс мақсаты: негізгі ұғымдар, органикалық химия заңдары. Нақты проблемаларды 

шешу үшін теориялық және практикалық білімдерін жетілдіру. 

Курстың қысқаша мазмұны мына бөлімдерді қамтиды: молекуласындағы химиялық 

байланыстардың түрлерін. Қаңқа бойынша, функционалдық тобы, қанығу дәрежесі 

бойынша органикалық молекулалардың жіктелуі. Органикалық қосылыстардың 

кеңістіктік құрылысы. Қазіргі заманғы ИЮПАК номенклатурасының негізгі принциптері.   

Нуклеофильді орын басу, элиминирлену. Негізгі заңдылықтары. Алицикл,хош иісті 

көмірсутектер, галоген сақиналары, кетондар мен альдегидтер, карбонды қышқылдар 

және олардың туындылары, нитроқосындылар, аминдер, бір гетероатом бар 

гетероциклдер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- зертханалық және өнеркәсіптік жағдайларда Органикалық заттардың физикалық, 

химиялық қасиеттерін, алу әдістерін анықтау ;; 

- алынған білімді органикалық заттарды сәйкестендіру үшін қолдану, әртүрлі 

түрдегі реакция механизмдерін түсіндіру; 

- курстың типтік міндеттерін шешу; 

- оқу, зерттеу эксперименталдық жұмысты жоспарлау; 

- талдау нәтижелерін қорғау; 

- барлық қызмет түрлерінің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. 
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Цель курса: изучить основные понятия, теории, законы органической химии. 

Применять полученные теоретические и практические  знания для решения конкретных 

задач. 

  Курс знакомит с основными : типами химических связей в молекулах 

органических соединений. классификацией органических молекул по скелету, 

функциональным группам, степени насыщенности, пространственным строением 

органических соединений, основными принципами современной номенклатуры ИЮПАК. 

Нуклеофильное замещение, элиминирование. Основные закономерности. Алициклы, 

ароматические углеводороды, галогенопроизводные ароматического кольца, 

ароматические альдегиды и кетоны, ароматические карбоновые кислоты и их 

производные, нитросоединения, ароматические амины, гетероциклы с одним 

гетероатомом, полигетероциклы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-определять физические, химические свойства, методы получения органических 

веществ в лабораторных и промышленных условиях; 

-  использовать полученные знания для идентификации органических веществ, 

объяснения механизмов реакций различного типа; 

-решать типовые задачи курса; 

-планировать учебную, исследовательскую экспериментальную работу; 

-защищать результаты анализов; 

-организовывать свою самостоятельную работу всех видов деятельности. 

 

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

chemistry. Apply the obtained theoretical and practical knowledge to solve specific problems. 

  The course introduces the basic: 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 IUPAC. Nucleophilic substitution, elimination. Basic regularity. Alicycles, 

aromatic hydrocarbons, halogen derivatives of the aromatic ring, 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 determine physical, chemical properties, methods of obtaining organic substances in 

laboratory and industrial conditions; 

- to use the acquired knowledge for identification of organic substances, explanation of 

mechanisms of reactions of various types; 

-to solve typical tasks of the course; 

- plan educational, research and experimental work; 

- to protect the test results; 

- organize their independent work of all activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық химия 

Неорганическая, аналитическаяхимия 

Inorganic, analytical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Органикалық химиядан есептер шығару. Органикалық катализ және мұнай 

химиясы 

Решение задач по органической химии. Органический катализ и нефтехимия 

Solving problems in organic chemistry. Organic Catalysis and Petrochemicals 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

ORGANIC CHEMISTRY 

Курс мақсаты: кәсiбиленген (биохимия, өмiрдің химиялық негіздері, органикалық 

синтез, жоғары молекулалық химия) дисциплиналардың мазмұның   терең меңгеруi үшiн 

теориялық базасы ретінде қызмет етедi. 

Пәннің қысқаша мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: алициклы, хош иісті 

көмірсутектер, галоген туындылары ароматического сақина, хош иісті альдегидтер және 
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кетондар, хош иісті карбон қышқылдары және олардың туындылары, нитросоединения, 

хош иісті аминдер, гетероциклы бір гетероатомом, полигетероциклы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- нуклеин қышқылдарының құрамына кіретін бес, алты тістелген гетероциклдерді, 

сондай-ақ пиримидинді және пуринді негіздерді атауға;; 

- циклдық қосылыстардың негізгі кластарының структуралық изомерлерін 

бейнелеу, оларға номенклатураның әртүрлі түрлері бойынша атаулар беру; 

- заттың құрылымын атау бойынша анықтау; 

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

жүргізу шарттарын талдау.  

- молекулалардың құрамы тек көміртекті атомдар ғана емес, басқа элементтердің 

атомдары кіретін циклдық жүйелердің көптүрлілігі мен үлкен мөлшерін ажырата білу, 

 

Цель курса: служит теоретической базой для глубокого усвоения содержания 

профилирующих дисциплин (биохимия, химические основы жизни, органического 

синтеза, высокомолекулярной химии). 

 Краткое содержание дисциплины: 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: 

-  называть 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;  

- определять структуру вещества по названию; 

- расписывать реакцию с учетом механизма и определять продукты реакции, 

анализируя условия ее проведения.  

- различать разнобразие и огромное количество циклических систем, состав 

молекул которых входят не только углеродные атомы, но атомы других элементов 

 

The purpose of the course: serves as a theoretical basis for the deep assimilation of the 

content of the main disciplines (biochemistry, chemical foundations of life, organic synthesis, 

high molecular chemistry). 

 Summary of the discipline: alicycles, aromatic hydrocarbons, halogenated aromatic ring, 

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 name the five-membered, six-membered heterocycles, and also pyrimidine and purine 

bases which are a part of nucleic acids; 

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

for different types of nomenclature; 

- determine the structure of the substance by name; 

- to paint reaction taking into account the mechanism and to define reaction products, 

analyzing conditions of its carrying out.  

- to distinguish between the diversity and a huge number of cyclic systems, the molecules 

of which include not only carbon atoms, but atoms of other elements 

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 
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Решение задач по органической химии, Органический катализ и нефтехимия, 

Экспертиза органических и биоорганических веществ. 

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

Examination of organic and Bioorganic substances. 

 

 

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ТАҢДАУЛЫ ТАРАУЛАРЫ 

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

SELECTED CHAPTERS OF ORGANIC CHEMISTRY 

Курс мақсаты: кәсiбиленген (биохимия, өмiрдің химиялық негіздері, органикалық 

синтез, жоғары молекулалық химия) дисциплиналардың мазмұның   терең меңгеруi үшiн 

теориялық базасы ретінде қызмет етедi. 

Пәннің қысқаша мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: алициклы, хош иісті 

көмірсутектер, галоген туындылары ароматического сақина, хош иісті альдегидтер және 

кетондар, хош иісті карбон қышқылдары және олардың туындылары, нитросоединения, 

хош иісті аминдер, гетероциклы бір гетероатомом, полигетероциклы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- нуклеин қышқылдарының құрамына кіретін бес, алты тістелген гетероциклдерді, 

сондай-ақ пиримидинді және пуринді негіздерді атауға;; 

- циклдық қосылыстардың негізгі кластарының структуралық изомерлерін 

бейнелеу, оларға номенклатураның әртүрлі түрлері бойынша атаулар беру; 

- заттың құрылымын атау бойынша анықтау; 

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

жүргізу шарттарын талдау.  

- молекулалардың құрамы тек көміртекті атомдар ғана емес, басқа элементтердің 

атомдары кіретін циклдық жүйелердің көптүрлілігі мен үлкен мөлшерін ажырата білу, 

 

Цель курса: служит теоретической базой для глубокого усвоения содержания 

профилирующих дисциплин (биохимия, химические основы жизни, органического 

синтеза, высокомолекулярной химии). 

 Краткое содержание дисциплины: 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: 

-  называть 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;  

- определять структуру вещества по названию; 

- расписывать реакцию с учетом механизма и определять продукты реакции, 

анализируя условия ее проведения.  

- различать разнобразие и огромное количество циклических систем, состав 

молекул которых входят не только углеродные атомы, но атомы других элементов 

 

The purpose of the course: serves as a theoretical basis for the deep assimilation of the 

content of the main disciplines (biochemistry, chemical foundations of life, organic synthesis, 

high molecular chemistry). 

 Summary of the discipline: alicycles, aromatic hydrocarbons, halogenated aromatic ring, 

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 name the five-membered, six-membered heterocycles, and also pyrimidine and purine 

bases which are a part of nucleic acids; 

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

for different types of nomenclature; 

- determine the structure of the substance by name; 
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- to paint reaction taking into account the mechanism and to define reaction products, 

analyzing conditions of its carrying out.  

- to distinguish between the diversity and a huge number of cyclic systems, the molecules 

of which include not only carbon atoms, but atoms of other elements 

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 tasks on organic chemistry, Organic catalysis and petrochemistry, 

Examination of organic and Bioorganic substances. 

 

ХИМИЯЛЫҚ ФИЗИКА 

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА 

CHEMICAL PHYSICS 

Курстың мақсаты: қатты денелердің құрылысы мен қасиеттері, кристалдағы өзара 

әрекеттесу күштерінің табиғаты, энергетикалық аймақтардың құрылымы, кристалдағы 

электрондардың жай-күйін оқшаулау, соқтығысу теориялары, тепе-тең емес химиялық 

реакциялар, белсенді аралық өнімдер, еркін радикалдар мен атомдар, фотохимия, 

радиациялық химия, тізбекті реакциялар, жалынның құрылымы және жалынды химиялық 

реакциялардың кинетикасы, криохимия және лазерлік термохимия негіздері. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: негізгі қолдану салалары. Қатты 

дененің құрылысы, қасиеттері, кристаллдың өзара әрекеттесуі күштерінің табиғаты, 

энергетикалық аймақтардың құрылымы, кристалдағы электрондардың жай-күйін 

оқшаулау, соқтығысу теориясы, тепе-тең емес химиялық реакциялар, белсенді аралық 

өнімдер, еркін радикалдар мен атомдар, фотохимия, радиациялық химия, тізбекті 

реакциялар, жалынның құрылымы және жалынды химиялық реакциялардың кинетикасы, 

криохимия және лазерлік термохимия негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- есте сақтау: қарапайым процестер, қақтығыстар теориясы, тізбекті реакциялар, 

қатты дене химиясы, жану және жарылыс процестері, төмен температурадағы химиялық 

өзгерістер, радиациялық процестер, СВС синтезі, плазмохимиялық процестер 

саласындағы жалпы ұғымдарды. 

- жоғарыда көрсетілген тақырыптар бойынша тәжірибелік міндеттерді шешу. 

- зерттеу, ақпараттық қамтамасыз ету, сондай-ақ жүйелі және салыстырмалы талдау 

жүргізуді ұйымдастыру; 

- эксперимент деректерін өңдеуде математикалық статистика әдістерін қолдану; 

- жаңа идеяларды тұжырымдау және ұсыну. 

 

Цель курса: формирование понятий строение и свойств твердых тел, природы сил 

взаимодействия в кристалле, структуру энергетических зон, локализации состояния 

электронов в кристалле, теории столкновений,  неравновесные химические реакции, 

активные промежуточные продукты, свободные радикалы и атомы, фотохимия, ради-

ационная химия, цепные реакции, структура пламени и кинетика химических реакций в 

пламенах, основы криохимии и лазерной термохимии. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Основные области 

применения. Строение, свойства твердого тела, природа сил взаимодействия кристалла, 

структура энергетических зон, локализация состояния электронов в кристалле, теория 

столкновений,  неравновесные химические реакции, активные промежуточные продукты, 

свободные радикалы и атомы, фотохимия, радиационная химия, цепные реакции, 
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структура пламени и кинетика химических реакций в пламенах, основы криохимии и 

лазерной термохимии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- запоминать: общие понятия в области элементарных процессов, теории 

столкновений,  цепных   реакций,  химии твердого тела,  процессов   горения   и   взрыва,   

химических превращений при низких температурах, радиационное процессы, синтез 

СВС, плазмохимические процессы. 

- решать экспериментальные задачи по вышеуказанным темам. 

- организовать проведения исследования, информационного обеспечения, а также 

системного и сравнительного анализа; 

- применять методы математической статистики при обработке данных 

эксперимента; 

- формулировать и выдвигать новые идеи. 

 

The purpose of the course: the formation of concepts of the structure and properties of 

solids, the nature of interaction forces in the crystal, the structure of energy zones, localization 

of electrons in the crystal, collision theory, nonequilibrium chemical reactions, active 

intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, radiation chemistry, chain reactions, 

flame structure and kinetics of chemical reactions in flames, the basics of cryochemistry and 

laser thermochemistry. 

The content of the discipline includes the following sections: Main areas of application. 

Structure, properties of a solid body, nature of crystal interaction forces, structure of energy 

zones, localization of electrons in a crystal, collision theory, nonequilibrium chemical reactions, 

active intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, radiation chemistry, chain 

reactions, flame structure and kinetics of chemical reactions in flames, fundamentals of 

cryochemistry and laser thermochemistry. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- remember: General concepts in the field of elementary processes of collision theory, 

chain reactions, solid state chemistry, processes of combustion and explosion, chemical 

reactions at low temperatures, radiative processes, the SHS synthesis, plasmachemical 

processes; 

- solve experimental problems on the above topics; 

- organization of research, information support, as well as systematic and comparative 

analysis; 

- apply methods of mathematical statistics in the processing of experimental data; 

- formulate and put forward new ideas. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Бейорганикалық химия. 

Неорганическая химия. 

Inorganic chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Аналитикалық, органикалық, коллоидтық химия. 

Аналитическая, органическая, коллоидная химия.  

Analytical, organic, colloid chemistry. 

 

ХИМИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕР ФИЗИКАСЫ 

ФИЗИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

PHYSICS OF CHEMICAL PROCESSES 

Курстың мақсаты: қатты денелердің құрылысы мен қасиеттері, кристалдағы өзара 

әрекеттесу күштерінің табиғаты, энергетикалық аймақтардың құрылымы, кристалдағы 

электрондардың жай-күйін оқшаулау, соқтығысу теориялары, тепе-тең емес химиялық 

реакциялар, белсенді аралық өнімдер, еркін радикалдар мен атомдар, фотохимия, 

радиациялық химия, тізбекті реакциялар, жалынның құрылымы және жалынды химиялық 

реакциялардың кинетикасы, криохимия және лазерлік термохимия негіздері. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: негізгі қолдану салалары. Қатты 

дененің құрылысы, қасиеттері, кристаллдың өзара әрекеттесуі күштерінің табиғаты, 

энергетикалық аймақтардың құрылымы, кристалдағы электрондардың жай-күйін 

оқшаулау, соқтығысу теориясы, тепе-тең емес химиялық реакциялар, белсенді аралық 
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өнімдер, еркін радикалдар мен атомдар, фотохимия, радиациялық химия, тізбекті 

реакциялар, жалынның құрылымы және жалынды химиялық реакциялардың кинетикасы, 

криохимия және лазерлік термохимия негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- есте сақтау: қарапайым процестер, қақтығыстар теориясы, тізбекті реакциялар, 

қатты дене химиясы, жану және жарылыс процестері, төмен температурадағы химиялық 

өзгерістер, радиациялық процестер, СВС синтезі, плазмохимиялық процестер 

саласындағы жалпы ұғымдарды. 

- жоғарыда көрсетілген тақырыптар бойынша тәжірибелік міндеттерді шешу. 

- зерттеу, ақпараттық қамтамасыз ету, сондай-ақ жүйелі және салыстырмалы талдау 

жүргізуді ұйымдастыру; 

- эксперимент деректерін өңдеуде математикалық статистика әдістерін қолдану; 

- жаңа идеяларды тұжырымдау және ұсыну. 

 

Цель курса: формирование понятий строение и свойств твердых тел, природы сил 

взаимодействия в кристалле, структуру энергетических зон, локализации состояния 

электронов в кристалле, теории столкновений,  неравновесные химические реакции, 

активные промежуточные продукты, свободные радикалы и атомы, фотохимия, ради-

ационная химия, цепные реакции, структура пламени и кинетика химических реакций в 

пламенах, основы криохимии и лазерной термохимии. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Основные области 

применения. Строение, свойства твердого тела, природа сил взаимодействия кристалла, 

структура энергетических зон, локализация состояния электронов в кристалле, теория 

столкновений,  неравновесные химические реакции, активные промежуточные продукты, 

свободные радикалы и атомы, фотохимия, радиационная химия, цепные реакции, 

структура пламени и кинетика химических реакций в пламенах, основы криохимии и 

лазерной термохимии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- запоминать: общие понятия в области элементарных процессов, теории 

столкновений,  цепных   реакций,  химии твердого тела,  процессов   горения   и   взрыва,   

химических превращений при низких температурах, радиационное процессы, синтез 

СВС, плазмохимические процессы. 

- решать экспериментальные задачи по вышеуказанным темам. 

- организовать проведения исследования, информационного обеспечения, а также 

системного и сравнительного анализа; 

- применять методы математической статистики при обработке данных 

эксперимента; 

- формулировать и выдвигать новые идеи. 

 

The purpose of the course: the formation of concepts of the structure and properties of 

solids, the nature of interaction forces in the crystal, the structure of energy zones, localization 

of electrons in the crystal, collision theory, nonequilibrium chemical reactions, active 

intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, radiation chemistry, chain reactions, 

flame structure and kinetics of chemical reactions in flames, the basics of cryochemistry and 

laser thermochemistry. 

The content of the discipline includes the following sections: Main areas of application. 

Structure, properties of a solid body, nature of crystal interaction forces, structure of energy 

zones, localization of electrons in a crystal, collision theory, nonequilibrium chemical reactions, 

active intermediates, free radicals and atoms, photochemistry, radiation chemistry, chain 

reactions, flame structure and kinetics of chemical reactions in flames, fundamentals of 

cryochemistry and laser thermochemistry. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- remember: General concepts in the field of elementary processes of collision theory, 

chain reactions, solid state chemistry, processes of combustion and explosion, chemical 

reactions at low temperatures, radiative processes, the SHS synthesis, plasmachemical 

processes; 

- solve experimental problems on the above topics; 



32 

 

- organization of research, information support, as well as systematic and comparative 

analysis; 

- apply methods of mathematical statistics in the processing of experimental data; 

- formulate and put forward new ideas. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Бейорганикалық химия. 

Неорганическая химия. 

Inorganic chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Аналитикалық, органикалық, коллоидтық химия. 

Аналитическая, органическая, коллоидная химия.  

Analytical, organic, colloid chemistry. 

 

 

ТҰРАҚТЫ ОРГАНИКАЛЫҚ ЛАСТАҒЫШТАР 

УСТОЙЧИВЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ  

PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS 

Пәннің мақсаты: тұрақты органикалық ластаушы заттардың заманауи күйі туралы 

көзқарастарды дамыту болып табылады; ол мыналарды қажет етеді: 1) органикалық 

ластаушыларға арналған нақтылы қыруар материалды жүйелеу; 2) білімді толықтыру 

үшін және олардың қоршаған орта нысандарына ауысуы үшін ластаушылар болып 

табылатын органикалық молекулалардың құрамын, құрылысын және қасиеттерін зерттеу.  

Курстың / пәннің мазмұны: ластаушы органикалық қосылыстардың химиялық 

құрамы. Алифаттық және хош иісті қатарлардың көмірсутектерінің маңызды кластары. 

Ластаушы заттарды анықтау әдістері және олардың пайда болу механизмдері. 

"Тұрақты органикалық ластағыштар" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- органикалық ластаушы молекулалар химиясының теориялық негіздерін және 

олардың физика-химиялық зерттеулерін түсіну; 

- тұрақты ластануға әкелетін органикалық сипаттағы зерттелетін химиялық 

қосылыстардың таралуы, алу тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері, сондай-ақ 

оларды зерттеу әдістері; 

- тұрақты ластағыштардың органикалық молекулалары химиясының теориялық 

концепциялары мен нақты материалын шығармашылық талдау;; 

- берілген қосылыстың қасиеттерін зерттеу және зерттеу бойынша экспериментті 

жоспарлау, сондай-ақ қолданбалы сипаттағы есептерді шешу; 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып, қазіргі заманғы аспаптық 

зерттеу әдістерін қолдана отырып, химиялық эксперимент жүргізу; 

- зертханалық жұмыстарға дайындалу, рефераттар, баяндамалар, хабарламалар, 

СӨЖ және СӨЖ жазу кезінде анықтамалық, ғылыми-техникалық әдебиеттерді қолдану. 

- эксперимент нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

 

Целью дисциплины является  развитие  представлений  о современном состоянии 

устойчивых органических веществ-загрязнителей, для чего необходимо: 1) 

систематизация огромного фактического материала по органическим загрязнителям 2) 

изучение состава, строения и свойств органических молекул, выступающих в качестве 

загрязнителей, с целью  приобретения знаний и их трансформациях в объектах 

окружающей среды. Содержание курса  должно служить основой  для дальнейшего 

усвоения магистрантами дисциплин  химического цикла и их глубокому пониманию 

основных закономерностей поведения органических соединений, являющихся 

устойчивыми загрязнителями.  Формирование у студентов знаний и навыков, 

необходимых для успешного решения практических задач, умению продуктивно работать 

с учебной  и  методической  литературой по данной дисциплине, в целях 

самообразования. 

Содержание курса: Химический состав органических соединений-загрязнителей. 

Важные классы углеводородов алифатического и ароматического рядов. Методы 

обнаружения  загрязняющих веществ и  механизмы их образования. 

В результате изучения дисциплины « Устойчивые органические загрязнители»  

обучающийся будет: 
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- понимать теоретические основы химии органических молекул-загрязнителей и  их 

физико-химического исследования; 

-распространенность, способы получения, физические и химические свойства 

исследуемых химических соединений органического характера, вызывающих устойчивое 

загрязнение,  а также методов их изучения; 

- творчески анализировать теоретические концепции и фактический материал 

химии органических молекул устойчивых загрязнителей; 

- планировать эксперимент по исследованию и изучению свойств заданного 

соединения, а также решать задачи прикладного характера; 

-проводить химический эксперимент с применением современных 

инструментальных методов исследования  с соблюдением правил техники безопасности; 

- пользоваться справочной, научно-технической литературой, при подготовке к 

лабораторным работам, написании рефератов, докладов, сообщений, СРО и СРОП. 

- грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

 

The aim of the discipline is to develop ideas about the current state of stable organic 

pollutants, which requires: 1) systematization of the vast factual material on organic pollutants 

2) the study of the composition, structure and properties of organic molecules acting as 

pollutants, in order to acquire knowledge and their transformations in environmental objects. 

The content of the course should serve as a basis for further assimilation by undergraduates of 

disciplines of the chemical cycle and their deep understanding of the basic laws of behavior of 

organic compounds that are persistent pollutants.  The formation of students ' knowledge and 

skills necessary for the successful solution of practical problems, the ability to work 

productively with educational and methodical literature in this discipline, in order to self-

education. 

Course content: Chemical composition of organic compounds-pollutants. Important 

classes of hydrocarbons of aliphatic and aromatic series. Methods of detection of pollutants and 

mechanisms of their formation. 

As a result of mastering the course "Sustainable organic pollutants" the student will: 

- to understand theoretical bases of chemistry of organic molecules-pollutants and their 

physico-chemical research; 

- prevalence, methods of production, physical and chemical properties of the studied 

chemical compounds of organic nature, causing sustainable pollution, as well as methods of 

their study; 

- creatively analyze the theoretical concepts and factual material of chemistry of organic 

molecules of pollutants, sustainable; 

- plan an experiment to study and study the properties of a given compound, as well as 

solve problems of an applied nature; 

- to carry out chemical experiment with application of modern instrumental methods of 

research with observance of safety regulations; 

- use reference, scientific and technical literature, in preparation for laboratory work, 

writing abstracts, reports, messages, SRO and SROP. 

- competently explain and draw up the results of the experiment; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Жалпы, бейорганикалық және аналитикалық химия; Органикалық химия және 

органикалық синтез; Физикалық және коллоидтық химия; Биохимия; Кванттық химия. 

Общая биоорганическая и аналитическая химич; Органическая химия и  

органический синтез; Физическая и колоидная химия; Биохимия; Квантовая химия. 

General, inorganic and analytical chemistry; Organic chemistry and organic synthesis; 

Physical and colloid chemistry; Biochemistry; Quantum chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Биополимерлер мен табиғи қосылыстар химиясы; Молекулалық биология; 

Токсикология. 

Химия биополимеров и природных соединений;  Молекулярная биология; 

Токсикология. 

Chemistry of biopolymers and natural compounds; Molecular biology; Toxicology. 
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ДІНТАНУ 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  

RELIGIOUS STUDIES 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

- күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

- қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

- әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

- қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

- патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

- азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

- применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

- самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

- анализировать информацию о религии из различных источников; 

- активно участвовать в общественной жизни;  

- демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

- обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

- As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 
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- apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

- comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

- analyze information about religion from various sources; 

- actively participate in public life; 

- show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

- have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Биополимерлер мен табиғи қосылыстар химиясы; Молекулалық биология; 

Токсикология. 

Химия биополимеров и природных соединений;  Молекулярная биология; 

Токсикология. 

Chemistry of biopolymers and natural compounds; Molecular biology; Toxicology. 

 

 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗІ МЕН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ  

ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

PRINCIPLES AND ORGANIZATION OF RESEARCH WORK 

Курс мақсаты: химиялық эксперимент жоспарлау және ұйымдастыру 

заңдылықтарын оқыту, зерттеу жұмыстары туралы түсінікті, ғылыми - зерттеу 

жұмыстарының түрлері және оларға қойылатын талаптар, ғылыми жұмыстарды орындау 

жоспары мен кезеңдері, ғылыми жұмыстың тақырыбын таңдау, ақпаратты іздестіру 

мәселелерін шешуге дағдылған. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Ғылыми білім және ғылыми – 

зерттеу жұмыстары туралы түсінік. Ғылыми - зерттеу жұмыстарының түрлері және 

оларға қойылатын талаптар. Ғылыми жұмыстарды орындау жоспары мен кезеңдері. 

Ғылыми жұмыстың тақырыбын таңдау. Ғылыми жетекшінің міндеті. Ақпаратты 

іздестіру. Ақпараттың деректі көздері. Ірі библиографиялық басылымдар. Әдеби 

көздермен жұмыс істеу ерекшеліктері. Мәтіннің рубрикациясы. Ғылыми – зерттеу 

жұмыстарының тәжірибелік бөлімін жоспарлау. Бартлет және Кохрен критерийлері. 

Қателер теориясы. Химиялық анализ – метрологиялық процедура. Химиялық 

эксперименттің тиімді жағдайларын анықтау. Тәжірибе қайталанғыштығын тексеру. 

Эксперимент қателіктерін есептеу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- химиялық экспериментті, педагогикалық зерттеулерді жоспарлау мен 

ұйымдастыру заңдылықтарын анықтау;; 

- химиялық экспериментті жоспарлау және ұйымдастыру заңдылықтарын қолдана 

білу; 

- таңдалған мәселенің өзектілігін негіздеу, талдау жүргізу, экспериментті 

жоспарлау әдістерін таңдау; 

- метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы ҚР заңнамасының 

негіздерін меңгеру. 

-өлшеу құралдары мен әдістеріне, алынған талдау нәтижелерін математикалық, 

графикалық өңдеуге ғылыми-техникалық құжаттарды қолдану. 

 

Цель курса: изучение закономерностей планирования и организации химического 

эксперимента: определение целей и задач исследования, обоснование актуальности 

выбранной проблемы, изучение современного состояния научных исследований, анализ, 

выбор методов планирования эксперимента.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: закономерности 

планирования и организации химического эксперимента: определение целей и задач 
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исследования, обоснование актуальности выбранной проблемы, изучение современного 

состояния научных исследований, анализ, выбор методов планирования эксперимента. 

Курс рассматривает основные понятия в области измерений, методов и средств 

обеспечения требуемой точности, а также изучает основы законодательства РК в области 

метрологии, стандартизации и сертификации. Обучает пользоваться научно-технической 

документацией на средства и методы измерений;  принципы поверки средств измерений;  

методов поправок. Студент приобретает навыки математической, графической обработки 

полученных результатов анализа. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- определять закономерности планирования и организации химического 

эксперимента, педагогических исследований; 

- уметь пользоваться закономерностями планирования и организации химического 

эксперимента; 

- обосновывать актуальность выбранной проблемы, проводить анализ, выбор 

методов планирования эксперимента; 

- осваивать основы законодательства РК в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

- пользоваться научно-технической документацией на средства и методы 

измерений, математической, графической обработки полученных результатов анализа. 

 

The aim of the course: the study of patterns of planning and organization of a chemistry 

experiment: determination of the goals and objectives of the study, justification of the relevance 

of the chosen problem, study the current state of research, analysis, choice of methods of 

experiment planning.  

The course content includes the following topics: patterns of planning and organization of 

a chemistry experiment: determination of the goals and objectives of the study, justification of 

the relevance of the chosen problem, study the current state of research, analysis, choice of 

methods of experiment planning. The course examines the basic concepts in the field of 

measurements, methods and means of ensuring the required accuracy, as well as studying the 

basics of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of Metrology, standardization 

and certification. Teaches to use scientific and technical documentation on means and methods 

of measurements;  principles of verification of measuring instruments; correction methods. The 

student acquires the skills of mathematical, graphical processing of the results of the analysis. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to determine regularities of planning and organization of chemical experiment, 

pedagogical researches; 

- to be able to use laws of planning and the organization of chemical experiment; 

- to substantiate the relevance of the selected problem, to analyze, select methods of 

planning the experiment; 

- to master the basics of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of 

Metrology, standardization and certification. 

- to use scientific and technical documentation on means and methods of measurements, 

mathematical, graphic processing of the received results of the analysis. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

жоғары математика, физика.  

Высшая математика, физика 

Higher Mathematics, Physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа 

Research work 
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ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ ПӘНІ   

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  

MODERNIZATION OF THE PUBLIC CONSCIOUSNESS 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

- жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

- ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

- жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

- қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

- жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

- өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

- қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

- демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

- оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 
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- анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

- свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

- применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

- эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

- демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 

"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

- assess global challenges and trends in the development of the world community; 

- to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

- freely operate conceptual and categorical apparatus; 

- apply the potential of national culture in the global civilizational development, the main 

imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective 

ways and mechanisms of its implementation; 

- effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

- demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-state 

educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 
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Educational practices 

 

 

ЖЕР ҮСТІ ЖӘНЕ АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ ФИЗИКА-

ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОВЕРХНОСТНЫХ И 

СТОЧНЫХ ВОД  

PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS OF SURFACE AND WASTEWATER 

ANALYSIS 

Курс 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: 

- сарқынды суларды талдау үшін қолданылатын аналитикалық химия әдістерін 

таңдау; сарқынды суларды тазарту, экстракция, сорбция процестерінің физика-химиялық 

негіздері; аналитикалық химияда қолданылатын органикалық реагенттер. 

- ерітінділерді дайындау, ілуді алу, оны еріту, алынған ерітінділерді стандарттау 

үшін қажетті операциялар жүргізу;  

- қажетті есеп айырысуларды жүргізу,  

- математикалық статистика әдістерімен талдау нәтижелерін өңдеу;            

   - ақаба суларды белгілі әдістермен тазалау. 

- ерітінділерді дайындау және стандарттау үшін қажетті заттардың есептелген 

ілмелерін алу;  

- әдістемеге сәйкес Талдаудың химиялық және физико – химиялық әдістерін 

қолдана отырып, зертханалық жұмыстарды орындауды жоспарлау;  

- талаптарға сәйкес жұмыс нәтижелеріне баға беру. 

 

Цель курса: 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. 

Современное состояние проблемы очистки сточных вод предприятий различной 

направленности: цветной металлургии (специфика региона). Основные закономерности 

процессов очистки. 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

- выбирать 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;  

производить необходимые расчеты,  

- обрабатывать результаты анализа методами математической статистики;            

- производить очистку сточных вод известными методами. 

-  брать  рассчитанные навески веществ, необходимых для стандартизации и 

приготовления растворов;  

- планировать выполнения лабораторной работы с применением химических и 

физико – химических методов анализа согласно методике;  

-давать оценку результатов работы в соответствии с требованиями. 

 

The purpose of the course: familiarization and development of students of the basic 

approaches, principles and patterns of methods of analysis and treatment of wastewater. 

The content of the discipline includes the following sections: Water. The main properties 

of water, the chemical composition of wastewater, different enterprises. Methods of water 

analysis. The current state of the problem of wastewater treatment of enterprises of different 



40 

 

directions: non-ferrous metallurgy (the specifics of the region). The main regularities of 

cleaning processes. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to choose analytical chemistry methods used for wastewater analysis; physical and 

chemical bases of wastewater treatment processes, extraction, sorption; organic reagents used in 

analytical chemistry. 

- to prepare solutions, to carry out necessary operations of taking of a hinge, its 

dissolution, standardization of the received solutions;  

make the necessary calculations,  

- to process the results of the analysis by methods of mathematical statistics;            

   - to produce wastewater treatment by known methods. 

- to take the calculated hitches of the substances necessary for standardization and 

preparation of solutions;  

- plan laboratory work with the use of chemical and physico-chemical methods of 

analysis according to the methodology;  

- to evaluate the results of the work in accordance with the requirements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, талдаудың физико-химиялық 

әдістері, ЖМҚ химиясы, биологиялық химия, экология, экологиялық химия. 

Неорганическая, органическая, аналитическая химия, физико-химические методы 

анализа, коллоидная химия, химия ВМС, биологическая химия, экология, экологическая 

химия 

Inorganic, organic, analytical chemistry, physical and chemical methods of analysis, 

colloid chemistry, chemistry Navy, biological chemistry, ecology, environmental chemistry 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Қоршаған орта ластаушыларының химиялық айналымдары 

Химические  превращения загрязнителей  окружающей  среды  

Chemical transformations of pollutants 

 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТТІҢ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

МӘДЕНИЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

LEGAL BASIS OF PROFESSIONAL ACTIVITY AND ANTI-CORRUPTION 

CULTURE 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

- сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

- сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

- заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

- құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

- күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 
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Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

- объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её происхождения; 

- демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

- принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

- создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

- explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

- demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

- make decisions and act in accordance with the law; 

- analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

- create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used in the further professional activities 

 

 

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

ХИМИЧЕСКАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ 

СHEMICAL TECHNOLOGY 

Курс мақсаты: қазіргі кезеңдегі өнеркәсіп орындарының ұйымдасу жағдайларымен, 

экономикасымен, онда қолданатын технологиялық есептерді шығаруға бейімдейтін 

химиялық, физикалық және технологиялық процесстермен, әдіс-тәсілдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптері: 

қауіпсіздік, қарсы ағыс, қайнайтын қабат, реакцияның жылуын қолдану, өндіріс 

қалдықтарын пайдалану принциптері және т.б. Жердің минералды ресурстары және 

оларды тиімді қолдану. Пайдалы қазбалар химиялық өнеркәсіптік шикізаты ретінде. 

Кендерді байыту әдістері. Шикізатты комплексті пайдалану. Химиялық өндірістердің 

процестері мен аппараттары. Химиялық өндірістердің негізгі топтары. Металдарды және 

құймаларды өндірісте алудың жалпы тәсілдері. Шойын, болат және алюминий өндірісі. 

Бейорганикалық заттар өндірістерінің технологиялары: аммиак, күкірт және азот 

қышқылдары, минералды тыңайтқыштар және силикатты материалдар. Органикалық 

отынның әртүрлі түрлерін өңдеудің технологиясы,маңызды органикалық заттар 

менполимерлердіөндірудің технологиясы: полиэтилен, синтетикалық 

каучук,полистирол,метанол,фенолформальдегидті пластмасса және т.б. Мұнайды өңдеу 
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технологиясы және Қазакстандағы экологиялык зерттеулердің физикалық заттармен 

әрекеттесуі, толқындар шкаласы және органикалык кұрылысын анықтау әдістерінің 

жалпы сипаттамасы. Масс- спектроскопия, микротолқындык, инфрақызыл және 

ультракүлгін спектроскопия, көріну аумағындағы спектроскопия, ядерлі (протонды) 

магнитті резонанс және электронды- парамагнитті резонанс, рефрактометрия, газды 

хроматография, рентгеноспектральды, электронды-зоналык әдістер және т.б. 

Молекуланың кұрылымын анықтау үшін әртүрлі физикалық әдістерді бірге колданудың 

мысалдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық ұғымдарды; негізгі 

химиялық-технологиялық үрдістер мен әртүрлі жүйедегі реакторларды; маңызды 

химиялық өндірістерді, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-химиялық 

негіздерін; органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын сипаттау. 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеуін құру;  

- әртүрлі химия-технологиялық процестерді сипаттау;  

- технологиялық режимді таңдауда Химиялық кинетика заңдарын қолдану. 

-химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, Шығыс 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және айналу дәрежесімен байланысты 

өндірістік есептеулер негіздерін қарастыру; ерітінділерді дайындау, бастапқы заттардың 

қалқаларын және т.б. алу, анықтамалық және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау 

бойынша есептерді қамтитын зертханалық жұмыс бойынша есеп құрастыру. 

 

Цель курса: ознакомление студентов с общими методами и приемами 

использования закономерностей химических, физических и технологических наук для 

решения итоговых задач технологии применительно к массовому промышленному 

производству, с организацией современного промышленного производства и его 

экономикой. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Важнейшие 

технологические понятия и определения. Схемы движения материальных и энергетических 

потоков. Экономические, экологические требования, предъявляемые к рациональному 

производственному процессу. Значение термодинамических и кинетических 

закономерностей для технологии. Технологические приемы ускорения и замедления 

реакций. Катализ. Виды и источники энергии. Основные виды и ресурсы сырья. 

Обогащение минерального сырья. Промышленные и санитарные требования к воде. 

Общие сведения о топливе. Методы переработки топлива. Роль нефти в энергетическом 

балансе страны. Экологические проблемы, связанные с добычей, транспортировкой и 

переработкой нефти и нефтепродуктов и пути их решения. Синтез аммиака.  

Производство  азотной кислоты. Производство азотных удобрений. Виды серосодержащего 

сырья. Производство серной   кислоты.   Пути   решения   экологических проблем 

различных технологических процессов. Условия создания безотходного Производства. 

Экспертиза отходов производства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- описывать классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; основные химико-технологические процессы и реакторы 

различных систем; важнейшие химические производства, физико-химические основы их 

осуществления в промышленности; технологию производства органических и 

неорганических веществ. 

- составлять уравнения материального и теплового балансов;  

-характеризовать различные химико-технологические процессы;  

-использовать законы химической кинетики при выборе технологического режима. 

- рассматривать основы производственных расчетов, связанных с 

производительностью химико-технологических процессов, расходными  

коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения; составления отчета по 

лабораторной работе, включающие расчеты по приготовлению растворов, взятию навесок 

исходных веществ и т.д., работы со справочной и научной литературой. 

 

The aim of the course is to familiarize students with the general methods and techniques 

of using the laws of chemical, physical and engineering sciences for the solution of the final 
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problems of technology as applied to mass production, the organization of modern industrial 

production and the economy. 

Contents include the following sections: 

The most important technological concepts and definitions. Scheme of movement of 

material and energetical flows. Economic, environmental requirements ratsionalno¬mu 

manufacturing process. The value of the thermodynamic and kinetic laws for the technology. 

Processing methods of acceleration and deceleration reactions. Catalysis. Kinds  and energy 

sources. The main types of raw materials and resources. Enrichment of minerals. Industrial and 

sanitary requirements for water. General information about the fuel. Methods of fuel 

reprocessing. The role of oil in the energy balance of the country. Environmental problems 

connected production, transportation and oil and petroleum products and the way they solution. 

Synthesis of ammonia. Manufacture of nitric acid. Production of nitrogen fertilizers. Types of 

sulfur-containing raw materials. Sulfuric acid. Ways of solving environmental problems of 

various technological protses¬sov. Terms of creating waste-free industry. Examination of waste. 

As a result of studying the discipline the student will: 

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

basic chemical processes and reactors of various systems; the most important chemical 

production, physical and chemical bases of their implementation in the industry; technology of 

production of organic and inorganic substances. 

- to make equations of material and thermal balances;  

- to characterize various chemical and technological processes;  

- use the laws of chemical kinetics in the selection of the technological regime. 

- consider the basics of production calculations related to the performance of chemical 

processes, expense ratios, yield and degree of conversion; reporting on laboratory work that 

includes calculations for solution preparation, the taking of batches of starting materials, etc., 

help and scientific literature. 

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. 

 

 

ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ӨНДІРІСІ 

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

TECHNOLOGY AND PRODUCTION OF CHEMICAL SUBSTANCES 

Курс мақсаты: қазіргі кезеңдегі өнеркәсіп орындарының ұйымдасу жағдайларымен, 

экономикасымен, онда қолданатын технологиялық есептерді шығаруға бейімдейтін 

химиялық, физикалық және технологиялық процесстермен, әдіс-тәсілдермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптері: 

қауіпсіздік, қарсы ағыс, қайнайтын қабат, реакцияның жылуын қолдану, өндіріс 

қалдықтарын пайдалану принциптері және т.б. Жердің минералды ресурстары және 

оларды тиімді қолдану. Пайдалы қазбалар химиялық өнеркәсіптік шикізаты ретінде. 

Кендерді байыту әдістері. Шикізатты комплексті пайдалану. Химиялық өндірістердің 

процестері мен аппараттары. Химиялық өндірістердің негізгі топтары. Металдарды және 

құймаларды өндірісте алудың жалпы тәсілдері. Шойын, болат және алюминий өндірісі. 

Бейорганикалық заттар өндірістерінің технологиялары: аммиак, күкірт және азот 

қышқылдары, минералды тыңайтқыштар және силикатты материалдар. Органикалық 

отынның әртүрлі түрлерін өңдеудің технологиясы,маңызды органикалық заттар 

менполимерлердіөндірудің технологиясы: полиэтилен, синтетикалық 

каучук,полистирол,метанол,фенолформальдегидті пластмасса және т.б. Мұнайды өңдеу 

технологиясы және Қазакстандағы экологиялык зерттеулердің физикалық заттармен 

әрекеттесуі, толқындар шкаласы және органикалык кұрылысын анықтау әдістерінің 

жалпы сипаттамасы. Масс- спектроскопия, микротолқындык, инфрақызыл және 

ультракүлгін спектроскопия, көріну аумағындағы спектроскопия, ядерлі (протонды) 
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магнитті резонанс және электронды- парамагнитті резонанс, рефрактометрия, газды 

хроматография, рентгеноспектральды, электронды-зоналык әдістер және т.б. 

Молекуланың кұрылымын анықтау үшін әртүрлі физикалық әдістерді бірге колданудың 

мысалдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық ұғымдарды; негізгі 

химиялық-технологиялық үрдістер мен әртүрлі жүйедегі реакторларды; маңызды 

химиялық өндірістерді, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-химиялық 

негіздерін; органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын сипаттау. 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеуін құру;  

- әртүрлі химия-технологиялық процестерді сипаттау;  

- технологиялық режимді таңдауда Химиялық кинетика заңдарын қолдану. 

-химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, Шығыс 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және айналу дәрежесімен байланысты 

өндірістік есептеулер негіздерін қарастыру; ерітінділерді дайындау, бастапқы заттардың 

қалқаларын және т.б. алу, анықтамалық және ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау 

бойынша есептерді қамтитын зертханалық жұмыс бойынша есеп құрастыру. 

 

Цель курса: ознакомление студентов с общими методами и приемами 

использования закономерностей химических, физических и технологических наук для 

решения итоговых задач технологии применительно к массовому промышленному 

производству, с организацией современного промышленного производства и его 

экономикой. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Важнейшие 

технологические понятия и определения. Схемы движения материальных и энергетических 

потоков. Экономические, экологические требования, предъявляемые к рациональному 

производственному процессу. Значение термодинамических и кинетических 

закономерностей для технологии. Технологические приемы ускорения и замедления 

реакций. Катализ. Виды и источники энергии. Основные виды и ресурсы сырья. 

Обогащение минерального сырья. Промышленные и санитарные требования к воде. 

Общие сведения о топливе. Методы переработки топлива. Роль нефти в энергетическом 

балансе страны. Экологические проблемы, связанные с добычей, транспортировкой и 

переработкой нефти и нефтепродуктов и пути их решения. Синтез аммиака.  

Производство  азотной кислоты. Производство азотных удобрений. Виды серосодержащего 

сырья. Производство серной   кислоты.   Пути   решения   экологических проблем 

различных технологических процессов. Условия создания безотходного Производства. 

Экспертиза отходов производства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- описывать классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; основные химико-технологические процессы и реакторы 

различных систем; важнейшие химические производства, физико-химические основы их 

осуществления в промышленности; технологию производства органических и 

неорганических веществ. 

- составлять уравнения материального и теплового балансов;  

-характеризовать различные химико-технологические процессы;  

-использовать законы химической кинетики при выборе технологического режима. 

- рассматривать основы производственных расчетов, связанных с 

производительностью химико-технологических процессов, расходными  

коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения; составления отчета по 

лабораторной работе, включающие расчеты по приготовлению растворов, взятию навесок 

исходных веществ и т.д., работы со справочной и научной литературой. 

 

The aim of the course is to familiarize students with the general methods and techniques 

of using the laws of chemical, physical and engineering sciences for the solution of the final 

problems of technology as applied to mass production, the organization of modern industrial 

production and the economy. 

Contents include the following sections: 



45 

 

The most important technological concepts and definitions. Scheme of movement of 

material and energetical flows. Economic, environmental requirements ratsionalno¬mu 

manufacturing process. The value of the thermodynamic and kinetic laws for the technology. 

Processing methods of acceleration and deceleration reactions. Catalysis. Kinds  and energy 

sources. The main types of raw materials and resources. Enrichment of minerals. Industrial and 

sanitary requirements for water. General information about the fuel. Methods of fuel 

reprocessing. The role of oil in the energy balance of the country. Environmental problems 

connected production, transportation and oil and petroleum products and the way they solution. 

Synthesis of ammonia. Manufacture of nitric acid. Production of nitrogen fertilizers. Types of 

sulfur-containing raw materials. Sulfuric acid. Ways of solving environmental problems of 

various technological protses¬sov. Terms of creating waste-free industry. Examination of waste. 

As a result of studying the discipline the student will: 

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

basic chemical processes and reactors of various systems; the most important chemical 

production, physical and chemical bases of their implementation in the industry; technology of 

production of organic and inorganic substances. 

- to make equations of material and thermal balances;  

- to characterize various chemical and technological processes;  

- use the laws of chemical kinetics in the selection of the technological regime. 

- consider the basics of production calculations related to the performance of chemical 

processes, expense ratios, yield and degree of conversion; reporting on laboratory work that 

includes calculations for solution preparation, the taking of batches of starting materials, etc., 

help and scientific literature. 

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. 

 

 

МИНЕРАЛДЫ ШИКІЗАТТЫ ТАЛДАУ 

АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

ANALYSIS OF MINERAL RAW MATERIAL 

Курс мақсаты: минералдық шикізаттың негізгі түрлерімен, химиялық құрамымен, 

анализ және сапалық құрамын анықтау әдістерімен, өндірістің техникалық шарттарымен, 

тасымалдау және сақтау, халықтық шаруашылығында қолданылуымен таныстырады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: минералдық шикізаттың негізгі түрлерімен, химиялық 

құрамымен, анализ және сапалық құрамын анықтау әдістерімен, өндірістің техникалық 

шарттарымен, тасымалдау және сақтау, халықтық шаруашылығында қолданылуымен 

таныстырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- минералды шикізатты талдаудың негізгі әдістерін таңдау; минералдар мен 

кендерді бөлу әдістерін; әртүрлі минералдар мен кендерді жүйелі талдау; 

- кеннің гранулометриялық құрамын талдау; ;  

- бағалы компоненттің құрамына байланысты әртүрлі кендерді Талдау әдістемесін 

түрлі әдістермен таңдау; ; 

- алынған деректерді статистикалық өңдеуді жүзеге асыру,  

- нәзіктіктің нәтижелеріне баға беру. 

 

Цель курса: познакомить студентов с основными понятиями, дать четкое 

представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах этой 

области знания.  

Краткое содержание дисциплины включает методы анализа минерального сырья; 

методы разделения минералов и руд; систематический анализ различных минералов и 
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руд подбор методики анализа различных руд различными методами в зависимости от 

содержания ценного компонента статистическую обработку результатов анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-выбирать основные методы анализа минерального сырья; методы разделения 

минералов и руд; систематический анализ различных минералов и руд; 

- анализировать гранулометрический состав руды; проводить ситовой анализ;  

-подбирать методики анализа различных руд различными методами в зависимости 

от содержания ценного компонента; проводить анализ различных руд систематическим 

способом; 

- оуществлять статистической обработки полученных данных,  

-давать оценку  результатам деядельности. 

 

The purpose of the course: to acquaint students with the basic concepts, to give a clear 

idea of the fundamental theoretical and experimental foundations of this field of knowledge.  

The summary of the discipline includes methods of analysis of mineral raw materials; 

methods of separation of minerals and ores; systematic analysis of various minerals and ores 

selection of methods of analysis of various ores by different methods depending on the content 

of the valuable component statistical processing of the analysis results. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to choose the main methods of analysis of mineral raw materials; methods of separation 

of minerals and ores; systematic analysis of various minerals and ores; 

- to analyze the granulometric composition of the ore; to conduct sieve analysis;  

- to select methods of analysis of different ores by different methods depending on the 

content of the valuable component; to analyze different ores in a systematic way; 

- on the statistical processing of the obtained data,  

- to assess the results of activity. 

The discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, professional, 

research competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Жалпы, бейорганикалық, аналитикалық, физиклық химия. 

Общая, неорганическая, аналитическая, физическая химия 

General, inorganic, analytical, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

 

ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫ МЕН ТОПЫРАҚ ХИМИЯСЫ 

ХИМИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПОЧВ 

CHEMISTRY OF PLANT RAW MATERIALS AND SOILS 

Курс мақсаты: минералдық шикізаттың негізгі түрлерімен, химиялық құрамымен, 

анализ және сапалық құрамын анықтау әдістерімен, өндірістің техникалық шарттарымен, 

тасымалдау және сақтау, халықтық шаруашылығында қолданылуымен таныстырады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: минералдық шикізаттың негізгі түрлерімен, химиялық 

құрамымен, анализ және сапалық құрамын анықтау әдістерімен, өндірістің техникалық 

шарттарымен, тасымалдау және сақтау, халықтық шаруашылығында қолданылуымен 

таныстырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- минералды шикізатты талдаудың негізгі әдістерін таңдау; минералдар мен 

кендерді бөлу әдістерін; әртүрлі минералдар мен кендерді жүйелі талдау; 

- кеннің гранулометриялық құрамын талдау; ;  

- бағалы компоненттің құрамына байланысты әртүрлі кендерді Талдау әдістемесін 

түрлі әдістермен таңдау; ; 

- алынған деректерді статистикалық өңдеуді жүзеге асыру,  

- нәзіктіктің нәтижелеріне баға беру. 
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Цель курса: познакомить студентов с основными понятиями, дать четкое 

представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах этой 

области знания.  

Краткое содержание дисциплины включает методы анализа минерального сырья; 

методы разделения минералов и руд; систематический анализ различных минералов и 

руд подбор методики анализа различных руд различными методами в зависимости от 

содержания ценного компонента статистическую обработку результатов анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-выбирать основные методы анализа минерального сырья; методы разделения 

минералов и руд; систематический анализ различных минералов и руд; 

- анализировать гранулометрический состав руды; проводить ситовой анализ;  

-подбирать методики анализа различных руд различными методами в зависимости 

от содержания ценного компонента; проводить анализ различных руд систематическим 

способом; 

- оуществлять статистической обработки полученных данных,  

-давать оценку  результатам деядельности. 

 

The purpose of the course: to acquaint students with the basic concepts, to give a clear 

idea of the fundamental theoretical and experimental foundations of this field of knowledge.  

The summary of the discipline includes methods of analysis of mineral raw materials; 

methods of separation of minerals and ores; systematic analysis of various minerals and ores 

selection of methods of analysis of various ores by different methods depending on the content 

of the valuable component statistical processing of the analysis results. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to choose the main methods of analysis of mineral raw materials; methods of separation 

of minerals and ores; systematic analysis of various minerals and ores; 

- to analyze the granulometric composition of the ore; to conduct sieve analysis;  

- to select methods of analysis of different ores by different methods depending on the 

content of the valuable component; to analyze different ores in a systematic way; 

- on the statistical processing of the obtained data,  

- to assess the results of activity. 

The discipline is aimed at the formation of ideological, communicative, professional, 

research competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Жалпы, бейорганикалық, аналитикалық, физиклық химия. 

Общая, неорганическая, аналитическая, физическая химия 

General, inorganic, analytical, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

 

МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТІҢ ЖЕКЕ САТЫЛАРЫНДАҒЫ 

АНАЛИТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ANALYTICAL CONTROL AT INDIVIDUAL STAGES OF METALLURGICAL 

PRODUCTION 

Курс мақсаты: студенттерге металлургия өндірісіндегі аналитикалық бақылаудың 

теориялық, тәжірибелі және метрологиялық негіздерін оқыту. 

Пән мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: металлургия өндірісінің жекелеген 

кезеңдеріндегі- агломерациядан дайын өнімге дейінгі  химиялық, физикалық, физика-

химиялық зертеу әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- металлургиялық өндірісті аналитикалық бақылаудың негізгі функциялары мен 

объектілерін сипаттау,  
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- аналитикалық бақылау әдістерінің өндірістік жіктелуін, металлургиялық өндірісті 

метрологиялық қамтамасыз ету негіздерін түсіну.  

- сынамаларды іріктеуді, оның таңбалануын, сынама дайындауды және талдаудың 

құрамын аспаптық анықтауды меңгеру. 

- талдауды метрологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру,  

- қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес металлургиялық 

үлгілердің сапасына бақылау жүргізу. 

 

Цель курса: обучение студентов теоретическим, практическим и метрологическим 

основам аналитического контроля металлургического производства. 

        Содержание дисциплины включает следующие разделы: химические, 

физические и физико-химические методы, используемые на отдельных стадиях 

металлургического производства, начиная от агломерации до готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- описывать основные функции и объекты аналитического контроля 

металлургического производства,  

- понимать производственную классификацию методов аналитического контроля, 

основы метрологического обеспечения металлургического производства.  

- освоить отбор проб, ее маркировку, пробоподготовку и инструментальное 

определения содержания аналита. 

- осуществлять метрологическое обеспечение анализа,  

- проводить контроль качества металлургических образцов согласно требованиям 

действующих нормативных документов. 

 

The purpose of the course: teaching students the theoretical, practical and metrological 

basics of analytical control of metallurgical production. 

        The content of the discipline includes the following sections: chemical, physical and 

physico-chemical methods used at certain stages of metallurgical production, ranging from 

agglomeration to finished products. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- describe the main functions and objects of analytical control of metallurgical 

production,  

- understand the production classification of analytical control methods, the basics of 

metrological support of metallurgical production.  

- master sampling, marking, sample preparation and instrumental determination of 

analyte content. 

- to carry out metrological support of the analysis,  

- carry out quality control of metallurgical samples in accordance with the requirements 

of existing regulations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика және математика, жалпы және бейорганикалық, аналитикалық химия, 

химиялық зерттеудің физикалық әдістері. 

Физика и математика, общая и неорганическая, аналитическая химия, физические 

методы химических исследований. 

Physics and mathematics, general and inorganic, analytical chemistry, physical methods 

of chemical research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми – зерттеу жұмыстары 

Научно-исследовательская работа 

Research work 

 

СЫНАМА АЛУ ЖӘНЕ ЗАТТАРДЫ ТАЛДАУҒА ДАЙЫНДАУ 

ОТБОР ПРОБ И ПОДГОТОВКА ВЕЩЕСТВ К АНАЛИЗУ 

SAMPLING AND PREPARATION OF MATERIALS TO ANALYSIS 

Курс мақсаты: студенттерге металлургия өндірісіндегі аналитикалық бақылаудың 

теориялық, тәжірибелі және метрологиялық негіздерін оқыту. 
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Пән мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: металлургия өндірісінің жекелеген 

кезеңдеріндегі- агломерациядан дайын өнімге дейінгі  химиялық, физикалық, физика-

химиялық зертеу әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- металлургиялық өндірісті аналитикалық бақылаудың негізгі функциялары мен 

объектілерін сипаттау,  

- аналитикалық бақылау әдістерінің өндірістік жіктелуін, металлургиялық өндірісті 

метрологиялық қамтамасыз ету негіздерін түсіну.  

- сынамаларды іріктеуді, оның таңбалануын, сынама дайындауды және талдаудың 

құрамын аспаптық анықтауды меңгеру. 

- талдауды метрологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру,  

- қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес металлургиялық 

үлгілердің сапасына бақылау жүргізу. 

 

Цель курса: обучение студентов теоретическим, практическим и метрологическим 

основам аналитического контроля металлургического производства. 

        Содержание дисциплины включает следующие разделы: химические, 

физические и физико-химические методы, используемые на отдельных стадиях 

металлургического производства, начиная от агломерации до готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- описывать основные функции и объекты аналитического контроля 

металлургического производства,  

- понимать производственную классификацию методов аналитического контроля, 

основы метрологического обеспечения металлургического производства.  

- освоить отбор проб, ее маркировку, пробоподготовку и инструментальное 

определения содержания аналита. 

- осуществлять метрологическое обеспечение анализа,  

- проводить контроль качества металлургических образцов согласно требованиям 

действующих нормативных документов. 

 

The purpose of the course: teaching students the theoretical, practical and metrological 

basics of analytical control of metallurgical production. 

        The content of the discipline includes the following sections: chemical, physical and 

physico-chemical methods used at certain stages of metallurgical production, ranging from 

agglomeration to finished products. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- describe the main functions and objects of analytical control of metallurgical 

production,  

- understand the production classification of analytical control methods, the basics of 

metrological support of metallurgical production.  

- master sampling, marking, sample preparation and instrumental determination of 

analyte content. 

- to carry out metrological support of the analysis,  

- carry out quality control of metallurgical samples in accordance with the requirements 

of existing regulations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика және математика, жалпы және бейорганикалық, аналитикалық химия, 

химиялық зерттеудің физикалық әдістері. 

Физика и математика, общая и неорганическая, аналитическая химия, физические 

методы химических исследований. 

Physics and mathematics, general and inorganic, analytical chemistry, physical methods 

of chemical research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми – зерттеу жұмыстары 

Научно-исследовательская работа 

Research work 
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ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ 

ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS 

Пәнінің мақсаты: физиологиялық маңызды табиғи қосылыстар қатарының 

қасиеттерін зерттеуге арналған биоорганикалық және биобейорганикалық химия 

бөлімдерімен таныстыру болып табылады.  

Курстың қысқаша мазмұны: курс студенттердің бұл қосылыстардың тірі ағзаларда 

қызмет ету неізінің молекулалы аймақтағы білімдерін тереңдетуге бағытталған және 

көмірсулардың, липидтердің, витаминдердің және антибиотиктердің химиялық 

құрылысы жайлы, сонымен қатар олардың физико-химиялық қасиеттері неізінде қазірі 

заманғы дәрілік препараттарды жасау мақсатында оларды синтездеу және анализдеу 

әдістері жайлы мәліметтер қарастырылған.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент : 

- маңызды табиғи қосылыстардың, олардың компоненттерінің құрылымын, 

құрылымын және қасиеттерін, синтездеу мен құрылымдық талдаудың әдістемелік 

аспектілерін сипаттау; 

- биологиялық маңызды молекулалардың молекулалық және жасушалық 

деңгейлерінде химиялық жүріс-тұрыс заңдылықтарын олардың құрылысымен өзара 

байланыста анықтау.; 

- Заттың құрылысы, оның қасиеттері мен реакциялық қабілеті арасындағы 

логикалық өзара байланысты құру;  

- тірі организмде молекулалық және жасушалық деңгейде өтетін процестерді, оның 

биологиялық қызмет ету механизмімен қосылыс құрылымының өзара байланысы 

тұрғысынан талдау.  

- құрылым-функция өзара байланысына баға беру. 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с рядом разделов биоорганической и 

бионеорганической химии, посвященных изучению свойств ряда физиологически 

важных природных соединений. Курс направлен на расширение знаний студентов в 

области молекулярных основ функционирования в живых организмах этих соединений . 

 Краткое содержание дисциплины: изучение химической сущности и механизмы 

процессов, происходящих в живых организмах; об актуальных направлениях 

современной химии природных соединений, касающихся разработки подходов к 

созданию химических инструментов изучения молекулярных механизмов 

функционирования клетки, геномных и постгеномных технологиях создания новых 

лекарственных средств, систем их адресной доставки, разработки диагностикумов для 

обнаружения социально значимых заболеваний, развития технологий получения 

биосовместимых материалов для нужд практической медицины 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-описывать строение, структуру и свойства важнейших природных соединений, их 

компонентов, методические аспекты синтеза и структурного анализа; 

- определять закономерности химического поведения на молекулярном и 

клеточном уровнях биологически важных молекул во взаимосвязи с их строением; 

- выстраивать логическую взаимосвязь между строением вещества, его свойствами 

и реакционной способностью;  

-анализировать процессы, протекающие в живом организме на молекулярном и 

клеточном уровне с позиции взаимосвязи структуры соединения с механизмом его 

биологического функционирования.  

- давать оценку взаимосвязи структура-функция. 

 

The purpose of discipline is to familiarize students with several topics of Bioorganic and 

bioinorganic chemistry dedicated the study of the properties of a number of physiologically 

important natural compounds.  

Course summary: the study of the chemical nature and mechanisms of processes 

occurring in living organisms; about topical areas of modern chemistry of natural compounds on 

the development of approaches to creation of chemical tools to study molecular mechanisms of 

cell function, genome and post-genome technologies the development of new drugs, systems of 

their targeted delivery, formulation of diagnostic kits for the detection of socially significant 
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diseases, development of technologies for the production of biocompatible materials for the 

needs of practical medicine 

As a result of studying the discipline the student will: 

- describe the structure, structure and properties of the most important natural 

compounds, their components, methodological aspects of synthesis and structural analysis; 

- to determine the regularities of chemical behavior at the molecular and cellular levels of 

biologically important molecules in relation to their structure; 

- to build a logical relationship between the structure of the substance, its properties and 

reactivity;  

- to analyze the processes occurring in a living organism at the molecular and cellular 

level from the standpoint of the relationship of the structure of the compound with the 

mechanism of its biological functioning.  

- evaluate the structure-function relationship. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Жалпы, бейорганикалық, аналитикалық, физиклық химия. 

Общая, неорганическая, аналитическая, физическая химия. 

General, inorganic, analytical, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

физикалық химия.колоидная химия 

колоидная, физическая химия.биохимия 

Analytical, organic, physicalchemistry.Colloid chemistry 

 

 

БИОХИМИЯ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ 

СИНТЕЗДЕУ 

ОСНОВЫ БИОХИМИИ И СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

THE BASICS OF BIOCHEMISTRY AND SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES 

Курстың мақсаты: Биохимияның медицинаның, тамақ өнеркәсібінің, ауыл 

шаруашылығының түбегейлі мәселелерін шешудегі рөлін қарастыру, биологиялық 

химияның теориялық негіздерін оқу, биоорганикалық химияның негізгі ұғымдарын 

қарастыру, маңызды табиғи қосылыстарды жіктеу, олардың қасиеттері мен қолдану. 

 Курстың / пәннің мазмұны: Пән ақуыз молекулаларының табиғи 

аминқышқылдарының мономерлік бірліктерінің жіктелуін, құрылысын зерттеуге 

бағытталған. Олардың бифункционалды, биполярлығы. Амин қышқылдарының 

химиялық қасиеттері. Пептидті байланысты құру. Пептидті топтың құрылысы. 

Қарапайым және күрделі белоктар. Ақуыздардың бастапқы, екінші, үшінші, төртінші 

құрылымы. И-және С-соңғы амин қышқылдарын анықтау принциптері. Полипеп-ТИД 

тізбектерінің ферментативті гидролизі. Ақуыздар мен ферменттердің маңызды өкілдері. 

Ферменттердің жіктелуі және белсенділігі. Амин қышқылдарының метаболизмі. 

Көмірсулар. Олардың жіктелуі, биологиялық рөлі. Моно-олиго және полисахаридтер. 

Бейтарап липидтер. Құрылысы. Денедегі туу. Моносахаридтердің катаболизмі (гликолиз) 

және олардың трикарбон қышқылдарының циклімен өзара байланысы (Кребс циклі). 

Рибо-және дезоксирибонуклеин қышқылдары (РНК және ДНК). Құрылысы. 

Функциялары. Ақуыз биосинтезі.Өмірлік маңызды болып табылатын және Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тізіліміне енгізілген дәрілік препараттарды синтездеу. 

Синтездеу әдіснамасы және оларды алу реакцияларының механизмдері. Синтезделген 

биологиялық белсенді заттардың фармакологиялық сипаттамалары, оларды қолдануға 

көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері, сондай-ақ фармпрепараттардың түрлі дәрілік 

нысандарының белгілі синонимдері мен сауда атаулары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент:  

- биоорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, табиғи қосылыстарды талдау және 

зерттеу аспектілерін түсіну .  

- өсімдіктерде және тірі организмдерде өтетін химиялық процестерді сипаттау; 

- күрделі Биорганикалық қосылыстар синтезі реакцияларының мысалдарын 

келтіру; 
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-Биорганикалық молекулалардың синтезі мен ыдырауының химиялық 

реакцияларын топтастыру тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізудің барлық 

ережелерін сақтай отырып, табиғи және синтетикалық текті функционалдық 

қосылыстардың синтезі мен талдауын жүргізу. 

- алынған нәтижелердің нақты статистикалық өңдеуін пайдалана отырып, баға 

беру, тұжырымдар тұжырымдау. 

 

Цель курса: рассмотрение роли биохимии в решении кардинальных вопросов 

медицины, пищевой промышленности, сельского хозяйства, изучение теоретических 

основ биологической химии, рассмотрение основных понятий биоорганической химии, 

классификации важнейших природных соединений, их свойств и применения. 

 Содержание курса: дисциплина направлена на изучение строения, классификация 

природных аминокислот - мономерных единиц белковых молекул. Их 

бифункциональность, биполярность. Химические свойства аминокислот. Создание 

пептидной связи. Строение пептидной группы. Белки простые и сложные. Первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная структура белков. Принципы определения И- и С-

концевых аминокислот. Ферментативный гидролиз полипептидных цепей. Важнейшие 

представители белков и ферментов. Классификация и активность ферментов. Метаболизм 

аминокислот. Углеводы. Их классификация, биологическая роль. Моно - олиго - и 

полисахариды. Нейтральные липиды. Строение. Родь в организме. Катаболизм 

моносахаридов (гликолиз) и их взаимосвязь с циклом трикарбоновых кислот (цикл 

Кребса). Рибо - и дезоксирибонуклеиновые кислоты (РНК и ДНК). Строение. Функции. 

Биосинтез белка.Синтез лекарственных препаратов, являющихся жизненно важными и 

включенными в Государственный реестр Республики Казахстан. Методология синтеза и 

механизмы реакций их получения. Фармакологические характеристики синтезированных 

биологически активных веществ, показания и противопоказания к их применению, а 

также известные синонимы и торговые названия различных лекарственных форм 

фармпрепаратов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать основные понятия биоорганической химии, аспекты анализа и 

исследования природных соединений .  

-описывать химические процессы  протекающие в растениях и в живых 

организмах; 

-приводить примеры реакций синтеза сложных биорганических соединенний; 

- классифицировать химические реакции  синтеза и расщепления биорганических 

молекулпрводить синтез и анализ функциональных соединений натурального и 

синтетического происхождения с соблюдением всех правил проведения опытно-

исследовательской работы. 

- давать оценку используя точную статистическую обработку 

полученныхрезультатов, формулировка выводов.  

 

 

The purpose of the course: consideration of the role of biochemistry in solving 

fundamental issues of medicine, food industry, agriculture, the study of the theoretical 

foundations of biological chemistry, consideration of the basic concepts of Bioorganic 

chemistry, classification of the most important natural compounds, their properties and 

applications. 

 Course content: the discipline is aimed at studying the structure, classification of natural 

amino acids-Monomeric units of protein molecules. Their bifunctional, bipolar. Chemical 

properties of amino acids. The creation of a peptide bond. Structure of the peptide group. 

Proteins are simple and complex. Primary, secondary, tertiary, Quaternary structure of proteins. 

Principles of determination of I-and C-terminal amino acids. Enzymatic hydrolysis of 

polypeptide chains. The most important representatives of proteins and enzymes. Classification 

and activity of enzymes. Amino acid metabolism. Carbohydrates. Their classification, 

biological role. Mono-oligo-and polysaccharides. Neutral lipids. Structure. Rod in the body. 

Catabolism of monosaccharides (glycolysis) and their relationship with the tricarboxylic acid 

cycle (Krebs cycle). RIBO-and deoxyribonucleic acids (RNA and DNA). Structure. Functions. 

Protein biosynthesis.Synthesis of drugs that are vital and included in the State register of the 



53 

 

Republic of Kazakhstan. Methodology of synthesis and mechanisms of reactions of their 

preparation. Pharmacological characteristics of synthesized biologically active substances, 

indications and contraindications to their use, as well as known synonyms and trade names of 

various dosage forms of pharmaceuticals. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the basic concepts of Bioorganic chemistry, aspects of analysis and research 

of natural compounds .  

- describe chemical processes occurring in plants and in living organisms; 

- give examples of reactions of synthesis of complex biorganic compounds; 

- to classify chemical reactions of synthesis and splitting of biorganic molecules to carry 

out synthesis and the analysis of functional connections of a natural and synthetic origin with 

observance of all rules of carrying out experimental research work. 

- to assess using accurate statistical processing of the resultsresults, the formulation of 

conclusions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Бейорганикалық аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Неорганическая, аналитическая, органическая, физическая химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа. 

Research work. 

 

 

ГАЗ – МҰНАЙ ӨҢДЕУ ӨНДІРІСІ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАЛЫҚ 

САРАПТАМАСЫ 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ГАЗО- И 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

EXAMINATION OF PRODUCTS OF THE GAS AND OIL INDUSTRY 

Курс мақсаты:  Газ және мұнай өндірісіндегі экологиялық сараптама түрлері мен 

заңдылықтарын, қоршаған ортаны қорғау облысындағы ҚР заңдарын, экологиялық 

сараптама жүргізу тәртібін, ҚР рәсімделетін нормативтік құжаттар түрлерін қарастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: газ және мұнай өндірісіндегі 

экологиялық сараптама түрлері мен заңдылықтары, қоршаған ортаны қорғау 

облысындағы ҚР заңдары, экологиялық сараптама жүргізу тәртібі, ҚР рәсімделетін 

нормативтік құжаттар түрлері. Газ және мұнай компоненттерінің қоршаған ортаға әсері, 

табиғи және қосалқы газдардың ауадағы, топырақтағы және судағы шекті рұқсат етілген 

мөлшері. Медико-биологиялық факторлар және газ бен мұнайдың құрамына кіретін 

қосылыстардың адам және жануарлар ағзасына әсері. Газ- және мұнай өндіру 

салаларындағы ҚР табиғатты қорғау заңының негізі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Мұнай және газ компоненттерінің құрамын, қасиеттерін және қоршаған ортаға 

әсерін анықтау; ;  

- Мұнай және газ компоненттерінің ШРК нормативтік талаптарын, газ және мұнай 

өндіру салаларының экологиялық және заңдық нормативтерін түсіну; 

-топырақта және ауа-су бассейнінде зиянды заттарды анықтау бойынша талдау 

жүргізу;  

- газ және мұнай өндіру салаларында экологиялық қауіпсіздікті бұзған жағдайда 

санкцияларды анықтау үшін құқықтық білімді қолдану: 

- газ және мұнай өндіру өнеркәсібінде сараптама жүргізу үшін теориялық білімді 

қолдану. 

 

Цель курса: рассмотрение основных видов, закономерностей экологической 

экспертизы в газо-,нефтедобывающих отрослях, нефтенное законодательство, 

законодательства РК в области охраны окружающей среды, процедура проведения 

экологической экспертизы, виды нормативной документации оформляемые в РК. 

 Дисциплина направлена на изучения видов и  закономерности экологической 

экспертизы в газонефтедобывающих отрослях. Законодательство РК в области охраны 
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окружающей среды. Процедура проведения экологической экспертизы, виды 

нормативной документации оформляемые в РК.Воздействие на окружающую среду 

компонентов газа и нефти, предельно допустимые нормы содержания в воздухе, почве и 

воде компонентов природного и сопутствующего газа и нефти. Медико-биологические 

факторы и последствия воздействия на организм человека и животных соединений, 

входящих в состав газа и нефти. Основы природоохранного законодательства РК в 

области газо- и нефтедобывающей отраслях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- определять состав, свойства и воздействие компонентов нефти и газа на 

окружающую среду; современные технологии газо-, нефтедобычи и потенциально 

опасные ситуации в технологическом процессе;  

- понимать нормативные требования к ПДК компонентов нефти и газа, 

экологические и юридические нормативы газо- и нефтедобывающей отраслей; 

- проводить анализ по определению вредных веществ в почве и в воздушно-водном 

бассейне;  

- применять правовые знания для определения санкций при нарушении 

экологической безопасности в газо- и нефтедобывающих отраслях: 

- использовать теоретические знания для проведения экспертизы в газо- и 

нефтедобывающей промышленности. 

 

The purpose of the course: a review of key species, environmental impact assessment 

laws, laws of Kazakhstan in the field of environmental protection, environmental impact 

assessment procedure, the types of regulatory documents issued in the Republic of Kazakhstan. 

Contents include the following sections: species, environmental impact assessment laws. 

Legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of environmental protection. The 

procedure for environmental impact assessment, types of normative documents issued in 

RK.Vozdeystvie environmental components of gas and oil, the maximum permissible limits of 

content in the air, soil and water components of natural and associated gas and oil. Medical and 

biological factors and the effects of exposure to humans and animals, the compounds that make 

up oil and gas. Basics of environmental legislation of Kazakhstan in the field of gas and oil 

industries. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- determine the composition, properties and impact of oil and gas components on the 

environment; modern technologies of gas and oil production and potentially dangerous 

situations in the technological process;  

- understand the regulatory requirements for the MPC of oil and gas components, 

environmental and legal standards of the gas and oil industries; 

- conduct analysis to determine harmful substances in the soil and in the air-water basin;  

- apply legal knowledge to determine sanctions for violation of environmental safety in 

the gas and oil industries: 

- to use theoretical knowledge for examination in the gas and oil industry. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық, экологиялық химия, 

құқық негіздері. 

Неорганическая, аналитическая, органическая, физическая, экологическая химия, 

основы права. 

Inorganic, analytical, organic, physical, environmental chemistry, the foundations of law. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites  

Кәсіптік іс – тәжірибе. 

Профессиональная практика  

Professional practice 
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ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ ЖӘНЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

БИООРГАНИКАЛЫҚ МОЛЕКУЛАЛАРДЫ ТАЛДАУ 

ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ И 

БИООРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ  

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS AND ANALYSIS OF ORGANIC 

AND BIOORGANIC MOLECULES 

Курс мақсаты: биологиялық белсенді табиғи қосылыстардың (терпеноидтар, 

стероидтар, алкалоидтар, флаваноидтар) құрамын, құрылысын, қасиеттерін және 

биологиялық белсенділігін оқыту. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: биологиялық белсенді табиғи 

қосылыстардың (терпеноидтар, стероидтар, алкалоидтар, флаваноиддтар) құрамы, 

құрылысы, қасиеттері және биологиялық белсенділігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- биоорганикалық химияның негізгі ұғымдарын түсіну,  

-  Фармация, тамақ өнеркәсібінде және т. б. одан әрі қолдану мақсатында табиғи 

қосылыстарды талдау және зерттеу аспектілерін түсіндіру. 

- тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізудің барлық ережелерін сақтай отырып, 

табиғи және синтетикалық текті функционалдық қосылыстардың синтезі мен талдауын 

жүргізу. 

- тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізудің барлық ережелерін меңгеру 

- алынған нәтижелердің статистикалық өңдеуін пайдалана отырып, талдау 

нәтижелеріне баға беру, қорытындыларды тұжырымдау. 

 

Цель курса: изучение состава и свойств и биологически активности природных 

соединений: терпеноидов, стероидов, алкалоидов, флаваноидов. Раскрыть влияние 

состояния окружающей среды на жизненные процессы и основные принципы 

метаболизма. 

Дисциплина направлена на изучение: состава биологически активности природных 

соединений: терпеноидов, стероидов, алкалоидов, флаваноидов. Влияние состояния 

окружающей среды на жизненные процессы и основные принципы метаболизма. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать основные понятия биоорганической химии,  

- объяснять аспекты анализа и исследования природных соединений с целью 

дальнейшего применения в фармации, пищевой промышленности и др. 

-  проводить синтез и анализ функциональных соединений натурального и 

синтетического происхождения с соблюдением всех правил проведения опытно-

исследовательской работы. 

- освоить все правила проведения опытно-исследовательской работы 

-  довать оценку результатам анализа используя статистическую обработку 

полученныхрезультатов, формулировка выводов. 

 

The purpose of the course: To study the structure and properties and biological activity of 

natural compounds: terpenoids, steroids, alkaloids, flavonoids. Disclose the effect of the 

environment on life processes and the basic principles of metabolism. 

Contents include the following sections: the composition of biologically active natural 

compounds: terpenoids, steroids, alkaloids, flavonoids. Influence of the environment on the life 

processes and the basic principles of metabolism. 

As a result of studying the discipline the student will: 

-  understand the basic concepts of Bioorganic chemistry,  

- explain aspects of analysis and research of natural compounds for further application in 

pharmacy, food industry, etc. 

-  carry out synthesis and analysis of functional compounds of natural and synthetic origin 

in compliance with all the rules of experimental research. 

-  learn all the rules of experimental research 

-  evaluate the results of the analysis using statistical processing of the results obtained, 

the formulation of conclusions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Органикалық, коллоидтық, физикалық химия. 
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Органическая, коллоидная, физическая химия. 

Organic, colloidal, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Биохимия, молекулалық биология. 

Биохимия, молекулярная биология. 

Biochemistry, molecular biology. 

 

ТАЛДАУДЫҢ ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ГИБРИДТІК ӘДІСТЕРІ 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ И ГИБРИДНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS AND HYBRID METHODS 

Курс мақсаты: химиялық заттар идентификациясын теориялық жағынан және 

химиялық заттардың құрылымын және шынайылығын дәлелдеуге бағытталған химиялық, 

храмотографиялық әдістер көмегімен эксперименттік жағынан зерттеу. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: химиялық заттар 

идентификациясын теориялық жағынан және химиялық, храмотографиялық әдістер 

көмегімен эксперименттік жағынан зерттеу, химиялық заттардың мемлекеттік және 

халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы қорытынды жасау, олардың шығу тегі және 

талап етілетін өлшемдерден ауытқу мүмкіндігі, белгілі бір мақсаттарда химиялық 

объектілер ретінде қолданылу мүмкіндігі мен сапаға әсері. Кез келген агрегаттық күйдегі 

органикалық заттар қоспасын тазалау, бөлу және сандық талдау. Химиялық 

қосылыстардың негізгі физикалық константалары. Химиялық заттар құрылымын және 

шынайылығын дәлелдеу.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- хроматография әдісінің негізгі ұғымдарының мәндік сипаттамасын, аналитикалық 

сигналды алу және өлшеу үшін аспаптардың, қондырғылардың принциптік сұлбаларын 

түсіну,  

- заттың сапалық және сандық құрамын сипаттайтын хроматограмма параметрлерін 

талдау,  

- хроматографиялық талдау мәліметтері бойынша заттың құрамын сандық анықтау 

әдістерін меңгеру. 

- зерттеу жүргізу үшін хроматографиялық әдістің оңтайлы нұсқасын таңдау. 

- осы зерттеу әдісіне, жұмысқа дайындауға, жұмыстан кейін консервациялауға және 

осы зертханалық құралдарды сақтауға арналған әртүрлі зертханалық керек-жарақтармен 

қарым-қатынасты көрсету; эксперименталды қондырғыны жинау, зерттеудің 

хроматографиялық әдістерінде қолданылатын әртүрлі аспаптарда өлшеуді орындау. 

 

Цель курса: изучение проблем идентификации химических веществ как 

теоретически, так и экспериментально с помощью химических и хроматогафических 

методов, позволяющих установить тонкие структуры и доказать подлинность химических 

веществ.  

Краткое содержание курса: дисциплина изучает  идентификацию химических 

веществ как теоретически, так и экспериментально с помощью химических и 

хроматогафических методов, заключение о соответствии химических веществ 

государственным и международным стандартам, их происхождении и возможных 

отклонений от требуемых параметров, их влияние на доброкачественность и 

возможность использования химических объектов для определенных целей.  методы 

очистки, разделение и количественный анализ смеси химических веществ, находящихся в 

любом агрегатном состоянии. Основные физические константы химических соединений. 

Хроматографические методы для установления тонких структур и доказательства 

подлинности химических веществ.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать сущностную характеристику основных понятий метода хроматографии, 

принципиальные схемы приборов, установок для получения и измерения аналитического 

сигнала,  

- анализировать параметры хроматограммы, характеризующие качественный и 

количественный состав вещества,  

- освоить методы количественного определения состава вещества по данным 

хроматографического анализа. 
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-  выбирать оптимальный вариант хроматографического метода для проведения 

исследования. 

- демонстрировать обращения с различными лабораторными принадлежностями 

специфичными для данного метода исследования, подготовки к работе, к консервации 

после работы и хранению эти лабораторные принадлежности; сбора экспериментальной 

установки, выполнения измерения на различных приборах, используемых в 

хроматографическом методе исследования. 

 

The purpose of the course: To study the problems of identification of chemicals, both 

theoretically and experimentally with chemical and hromatogaficheskih methods to install the 

thin structure and prove the authenticity of chemicals. 

Contents include the following sections: identification of chemicals, both theoretically 

and experimentally with chemical and hromatogaficheskih methods, opinion on the compliance 

of chemicals national and international standards, their origin and possible deviations from the 

required parameters and their influence on the sound and the use of chemical facilities for 

specific purposes. When cleaning, separation and quantitative analysis of mixtures of chemical 

substances in any aggregate state. Basic physical constants of chemical compounds. 

Chromatographic methods for the establishment of fine structures and prove the authenticity of 

chemicals. 

- As a result of studying the discipline the student will: 

- to understand the essential characteristics of the basic concepts of the chromatography 

method, schematic diagrams of devices, installations for obtaining and measuring the analytical 

signal,  

- to analyze the parameters of the chromatogram characterizing the qualitative and 

quantitative composition of the substance,  

-  master the methods of quantitative determination of the composition of the substance 

according to chromatographic analysis. 

-  choose the best chromatographic method for the study. 

-  to demonstrate the handling of various laboratory accessories specific to this method of 

research, preparation for work, for preservation after work and storage of these laboratory 

accessories; collection of the experimental setup, performing measurements on various devices 

used in the chromatographic method of research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы және бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, жоғарғы 

математика, метрология, стандарттау және сертификаттау. 

Общая и неорганическая, органическая, аналитическая химия, высшая математика, 

метрология, стандартизация и сертификация. 

General and inorganic, organic, analytical chemistry, higher mathematics, metrology, 

standardization and certification. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Knowledge of the rate used in the future professional activity. 

 

 

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ (ЖМҚХ) 

ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ВМС) 

CHEMISTRY OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS 

Курс мақсаты: полимерлер туралы ғылымның негізімен таныстырып, полимерлер 

химиясы, физико-химиясы және физикасы жөнінде негізгі мағлұматтар беру және 

полимерлердің қолданылу аймағымен таныстыру. Полимерлі заттың физикалық, 

химиялық ерекшеліктері жөнінде теориялық мағлұматтар беру, түрлі полимерлерді алу, 

химиялық түрлендіру, олардың құрылымы мен физико-химиялық қасиеттерін зерттеуді 

жүзеге асыра алатындай практикалық тәжірибеге үйрету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: ЖМҚ химиясының негізгі 

түсініктері және анықтамалары. Полимерлердің физикалық қасиеттері және құрылымы. 

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

поликонденсациялану. Полимерлердің химиялык айналулары. Полимерлердің шынайы 
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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: 

- ЖМҚ негізгі ерекшеліктерін, дененің негізгі физикалық қасиеттері мен 

құрылысын түсіну,  

- полимерлерді алудың негізгі тәсілдерін, полимерлерді зерттеу, алу және қолдану 

саласындағы заманауи жетістіктерді есте сақтау,  

- өнеркәсіптік өндіріс және ЖМҚ алу негіздерін меңгеру. 

- зертхана жағдайында полимерлерді алудың өнеркәсіптік процестерін жаңғырту. 

- полимерлердің қасиеттері мен ерекшеліктерін сипаттау. 

 

Цель курса: Ознакомив с основами науки о ВМС, дать информацию о химии 

полимеров на основе химии, физико-химии и физики, области применения. 

Сформировать представление о физических, химических особенностях полимеров, об их 

химических особенностях, о способах получения различных ВМС, их преврашениях, 

составе и физико-химических свойствах полимеров. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Основные  понятия  

(макромолекула,  химическое звено, степень полимеризации, агрегатные состояния 

полимеров). Критерии разграничения высокомолекулярных соединений и низко-

молекулярных веществ. Роль полимеров в народном хозяйстве. Важнейшие свойства 

полимеров, свойства и характеристики макромолекул. Основы синтеза полимеров, 

синтетических материалов. Физические состояния полимеров. Термомеханические кривые 

аморфных полимеров. Особенность процесса растворения полимеров. Свойства 

растворов полимеров. Полимерные гидрогели. Идентификация полимеров 

(количественный и качественный анализ функциональных групп, определение 

физических характеристик). 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать основные особенности ВМС, основные физические свойства и строение 

тел,  

- запомнить основные способы получения полимеров, современные достижения в 

области изучения, получения и применения полимеров,  

- освоить основы промышленного производства и получения ВМС. 

- воспроизводить промышленные процессы получения полимеров в условиях 

лаборатории. 

-  описать свойства и особенности полимеров. 

 

Course objective: To learn the basics of the science of the HMC, to give information 

about the chemistry of polymers based on chemistry, physical chemistry and physics, the field 

of application. To form an idea of the physical and chemical features of the polymers, their 

chemical characteristics, about how to obtain a variety of HMC, their changes, composition and 

physico-chemical properties of polymers. 

Contents include the following sections: Basic Concepts (macromolecule himiche¬skoe 

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

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

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

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

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

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

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

the definition of the physical characteristics). 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the main features of the HMC, the basic physical properties and structure of 

bodies,  

- remember the main methods of obtaining polymers, modern achievements in the study, 

production and application of polymers,  

- master the basics of industrial production and obtaining the HMC. 

- reproduce industrial processes of polymer production in the laboratory. 
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- describe the properties and characteristics of polymers. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Неорганическая,аналитическая, органическая, физическая химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа. 

Research work. 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ӨНЕРКӘСІБІ  

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

CHEMICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Курс мақсаты :  негізгі технологиялық сызба-нұсқаларды,  химиялық өндірістің 

жеке сатыларының физика химиялық негіздерін, ең маңызды химиялық өндірістердің 

республика аумағында орналасуын, химиялық өнеркәсіптің революцияға дейінгі 

Қазахстан кезіндегі, совет кезіндегі, нарықтық қатынас кезіндегі, қазіргі егеменді 

Қазақстан кезеңдеріндегі даму тарихын оқып үйрету.  

Пәннің мазмұны :  химиялық өнеркәсібінің революцияға дейінгі Қазахстан 

кезіндегі, совет үкіметі кезіндегі, нарықтық қатынас кезіндегі, қазіргі егеменді Қазақстан 

кезеңдеріндегі даму тарихын;   негізгі технологиялық сызба-нұсқаларды, химиялық 

өндірістің жеке кезеңдерінің физика химиялық негіздері,  бастапқы шикізатты, жартылай 

дайын өнімдерді және алынған өнімдерді бақылаудың физика-химиялық әдістері; 

республиканың экономикалық аймақтары, ең маңызды кен орындарыалынатын өнімдер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бастапқы шикізатты, жартылай өнімдерді және химиялық өндіріс өнімдерін 

бақылаудың физика-химиялық әдістерін түсіну,  

- ҚР химиялық кәсіпорындарымен қоршаған ортаны ластау және экология 

мәселелерін талдау және оларды шешу жолдары, республиканың барлық экономикалық 

өңірлерінің, маңызды кен орындарының, өндірілетін өнімнің сипаттамасы 

- өндірістің материалдық балансын құру кезінде алған білімдерін пайдалану,  

- пайдалы қазбалардың маңызды кен орындарын және олармен байланысты Химия 

өнеркәсібі кәсіпорындарының пайда болуының негізділігін сипаттау.    

 - жұмыстың өнімділігі мен қарқындылығының Шығыс коэффициенттерін есептеу. 

 

Цель: изучить основные технологические схемы, физико-химические основы 

отдельных стадии химического производства, размещение важнейших химических 

производств на территории республики, историю развития химической промышленности 

в дореволюционном Казахстане, в советский период, в период рыночных отношений, на 

современном этапе развития суверенного Казахстана. 

Содержание дисциплины: история развития химической промышленности в 

дореволюционном Казахстане, в советский приод, в период рыночных отношений, на 

современном этапе развития суверенного Казахстана; основные технологические схемы, 

физико-химические основы отдельных стадий химического производства; физико-

химические методы контроля исходного сырья, полупродуктов и продуктов; 

экономические регионы республики, важнейшие месторождения, производимая 

продукция. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать физико-химические методы контроля исходного сырья, полупродуктов 

и продуктов химического производства,  

- анализироватьь проблемы экологии и загрязнения окружающей среды 

химическими предприятиями РК и пути их решения, характеристику всех экономических 

регионов республики, важнейших месторождений, производимой продукции 

- использовать полученные знания при составлении материального баланса 

производств,  

- характеризовать важнейшие месторождения полезных ископаемых и 

обоснованность возникновения связанных с ними предприятий химической 

промышленности.    
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 - расчетать расходных коэффициентов производительности и интенсивности 

работы. 

  

The aim of cours:  to study the basic technological schemes, physical and chemical bases 

of individual stages of chemical production, the placement of the most important chemical 

plants in the republic, the history of the development of the chemical industry in pre-

revolutionary Kazakhstan, in the period of the Soviet Union, in the period of market relations, at 

the present stage of development of sovereign Kazakhstan. 

Table of contents of discipline: the history of the development of the chemical industry in 

pre-revolutionary Kazakhstan, in the period of the Soviet Union, in the period of market 

relations, at the present stage of development of sovereign Kazakhstan the basic technological 

schemes, physical and chemical bases of individual stages of chemical production; physical and 

chemical methods of control of feedstock, intermediate product and of the final product; 

economic regions of republic, major deposits, producible products. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand physical and chemical methods of control of raw materials, intermediates 

and chemical products,  

- analyze the problems of ecology and environmental pollution by chemical enterprises of 

the Republic of Kazakhstan and ways of their solution, the characteristics of all economic 

regions of the Republic, the most important deposits, products 

- to use the acquired knowledge in the preparation of the material balance of production,  

- to characterize the most important mineral deposits and the validity of the associated 

chemical industry enterprises.    

 - calculation of various consumption factors of productivity and intensity of work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Бейорганикалық химия,Органическая химия Физикалық химия Химиялық 

технология,   

Неорганическая химия, Физическая химия Химическая технология 

Inorganic chemistry, Physical chemistry is Chemical technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites  

Педагогикалық іс-тәжірибе, одан арғы ғылыми-педагогикалық іс әрекет 

Педагогическая практика, дальнейшая научно-педагогическая деятельность.  

Pedagogical practice, further scientifically-pedagogical activity. 

 

 

ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫ ХИМИЯСЫНДАҒЫ РЕЗОНАНСТЫҚ ӘДІСТЕР 

РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ В ХИМИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

RESONANCE METHODS IN CHEMISTRY OF PLANT RAW MATERIALS 

Курс мақсаты: магниттік резонанс құбылысына негізделген микротолқынды және 

радиожиліктегі диапазондағы зерттеулердің спектральды әдістер негізімен таныстырe 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:  магниттік резонанс құбылысына 

негізделген микротолқынды және радиожиліктегі диапазондағы зерттеулердің 

спектральды әдістер негізі. Аналитикалық сигналдың пайда болу себептері (ядро және 

электрондардың спиндері және магнитті сәттері, резонанс жағдайлары, релаксационды 

процестер, g-фактор және оның анизотропиясы, химиялық жылжу, спин-спиндік ыдырау 

және т.б), сапалық және сандық анализ заңдылықтарының негіздері, ЯМР және ЭПР 

приборларының сызбасы, оның негізгі сипаттамасы, әдістерге жалпы сипаттама, 

аналитикалық зерттеулерде қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

-аналитикалық сигналдың пайда болу себептерін түсіну (ядролардың және 

электрондардың арқалары мен магниттік сәттері, жұлын жағдайының пайда болуын 

шешу, резонанс шарты, релаксациялық процестер, g-фактор және оның анизотропиясы, 

химиялық ығысу, жұлын-жұлын ыдырауы және т. б.),  

- сапалық және сандық талдаудың негізі болып табылатын заңдылықтарды, ЯМР 

және ЭПР аспаптарының принциптік сұлбасын, оның негізгі түйіндерінің сипаттамасын, 

әдістердің жалпы сипаттамасын түсіндіру. 
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- аналитикалық зерттеулер тәжірибесінде ЯМР мен ЭПР аспаптарды қолдану.  

 талдау нәтижелеріне баға беру;  

- алынған мәліметтерді, қорытындыларды дұрыс өңдеу. 

 

Цели: ознакомление с основами спектральных методов исследования в 

микроволновом и радиочастотном диапазоне, основанных на явлении магнитного 

резонанса. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: основы спектральных 

методов исследования в микроволновом и радиочастотном диапазоне, основанных на 

явлении магнитного резонанса. Причины возникновения аналитического сигнала (спины 

и магнитные моменты ядер и электронов, снятие вырождения спиновых состояний, 

условие резонанса, релаксационные процессы, g-фактор и его анизотропия, химический 

сдвиг, спин-спиновое расщепление). Закономерности, являющиеся основами 

качественного и количественного анализа, принципиальная схема приборов ЯМР и ЭПР, 

характеристика его основных узлов, общая характеристика методов, применение в 

практике аналитических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать причины возникновения аналитического сигнала (спины и магнитные 

моменты ядер и электронов, снятие вырождения спиновых состояний, условие резонанса, 

релаксационные процессы, g-фактор и его анизотропия, химический сдвиг, спин-

спиновое расщепление и др.),  

- обяснять закономерности являющиеся основами качественного и количественного 

анализа, принципиальная схема приборов ЯМР и ЭПР, характеристика его основных 

узлов, общая характеристика методов. 

-  применять ЯМР и ЭПР приборов в практике аналитических исследований.  

- давать оценку результатам анализов грамотной  

- достоверно обработовать полученных данных, формулировки выводов. 

 

The aim of cours: To introduce the basics of spectral methods in the microwave and radio 

frequency based on the phenomenon of magnetic resonance. 

Contents include the following topics: Fundamentals of spectral methods in the 

microwave and radio frequency based on the phenomenon of magnetic resonance. The causes of 

the analytical signal (spin and magnetic moment of nuclei and electrons, lifting of the 

degeneracy of the spin states, the resonance condition, relaxation processes, g-factor and its 

anisotropy, chemical shift, spin-spin splitting). The laws are the basis of qualitative and 

quantitative analysis, the concept of NMR and EPR instruments, characteristic of its main units, 

a general description of the methods used in the practice of analytical studies. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understand the causes of the analytical signal (spins and magnetic moments of nuclei 

and electrons, removal of degeneration of spin States, resonance condition, relaxation processes, 

g-factor and its anisotropy, chemical shift, spin-spin splitting, etc.),  

- explain the laws that are the basis of qualitative and quantitative analysis, the schematic 

diagram of NMR and EPR devices, the characteristics of its main nodes, the General 

characteristics of the methods. 

- apply NMR and EPR devices in the practice of analytical studies.  

- to assess the results of tests of competent  

- reliably process the data obtained, the formulation of conclusions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Физика және математика, жалпы және бейорганикалық, аналитикалық химия, 

зерттеудің физико-химиялық әдістері. 

Физика и математика, общая и неорганическая, аналитическая химия, физические 

методы химических исследований 

Physics and mathematics, general and inorganic, analytical chemistry, physical methods 

of chemical research 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites  

Ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа. 

Research work. 


