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6В050304 – «Химиялық және криминалистикалық сараптама» 

6В050304  – «Химическая и криминалистическая экспертиза» 

6B05304 – «Chemical and forensic examination» 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

« Криминалистикалық сараптама», «Химиялық сараптама » траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: 

«Криминалистическая экспертиза», «Химическая экспертиза» 

General subjects on educational trajectories: "Forensic examination", "Chemical examination» 

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 

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

«Криминалистикалық сараптама», «Химиялық сараптама»  траекториялары бойынша 

базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Криминалистическая 

экспертиза», «Химическая экспертиза» 

Basic disciplines for educational trajectories: "Forensic examination", "Chemical examination» 

2.  

BH – 1202 

NH – 1202 

IС – 1202 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic chemistry  
5 

BHTN-1202                                                 

TONH -1202                                      

TBIC-1202 

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Теоретические основы неорганической химии 

Theoretical basics of inorganic chemistry 

3.  

Mat -1203 

Mat -1203 

Mat -1203 

Математика 

Математика  

Mathematics 
5 

 

 
MOAG-1203 

MOAG-1203 

Математика 1 Алгебра және геометрия  

Математика 1 Алгебра и геометрия  
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MOAG-1203 Mathematics 1 Algebra and Geometry 

4.  

EH – 1204 

HE – 1204 

CE – 1204 

Элементтер химиясы 

Химия элементов  

Chemical elements 
7 

 

 

 

 

PZhEH – 1204 

HEPS – 1204 

CEP – 1204 

Периодтық жүйесінің элементтер химиясы  

Химия элементов периодической системы  

Chemical elements in the periodic  

5.  

MF-1205 

MF-1205 

MР-1205 

Молекулалық физика 

Молекулярная физика 

Molecular physics 
5 

 

 

 

 

Fiz-1205 

Fiz-1205 

Phys-1205 

 

Физика 

Физика 

Physics 

6.  

SZTD-2206 

OPPVA-2206 

SPMA-2206 

Сынама алу және заттарды талдауға дайындау  

Отбор проб и подготовка веществ к анализу  

Sampling and preparation of materials to analysis  5 

 

 
ZTD-2206 

PVA-2206 

PCA-2206 

 

Заттарды талдауға дайындау  

Подготовка веществ к анализу  

Preparation of compounds to analysis 

7.  

KONT-3207 

AOOS-3207 

AE-3207 

Қоршаған орта нысандарын талдау  

Анализ объектов окружающей среды  

Analysis of environment  5 

 

 

 

 

 

TKHOB-3207 

 

HPSEO-3207 

 

CNCEO-3207 

Табиғи қосылыстардың химиясы және 

органикалық және биоорганикалық молекулалар 

сараптамасы  

Химия природных соединений и экспертиза 

органических и биоорганичеких молекул  

Chemistry of Natural Compounds and Examination of 

organic and biological molecule 

8.  

SS-3208 

SE-3208 

TLA-3208 

 

Сот сараптамасы  

Судебная экспертология  

Theory of legal authorities  5 

 

 

 

 

KRKZhK-3208 

VPPRK-3208 

 

LCPRK-3208 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу 

құқығы  

Уголовно-процессуальное право Республики 

Казахстан  

Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan 

9.  

TFHA-3209 

FHMA-3209 

PCA-3209 

 

Талдаудың физико-химиялық әдістері  

Физико-химические методы анализа  

Physico-chemical analysis  8 

 

 
EZFHT-3209 

FHMAE-3209 

PMAES-3209 

Эксперттік зерттеулердегі физико – химиялық 

талдау әдістері  

Физико-химические методы анализа в экспертных 

исследованиях  
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Physicochemical methods of analysis in the expert 

studies 

10 

KKSZhK-3210 

POPDA-3210 

LBPAA-3210 

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 
5 HSTA-3210 

SMAH-3210 

SMAC-3210 

Химиядағы статистикалық талдау әдісі 

Статистические методы анализа в химии 

Statistical methods of analysis in chemistry 

ММ-3210 

ММ-3210 

ММ- 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11 

GMOOO-3211 

AKPGN-3211 

EPGOI-3211 

Газ – мұнай өңдеу өндірісі өнімдерінің сапалық 

сараптамасы 

Анализ качества продуктов газо- и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

Examination of products of the gas and oil industry 

5 KSZhP-3211 

MOS-3211 

MPC-3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні  

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

ММ-3211 

ММ- 3211 

ММ-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12 

Din-3212 

Rel-3212 

RS-3212 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 

ZhUAST-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 

ММ-3212 

ММ-3212 

ММ-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

« Криминалистикалық сараптама», «Химиялық сараптама» траекториялары бойынша  

кәсіптік пәндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Криминалистическая 

экспертиза», «Химическая экспертиза» 

Main disciplines for educational trajectories: "Forensic examination", "Chemical examination» 

13 

KH-4313 

KH-4313 

CC-4313 

Коллоидтық химия 

Коллоидная химия 

Colloid chemistry 
5 

BZMS-4313 

ENVM-4313 

EISM-4313 

Бейорганикалық заттар және материалдар 

сараптамасы 

Экспертиза неорганических веществ и материалов 

Examination of inorganic substances and materials 
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14 

ZhHT-4314 

OHT-4314 

GCT-4314 

Жалпы химиялық технология 

Общая химическая технология 

General chemical technology 
6 

HT-4314 

HT-4314 

CT-4314 

Химиялық технология 

Химическая технология 

Chemical technology 

15 

ZhMKH-4315 

HVS-4315 

CHMC-4315 

Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы 

(ЖМҚХ) 

Химия высокомолекулярных соединений (ВМС) 

Chemistry Higher molecular compounds 5 

PH-4315 

HP-4315 

CP-4315 

Полимерлер химиясы 

Химия полимеров 

Chemistry of Polymers 

16 

HTNMO-4316 

MMORH-4316 

MMPRC-4316 

Химиялық талдау нәтижелерін математикалық 

өңдеу әдістері 

Методы математической обработки результатов 

химического анализа 

Methods of mathematical processing of the results of 

chemical analysis 
5 ZhMKS-4316 

KEРM-4316 

CESM-4316 

Жердің және микрошылаудың криминалистика 

сараптамасы 

Криминалистическая экспертиза почв и 

микрочастиц 

Criminalistics examination of soils and microparticless 

17 

TEA-4317 

EMA-4317 

EMA-4317 

Талдаудың электрохимиялық әдістері 

Электрохимические методы анализа 

Electrochemical methods of analysis 

5 
OKZhZS-4317 

EPVV-4317 

EFES-4317 

Өртке қауіпті және жарылғыш заттар сараптамасы 

Экспертиза пожароопасных и взрывоопасных 

веществ 

Examination of flammable and explosive substances 

18 

TKA-4318 

KMA-4318 

CMA-4318 

Талдаудың классикалық әдістері 

Классические методы анализа 

Classical methods of analysis 5 

 

 

KTTS-4318 

TTED-4318 

TTED-4318 

Кұжаттардың трассологиялық және техникалық 

сараптамасы (ҚТС)  

Трассологическая и техническая экспертиза 

документов (ТЭД) 

Transological and technical examination of documents 

19 

KOEBM-4319 

EKMOS-4319 

EACME-4319 

Қоршаған ортаны экоаналитикалық бақылау және 

мониторингі 

Экоаналитический контроль и мониторинг 

окружающей среды 

Eco-analytical control and monitoring of the 

environment 
5 

 

 
TOKBE-4319 

KSPSE-4319 

CNEEM-4319 

Табиғи орта күйін бақылау және экологиялық 

мониторинг 

Контроль состояния природной среды и 

экологический мониторинг 

Control of the natural environment and environmental 

monitoring 



7 

 

 

 

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, 

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 
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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 course used in the further professional activities. 

 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

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

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

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

экономика» ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған. 

 «Экология және тұрақты дамуы» пәнін оқыту 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 

ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ 

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

ECOLOGY AND STEADY DEVELOPMENT  
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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 «Экология и устойчивое развитие» 

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 «Еcology», «Sustainable 

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

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

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

sustainable development.  

As a result of the discipline " Ecology and steady development " 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, география және математика. 

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

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

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Курс бойынша білім кәсіби іс-әрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the course used in the further professional activities. 

 

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 

ӨМІР ТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ НЕГІЗДЕРІ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

LIFE SAFETY BASICS 
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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.  

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері» пәнін оқыту 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 дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся будет: 

- демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

- 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. 
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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 the discipline " Life Safety Basics " 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, тарих. 

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

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

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе. 

Педагогическая практика. 

Educational practices. 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ 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. 

Мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Бейорганикалық қосылыстардың кластары, 

химиялық теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теориясы, химиялық байланыс, 

химиялық байланыс негізі, химиялық тепе-теңдік,  ылғалдану теориясы, ұғымдардың 

эволюциясы, тұндыру шарттары. 

«Бейорганикалық химия» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- бейорганикалық химияның негіздерін оқыту; теориялық және практикалық 

мақсаттарда осы білімдерді пайдалану дағдылары мен тәсілдерін меңгеру; негізгі 

түсініктер мен анықтамаларды меңгеру; химиялық заттардың формулаларын, реакциялар 

теңдеуін құру ережелерін білуге; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдануға; 

- әртүрлі типтегі химиялық есептерді шешу және әдебиетпен өз бетінше жұмыс 

істеу әдістемесін меңгеруге; 

- химиялық реакциялар мен өнімдердің пайда болуын талдауға; 

- нақты химиялық процестерге негізгі химиялық заңдарды түсіндіруге; 
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- химиялық байланыстың эволюциясы туралы түсінікке ие болуға; 

- әртүрлі факторлардың әсерінен химиялық реакцияның ағуын бағалауға. 

 

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

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Классы неорганических 

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

эволюция  представлений о химической связи, соединения переменного состава,  

химическая кинетика, химическое равновесие, растворение, гидратная теория 

растворения, осаждение, условия осаждения. 

В результате изучения дисциплины «Неорганическая химия» обучающийся будет: 

- знать основы неорганической химии; владеть навыками и приемами 

использования этих знаний в теоретических и практических целях; усвоить основные 

понятия и определения; знать формулы химических веществ, правила составления 

уравнения реакций; 

- применять полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- владеть методикой решения химических задач различного типа и 

самостоятельной работы с литературой; 

- анализировать протекание химических реакции и образования продуктов; 

- интерпретировать основные химические законы к конкретным химическим 

процессам; 

- иметь представление об эволюции химической связи; 

- оценивать протекание химических реакции от действия различных факторов. 

 

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

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

in practice. Contents include the following sections: Classes of inorganic compounds, chemical 

equations, atomic structure, quantum theory, chemical bonding, the evolution of concepts of the 

chemical bond, the compounds of variable composition, chemical equilibrium, dissolution, 

hydration theory of dissolution, precipitation, deposition conditions.  

As a result of the discipline Inorganic chemistry " the student will: 

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

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

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

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

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

with literature; 

- analyze the chemical reaction and formation of products; 

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

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

evaluate the chemical reaction from the action of various factors. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия 

Школьный курс химии 

School chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық,физикалық және органикалық химия 

Аналитическая, физическая и органическая химия 

Analytic, physical and organic chemistry. 
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БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ 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. 

Мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: Бейорганикалық қосылыстардың кластары, 

химиялық теңдеулер, атом құрылысы, кванттық теориясы, химиялық байланыс, 

химиялық байланыс негізі, химиялық тепе-теңдік,  ылғалдану теориясы, ұғымдардың 

эволюциясы, тұндыру шарттары. 

«Бейорганикалық химияның теориялық негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

- негізгі ұғымдарды, іргелі және жеке заңдарды, химия теориясының 

заңдылықтарын түсіну 

- заттардың қасиеттерін сипаттау және сипаттау үшін алынған білімді қолдану. 

- бейорганикалық химия бойынша теориялық және нақты материалдарды 

жалпылау 

- аралас және басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдану;  

- -зертханалық, курстық жұмыстарға дайындалу және рефераттар жазу кезінде 

анықтамалық және ғылыми-техникалық әдебиеттерді қолдану 

- әр түрлі күрделіліктегі химиялық есептерді шешу, соның ішінде стандартты емес 

- қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық эксперимент жүргізу  

- зерттеу және өзіндік жұмысты жобалау 

- эксперименталды және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қорғау. 

 

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

ознакомиться с основными методами решения типовых задач данной дисциплины и 

уметь применять их на практике. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:  Фундаментальные и 

частные законы химии, строения атома и периодический закон Д.и.менделеева, классы 

неорганических соединений, химические уравнения, химические реакции, , химическая 

связь, эволюция  представлений о химической связи, соединения переменного состава, 

химическая кинетика химическое равновесие, растворение, гидратная теория 

растворения, осаждение, условия осаждения, Окислительно-восстановительные процессы 

В результате изучения дисциплины «Теоретические основы неорганической 

химии» обучающийся будет: 

- понимать основные понятия,  фундаментальные и частные законы, 

закономерности теории химии 

- применять полученные знания для описания и характеристики свойств веществ. 

- обобщать теоретический и фактический материал по неорганической химии 

- применять полученные знания при изучении смежных и других учебных 

дисциплин;  

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

лабораторным, курсовым работам и написанию рефератов 

-  решать химические задачи различной различного типа  сложности, в том числе и 

нестандартные 

- проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности  

- проектировать  исследовательскую и самостоятельную работу 

- 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. Contents include the following sections: Classes of inorganic compounds, chemical 

equations, atomic structure, quantum theory, chemical bonding, the evolution of concepts of the 

chemical bond, the compounds of variable composition, chemical equilibrium, dissolution, 

hydration theory of dissolution, precipitation, deposition conditions.  
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As a result of the discipline ” Theoretical basics of inorganic chemistry " the student will: 

- understand the basic concepts, fundamental and particular laws, laws of the theory of 

chemistry 

- apply the acquired knowledge to describe and characterize the properties of substances. 

- to summarize the theoretical and factual material on inorganic chemistry 

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

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

coursework and writing essays 

- solve chemical problems of various types of complexity, including non-standard 

- conduct a chemical experiment in compliance with safety regulations  

- design research and independent work 

- protect the results of experimental and research works 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы химия 

Школьный курс химии 

School chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық,физикалық және органикалық химия 

Аналитическая, физическая и органическая химия 

Analytic, physical and organic chemistry. 

 

МАТЕМАТИКА 

МАТЕМАТИКА  

MATHEMATICS  

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 мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: маңызды заңдар механика негіздері, 

молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, термодинамиканың бірінші заңы және оны 

қолдану қасиеттерін зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның 

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

электромагнетизма, құбылыс поляризация света, физикалық негіздері молекулалық 

спектроскопия негіздері, атомдық физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы 

химия. Аналитикалық геометрия жазықтықта және кеңістікте. Векторлық алгебра. 

Сызықтық алгебра элементтері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу: Гаусс әдісі, 

матрицалық әдіс. Функция бір айнымалы. Функциялар үзіліссіздігі. Туынды және 

дифференциал. Бірнеше айнымалы функцияларды. Дербес туындылар және толық 

дифференциал. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар және 

олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық теңдеулер бірінші ретті, олардың негізгі 

типтері. Математикалық статистика элементтері. 

«Математика » пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, Математикалық талдау 

негіздерін көрсету; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану; 

- негізгі теоремалардың негізгі түсініктері мен анықтамаларын, тұжырымдары мен 

дәлелдемелерін, оларды нақты міндеттерге қолдана отырып білу; 

- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалану; 

- әдебиетпен өзіндік жұмыс істеу үшін есептеу және эксперименталды есептерді 

шешу және дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістемесін қолдану. 

 

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

основные понятия, законы и положения высшей математики. 
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Содержание дисциплины включает следующие разделы: Аналитическая геометрия 

на плоскости и в пространстве. Векторная алгебра. Элементы линейной алгебры. 

Решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, матричный метод. Функция одной 

переменной. Непрерывность функции. Производная и дифференциал. Функции 

нескольких переменных. Частные производные и полный дифференциал. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Числовые ряды и признаки их 

сходимости.Дифференциальные уравнения первого порядка, основные их типы. 

Элементы математической статистики. 

- В результате изучения дисциплины « Математика » обучающийся будет: 

- демонстрировать основные понятия и определения, законы физики, основы 

математического анализа; 

- использовать эти знании в теоретических и практических целях; 

- владеть основные понятия и определения, формулировки и доказательства 

основных теорем, применяя их к конкретным задачам; 

- использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- применять методику решения расчетных и экспериментальных задач и решения 

дифференциальных уравнений для самостоятельной работы с литературой. 

 

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

laws and regulations of mathematics. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As a result of the discipline ” Mathematics" the student will: 

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

mathematical analysis; 

- use this knowledge for theoretical and practical purposes; 

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

applying them to specific problems; 

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

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

differential equations for independent work with literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы физика, Мектептегі математика курсының негізі. 

Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 

School physics course, Basic knowledge of school mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия, Химиядағы анализдеудің статистикалық әдістері. 

Физическая химия, Статистические методы анализа в химии. 

Physical chemistry, Statistical analysis methods in chemistry. 

 

 

МАТЕМАТИКА 1 АЛГЕБРА ЖӘНЕ ГЕОМЕТРИЯ  

МАТЕМАТИКА 1 АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

MATHEMATICS 1 ALGEBRA AND GEOMETRY  

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 
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газдар, сұйықтар, қатты денелер, негізгі заңдары электромагнетизма, құбылыс 

поляризация света, физикалық негіздері молекулалық спектроскопия негіздері, атомдық 

физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы химия.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: маңызды заңдар механика негіздері, 

молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, термодинамиканың бірінші заңы және оны 

қолдану қасиеттерін зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның 

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

электромагнетизма, құбылыс поляризация света, физикалық негіздері молекулалық 

спектроскопия негіздері, атомдық физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы 

химия. Аналитикалық геометрия жазықтықта және кеңістікте. Векторлық алгебра. 

Сызықтық алгебра элементтері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу: Гаусс әдісі, 

матрицалық әдіс. Функция бір айнымалы. Функциялар үзіліссіздігі. Туынды және 

дифференциал. Бірнеше айнымалы функцияларды. Дербес туындылар және толық 

дифференциал. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар және 

олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық теңдеулер бірінші ретті, олардың негізгі 

типтері. Математикалық статистика элементтері. 

«Математика 1 Алгебра және геометрия » пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- математиканың классикалық заңдары, математикалық талдау негіздері; 

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану;   

- химиялық пәндерді оқу кезінде алған білімдерін қолдана білу;  

- есептік және эксперименталды есептерді, дифференциалдық теңдеулерді шешу,  

- өзіндік жұмысты ұйымдастыру 

 

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

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Содержание дисциплины способствует изучению следующих разделов  высшей 

матиматики неохомымых для студентов химиков: векторная алгебра, элементы линейной 

алгебры, решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, матричный метод, функция 

одной переменной, непрерывность функции. производная и дифференциал, функции 

нескольких переменных, частные производные и полный дифференциал, 

неопределенный интеграл, определенный интеграл, числовые ряды и признаки их 

сходимости, дифференциальные уравнения первого порядка, основные их типы, 

элементы математической статистики, аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве.. 

В результате изучения дисциплины «Математика 1 Алгебра и геометрия» 

обучающийся будет: 

- определять основные понятия классические законы физики, основы 

математического анализа; 

- использовть этих знания в теоретических и практических целях;   

- уметь использовать полученные знания при изучении химических  дисциплин;  

- решать расчетные и экспериментальные задачи, дифференциальные уравнения,  

- организовывать  собственную самостоятельную работу  

 

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

laws and regulations of mathematics. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

first order, the basic types. Elements of mathematical statistics. 
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As a result of the discipline ”Mathematics 1 Algebra and Geometry " the student will: 

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

analysis; 

- use 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 

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 өзіне келесі бөлімдерді қосады: Элементтердің химиялық 

жіктелуі. Химиялық қосылыстар мен жай заттардың жалпы алу принциптері және 

табиғатта таралуы. ИЮПАК бойынша бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, 

олардың генетикалық байланысы, жіктелуі және номенклатурасы. Периодтық жүйе 

элементтерінің қышқылды негіздік өзгеру заңдылықтары, тотығу-тотықсыздану және 

олардың период пен топ бойынша негізгі қосылыстары мен басқа қасиеттері. Сутегін, 

оттегін алу, физикалық және химиялық қасиеттері, негізгі қосылыстары, қолданылуы. s –

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

элементтердің жалпы сипаттамасы, f- элементтердің маңызы және олардың 

радиоактивтілігі. 

«Элементтер химиясы» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- химиялық элементтер туралы негізгі ұғымдарды, қасиеттердің өзгеру 

заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық аспектілерде түрленуін көрсету; 

- қарапайым және күрделі заттардың физикалық және химиялық қасиеттерін 

зерттеу үшін бейорганикалық химияның теориялық негіздерін қолдану; 

- берілген қосылыстың синтезі бойынша экспериментті жоспарлау; 

- бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

талдау; 

- химиялық эксперимент жүргізу үшін әртүрлі қондырғыларды жинау; қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтай отырып химиялық экспериментті жүргізу; эксперимент 

нәтижелерін сауатты түсіндіру және рәсімдеу; 

- периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтің және элементтер тобының 

атомдық қасиеттерін бағалау, химиялық эксперимент жүргізу. 

 

Цель: развитие  представлений  о современном состоянии и путях развития химии 

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

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

задач на точном и количественном уровне; вооружать будущего специалиста, 

комплексом знаний, практических умений и навыков для  активной, творческой 

деятельности, развитие творческого мышления, формированию, диалектико-

материалистического научного, мировоззрения, раскрыть связь химии с другими 
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науками, с жизнью. Формирование навыка работы по плану «гипотеза-проверка-

доказательство». 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Химическая 

классификация элементов. Нахождение в природе и общие принципы получения простых 

веществ и химических соединений. Закономерности изменения кислотно-основных, 

окислительно-восстановительных и других свойств элементов периодической системы и 

их важнейших соединений по периодам и группам..Общая характеристика s-элементов. 

Общая характеристика p-элементов. Общая характеристика d-элементов. Важнейшие f–

элементы и их радиоактивность. 

В результате изучения дисциплины «Химия элементов » обучающийся будет: 

- демонстрировать основные понятия о химических элементах, закономерности 

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

- применять теоретические основы неорганической химии для изучения 

физических и химических свойств простых и сложных веществ; 

- планировать эксперимент по синтезу заданного соединения; 

- анализировать теоретические концепции и фактический материал неорганической 

химии; 

- собирать различные установки для проведения химического эксперимента; 

проводить химический эксперимент с соблюдением правил техники безопасности; 

грамотно пояснять и оформлять результаты эксперимента; 

- оценивать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

периодической систем, проведения химического эксперимента. 

 

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

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

Mendeleev periodic law, the formation of the students' desire to analyze the problems on a 

precise and quantitative level; arming the future specialist, complex knowledge, practical skills 

for active, creative activities, development of creative thinking, formation, a scientific 

dialectical materialist, outlook, reveal the connection of chemistry and other sciences, the life. 

Formation of skill work plan "hypothesis-test-proof." 

Contents include the following sections: Chemical classification of elements. Being in 

nature and general principles of production of simple substances and chemical compounds. The 

main classes of inorganic compounds, and their genetic relationship, classification and 

nomenclature of JUPAC. Laws of change of acid-base, redox and other properties of the 

elements of the periodic system and their most important compounds of the periods and groups. 

Hydrogen, oxygen, their preparation, and physical and chemical properties, the most important 

compounds, application. General characteristics of s-elements. General characteristics of p-

elements. General characteristics of d-elements. Key f-elements and their radioactivity. 

As a result of the discipline ” Chemical elements " the student will: 

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

their modification in both chemical and physical aspects; 

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

chemical properties of simple and complex substances; 

- plan an experiment to synthesize a given compound; 

- analyze theoretical concepts and actual material of inorganic chemistry; 

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

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

of experiment; 

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

in the Periodic table, carrying out a chemical experiment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequis 

Жалпы химия 

Общая химия 

General chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 
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Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

 

ПЕРИОДТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕМЕНТТЕР ХИМИЯСЫ  

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

CHEMICAL ELEMENTS IN THE PERIODIC 

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. 

«Элементтер мен бейорганикалық қосылыстар химиясы» пәнін оқыту нәтижесінде 

білім алушы: 

- қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын, олардың химиялық және физикалық 

аспектілердегі түрін өзгерту, практикалық қолдану; бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері; жай заттардың және элементтердің негізгі қосылыстарының 

таралуы, негізгі минералдары, алу тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері; 

- 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; 

- 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 «химия элементов периодической системы» 

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; 
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-  анализировать теоретические концепции и фактический материал 

неорганической химии;  

- характеризовать атомные свойства элемента  и группы элементов по положению в 

Периодической системе, 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 the discipline " Сhemistry of elements of the periodic table" the student 

will: 

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

and in physical aspects, practical application; theoretical bases of inorganic chemistry; 

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

substances and 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. 

 

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

жоғары математиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен ережелерін оқып үйрену. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: механиканың маңызды заңдары, 

газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негіздері, термодинамиканың бірінші 

заңы және газдардың қасиеттерін зерттеу кезінде оны қолдану, термодинамиканың екінші 

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

электромагнетизмнің негізгі заңдары, жарықтың поляризациясы, молекулалық 

спектроскопияның физикалық негіздері, Электр және электрохимия негіздері, Атом 

физикасының негіздері,радиоактивтілік және оны химияда қолдану.  

«Молекулалық физика» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- физиканың классикалық заңдары, Математикалық талдау негіздері; 

МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

MOLECULAR PHYSICS 
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- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану;   

- химиялық пәндерді оқу кезінде алған білімдерін қолдана білу;  

- есептік және эксперименталды есептерді, дифференциалдық теңдеулерді шешу,  

 - өзіндік жұмысты ұйымдастыру 

 

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

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: важнейшие законы 

механики, основы молекулярно-кинетической теории газов, первый закон 

термодинамики и его применение при изучении свойств газов, второй закон 

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

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы электричества, и электрохимии,основы атомной 

физики, радиоактивность и ее применение в химии.  

В результате изучения дисциплины «Молекулярная физика» обучающийся будет: 

-определять основные понятия классические законы физики, основы 

математического анализа; 

- использовть этих знания в 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 regulations of higher mathematics. 

The content of the discipline includes the following sections: the most important laws of 

mechanics, the basics of molecular kinetic theory of gases, the first law of thermodynamics and 

its application in the study of the properties of gases, the second law of thermodynamics and its 

statistical interpretation, real gases, liquids, solids, the basic laws of electromagnetism, the 

phenomenon of polarization of light, the physical basis of molecular spectroscopy, the basics of 

electricity and electrochemistry,the basics of atomic physics, radioactivity and its application in 

chemistry.  

As a result of the study, the student must: 

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

analysis; 

- use 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. 

 

ФИЗИКА 

ФИЗИКА 

PHYSICS 

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.  
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Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: маңызды заңдар механика негіздері, 

молекулалық-кинетикалық теория, газдардың, термодинамиканың бірінші заңы және оны 

қолдану қасиеттерін зерделеу кезінде газдар, термодинамиканың екінші заңы және оның 

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

электромагнетизма, құбылыс поляризация света, физикалық негіздері молекулалық 

спектроскопия негіздері, атомдық физика, радиоактивтілік және оның қолданылуы 

химия. Аналитикалық геометрия жазықтықта және кеңістікте. Векторлық алгебра. 

Сызықтық алгебра элементтері. Сызықты теңдеулер жүйесін шешу: Гаусс әдісі, 

матрицалық әдіс. Функция бір айнымалы. Функциялар үзіліссіздігі. Туынды және 

дифференциал. Бірнеше айнымалы функцияларды. Дербес туындылар және толық 

дифференциал. Анықталмаған интеграл. Анықталған интеграл. Сандық қатарлар және 

олардың жинақталу белгілері.Дифференциалдық теңдеулер бірінші ретті, олардың негізгі 

типтері. Математикалық статистика элементтері. 

«Физика» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, математикалық талдау 

негіздерін білуін көрсету;  

- білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану;  

- негізгі теоремалардың тұжырымдары мен дәлелдемелерін анық білу, 

 - алынған білімді нақты міндеттерге қолдану;  

- есептеу және эксперименталды есептерді, дифференциалдық теңдеулерді шешу, 

әдебиетпен өзіндік жұмыс істеу дағдыларын көрсету. 

 

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

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: важнейшие законы 

механики, основы молекулярно-кинетической теории газов, первый закон 

термодинамики и его применение при изучении свойств газов, второй закон 

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

основные законы электромагнетизма, явление поляризации света, физические основы 

молекулярной спектроскопии, основы электричества, и электрохимии,основы атомной 

физики, радиоактивность и ее применение в химии.  

В результате изучения дисциплины «Физика» обучающийся будет: 

-демонстрировать знание основных понятий и определений, законов физики, основ 

математического анализа;  

- использовать знания в теоретических и практических целях;  

- отчетливо знать формулировки и доказательства основных теорем, 

- применять полученные знания к конкретным задачам; 

-демонстрировать навыки решения расчетных и экспериментальных задач, 

дифференциальных уравнений, самостоятельной работы с литературой. 

 

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

laws and regulations of mathematics. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As a result of the discipline " Physics " the student will: 

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

of mathematical analysis;  
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- use knowledge for theoretical and practical purposes;  

- clearly know the formulations and proofs of the basic theorems, 

- apply the acquired knowledge to specific tasks; 

- demonstrate skills of solving computational and experimental problems, differential 

equations, independent work with literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы физика, Мектептегі математика курсының негізі. 

Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 

School physics course, Basic knowledge of school mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия, Химиядағы анализдеудің статистикалық әдістері. 

Физическая химия, Статистические методы анализа в химии. 

Physical chemistry, Statistical analysis methods in chemistry. 

 

СЫНАМА АЛУ ЖӘНЕ ЗАТТАРДЫ ТАЛДАУҒА ДАЙЫНДАУ 

ОТБОР ПРОБ И ПОДГОТОВКА ВЕЩЕСТВ К АНАЛИЗУ 

SAMPLING AND PREPARATION OF MATERIALS TO ANALYSIS  

Мақсаты: студенттерге металлургия өндірісіндегі аналитикалық бақылаудың 

теориялық, тәжірибелі және метрологиялық негіздерін оқыту. Мазмұны келесі бөлімдерді 

қамтиды: металлургия өндірісінің жекелеген кезеңдеріндегі агломерациядан дайын 

өнімге дейінгі  химиялық, физикалық, физика-химиялық зертеу әдістері. 

«Сынама алу және заттарды талдауға дайындау » пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық түсініктерді 

жаңғыртуға; 

- әртүрлі жүйедегі негізгі химия-технологиялық процестер мен реакторларды 

түсіндіруге; 

- маңызды химиялық өндірісті, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-

химиялық негіздерін көрсетуге; 

- органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын ажыратуға; 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеулерін талдауға; 

- химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, шығым 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты есептер 

жүргізуге; 

- түрлі химия-технологиялық процестерді түсіндіру; 

- заманауи редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, есеп 

түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелеріне баға беруге. 

 

Цель: обучение студентов теоретическим, практическим и метрологическим 

основам аналитического контроля металлургического производства. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: химические, физические и 

физико-химические методы, используемые на отдельных стадиях металлургического 

производства, начиная от агломерации до готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины «Отбор проб и подготовка веществ к анализу» 

обучающийся будет: 

- воспроизводить классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; 

- объяснять основные химико-технологические процессы и реакторы различных 

систем; 

- демонстрировать важнейшие химические производства, физико-химические 

основы их осуществления в промышленности; 

- различать технологию производства органических и неорганических веществ; 

- анализировать  уравнения материального и теплового балансов; 

- производить расчеты, связанные с производительностью химико-технологических 

процессов, расходными коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения; 

- объяснять различные химико-технологические процессы; 
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- давать оценку результатам проведенных экспериментальных работ в виде отчетов 

с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

Objective: To teach students the theoretical, practical and methodological foundations of 

the analytical control of metallurgical production. 

Contents include the following sections: chemical, physical and physicochemical 

methods used in the individual stages of metallurgical production, from the metropolitan area to 

finished products. 

As a result of the discipline " Sampling and preparation of materials to analysis  " the 

student will: 

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

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

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

their implementation in the industry; 

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

- analyze the equations of material and thermal balance; 

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

factors, product yield and degree of transformation; 

- explain different chemical processes; 

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

and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

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 

 

ЗАТТАРДЫ ТАЛДАУҒА ДАЙЫНДАУ  

ПОДГОТОВКА ВЕЩЕСТВ К АНАЛИЗУ  

PREPARATION OF COMPOUNDS TO ANALYSIS 

"Заттарды талдауға дайындау "  пәнін оқу мақсаты студенттерді заттар мен 

материалдардың химиялық құрамын сапалық және сандық анықтау үшін әртүрлі физика-

химиялық талдау әдістерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: сараптамалық зерттеулер негіздері, зерттеу 

жоспары, Талдаудың физика-химиялық әдістерінің мәні, аналитикалық сигнал, аналитикалық 

сигналдың сипаттамалары, Талдаудың физика-химиялық әдістерінің жіктелуі, заттар мен 

материалдарды Талдаудың физика-химиялық әдістері. 

 «Заттарды талдауға дайындау » пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- бейорганикалық заттарды сараптауда қолданылатын негізгі физика-химиялық әдістерді 

анықтау; 

- талданатын компоненттер үшін қолданылатын аналитикалық бақылау әдістерін 

сипаттау; 

- әдістердің сезімталдығын, әдістерді анықтау шектерін салыстыру және бағалау; 

- зерттелетін компоненттерді анықтаудың әртүрлі физика-химиялық әдістері арасындағы 

байланысты орнату; 

- аналитикалық сигналдарды және олардың негізгі сипаттамаларын ажырату; 

- аспаптық және әдістемелік қателіктердің пайда болу себептерін қарастыру және оларды 

бағалай білу; 

- химиялық ақпаратты талдау және жүйелеу, қойылған аналитикалық міндеттерді 

шешудің әдістері мен құралдарын таңдау; 
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- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 

стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана білу; 

- жүргізілген эксперименталды жұмыстардың нәтижелерін өңдеу мен баспаның қазіргі 

заманғы құралдарын пайдалана отырып, есептер түрінде дайындау және ұсыну. 

 

Целью изучения дисциплины «Подготовка веществ к анализу » является 

ознакомление студентов с разнообразными физико-химическими методами анализа, 

служащими для качественного и количественного определения химического состава 

веществ и материалов. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: основы экспертных 

исследований, план исследований, сущность физико-химических методов анализа, 

аналитический сигнал, характеристики аналитического сигнала, классификация физико-

химических методов анализа, физико-химические методы анализа веществ и материалов. 

В результате изучения дисциплины «Подготовка веществ к анализу » обучающийся 

будет: 

- определять основные физико-химические методы, используемые в экспертизе 

неорганических веществ; 

- описывать методы аналитического контроля, применяемые для анализируемых 

компонентов; 

-  сравнивать и оценивать   чувствительность методов, пределы обнаружения 

методов; 

- устанавливать связь между различными физико-химическими методами 

определения исследуемых компонентов; 

- различать аналитические сигналы и их основные характеристики; 

- рассматривать причины возникновения инструментальных и методических 

погрешностей и уметь их оценивать; 

- анализировать и систематизировать химическую информацию, выбирать методы 

и средства решения поставленных аналитических задач; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, 

анализа и идентификации химических веществ и материалов; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в 

виде отчетов с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

The purpose of the discipline " Preparation of compounds to analysis " is to familiarize students 

with a variety of physical and chemical methods of analysis, serving for qualitative and quantitative 

determination of the chemical composition of substances and materials. 

The content of the discipline includes the following sections: the basics of expert research, 

research plan, the essence of physical and chemical methods of analysis, analytical signal, 

characteristics of the analytical signal, the classification of physical and chemical methods of analysis, 

physical and chemical methods of analysis of substances and materials. 

 As a result of the discipline " Preparation of compounds to analysis " the student will: 

- to determine the basic physical and chemical methods used in the examination of inorganic 

substances; 

- describe the analytical control methods used for the analyzed components; 

- compare and evaluate the sensitivity of the methods, the detection limits of the methods; 

- to establish a connection between different physical and chemical methods of determination of 

the studied components; 

- distinguish between analytical signals and their main characteristics; 

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

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

analytical tasks; 
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- adapt and modernize standard methods and tools for the production, analysis and identification 

of chemicals and materials; 

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

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

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

editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Preliminary essential elements  

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Талдаудың физико-химиялық әдістері 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физико-химические методы анализа 

Inorganic chemistry, Analytical chemistry, Physical and chemical methods of analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Essential Post-elements  

Ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа.  

Research work. 

 

ҚОРШАҒАН ОРТА НЫСАНДАРЫН ТАЛДАУ  

АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

ANALYSIS OF ENVIRONMENT 

Мақсаты: студенттерді негізгі ұғымдармен таныстыру, білімнің осы саласының 

іргелі теориялық және тәжірибелік негіздері туралы нақты түсінік беру.  

Пәннің мазмұны минералдық шикізатты талдау әдістерін; минералдар мен кендерді 

бөлу әдістерін; әр түрлі минералдар мен кендерді жүйелі талдауды талдау нәтижелерін 

статистикалық өңдеу бағалы компонентінің мазмұнына байланысты әр түрлі әдістермен 

әр түрлі кендерді Талдау әдістемесін таңдау. 

«Қоршаған орта нысандарын талдау » пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- 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: познакомить студентов с основными понятиями, дать четкое представление о 

фундаментальных теоретических и экспериментальных основах этой области знания.  

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 « Анализ объектов окружающей среды » 

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. 

 

Purpose: 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 content 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. 
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As a result of the discipline " Analysis of environment  " 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. 

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. 

 

 

ТАБИҒИ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ХИМИЯСЫ ЖӘНЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

БИООРГАНИКАЛЫҚ МОЛЕКУЛАЛАР САРАПТАМАСЫ 

ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ЭКСПЕРТИЗА ОРГАНИЧЕСКИХ И 

БИООРГАНИЧЕКИХ МОЛЕКУЛ 

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS AND EXAMINATION OF ORGANIC 

AND BIOLOGICAL MOLECULE 

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. 

«  Табиғи қосылыстардың химиясы және органикалық және биоорганикалық 

молекулалар сараптамасы  » пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- биоорганикалық химияның негізгі ұғымдарын, Фармация, тамақ өнеркәсібінде 

және т. б. одан әрі қолдану мақсатында табиғи қосылыстарды талдау және зерттеу 

аспектілерін атаңыз .  

- тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізудің барлық ережелерін сақтай отырып, 

табиғи және синтетикалық текті функционалдық қосылыстардың синтезі мен талдауын 

жүргізу. 

- алынған нәтижелердің статистикалық өңдеуін пайдалана отырып, талдау 

нәтижелеріне баға беру, тұжырымдар тұжырымдау, 

- өсімдіктердің экологиялық топтары мен тіршілік формалары, Осы курстың 

терминдері мен ұғымдарын білу;;  

 - өсімдіктер морфологиясына орта факторларының әсерін, популяциялар саны мен 

құрылымының өзгеру заңдылықтарын түсіну. 

 

Цель: 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. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: состава биологически 

активности природных соединений: терпеноидов, стероидов, алкалоидов, флаваноидов. 

Влияние состояния окружающей среды на жизненные процессы и основные принципы 

метаболизма. 

В результате изучения дисциплины «   Химия природных соединений и экспертиза 

органических и биоорганичеких молекул » обучающийся будет: 
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- называть основные понятия биоорганической химии, аспекты анализа и 

исследования природных соединений с целью дальнейшего применения в фармации, 

пищевой промышленности и др. 

-  прводить синтез и анализ функциональных соединений натурального и 

синтетического происхождения с соблюдением всех правил проведения опытно-

исследовательской работы. 

-  давать оценку результатам анализа используя статистическую обработку 

полученныхрезультатов, формулировка выводов, 

- химия растений экологические группы и формы жизнедеятельности, знание 

терминов и понятий данного курса; 

 - объяснять влияние факторов среды на морфологию растений, закономерности 

изменения численности и структуры популяций. 

 

Objective: 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 the discipline "  Chemistry of Natural Compounds and Examination of 

organic and biological molecule " the student will: 

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

natural compounds for further application in pharmacy, food industry, etc. 

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

origin in compliance with all the rules of experimental research. 

- to assess the results of the analysis using statistical processing of the results obtained, 

the formulation of conclusions. 

- plant chemistry ecological groups and forms of life, knowledge of terms and concepts of 

this course; 

 - to explain the influence of environmental factors on the morphology of plants, patterns 

of change in the number and structure of populations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  
Органикалық, коллоидтық, физикалық химия. 

Органическая, коллоидная, физическая химия. 

Organic, colloidal, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Биохимия, молекулалық биология. 

Биохимия, молекулярная биология. 

Biochemistry, molecular biology. 

 

СОТ САРАПТАМАСЫ  

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ  

THEORY OF LEGAL AUTHORITIES  

Мақсаты:студенттердің сот сараптамасы туралы дербес білім саласы ретінде қылмыстық, 

азаматтық және әкімшілік іс жүргізу қажеттілігін қанағаттандыру үшін сот сараптамасы 

нысанында арнайы ғылыми білім институтының заңмен қарастырылған тиісті түрде 

қолданудағы сот сараптамасы туралы жүйелендірілген түсінігін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: Сот сараптамасы ҚР сот ісін жүргізуде арнайы ғылыми 

білімді қолдану формасы ретінде.Сот сараптамасын тағайындаудың ұйымдастыру мәселелері. 

Сот сараптамасы және процеске қатысушылардың іс жүргізу мәртебесі. Сот сарапшысының 

құқықтық мәртебесі және процеске қатысушылардың іс жүргізу мәртебесі. Сот сараптамаларын 

жүргізудің әдістемелік негіздері. Сарапшының қорытындысы дәлелдеу құралы ретінде. Арнайы 

білім. Қылмыстық процесте арнайы білімді қолдану түрлері. Қылмыстық процесте сот 

сараптамасын тағайындау. Сот сарапшысы сот сараптамасын жүргізуді ұйымдастыру. 

Қазақстан Республикасында сот-сараптама қызметін ұйымдастыру.  

Осы пәнді оқуды аяқтаған студенттер: 
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білуге:"сот сараптамасы туралы" Заңның және Қазақстан Республикасындағы сараптама 

қызметін реттейтін басқа да нормативтік актілердің негізгі ережелері; сот сараптамаларының 

теориясы мен әдіснамасының негізгі ережелері; сот сараптамалары объектілерінің жіктелуі 

және салыстырмалы зерттеу үшін үлгілер ұғымы: сот сараптамаларын жүргізу кезінде 

пайдаланылатын техникалық-криминалистикалық құралдар 

«Сот сараптамасы» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- құқық қорғау, сот және сараптама қызметінде Инновациялық қызметті жоспарлау; 

- құқық қорғау, сот және сараптама қызметінде бар инновацияларды, ұсыныстар мен 

идеяларды іздеу үшін қазіргі заманғы ақпарат көздерін пайдалану; 

- инновациялық жұмыс процесінде алынған ақпараттық материалдарды жинау және 

жүйелеу; 

- зерттеу үшін іріктелген көрсеткіштерді салыстыру әдістемесін әзірлеу және пайдалану; 

- инновациялық қызметтің жалпы нәтижесін бағалау; 

- тиісті органның, құқық қорғау, сот және қызмет бөлімшесінің немесе бөлімінің 

ұйымдары мен қызметінің нәтижелерінің жаңалықтарын енгізу нәтижесінде қол жеткізілген 

тиісті бағалау жүйесін қолдану; 

 

Цель:формирование у студентов систематизированного представления о судебной 

экспертологии как самостоятельной отрасли знания, призванной удовлетворять потребности 

уголовного, гражданского и административного производства в должном применении 

предусмотренного законом института специальных научных знаний в форме судебной 

экспертизы. 

Содержание курса: Судебная экспертиза как форма применения специальных научных 

знаний в судопроизводстве РК.Организационные вопросы назначения судебной экспертизы. 

Судебная экспертиза и процессуальный статус участников процесса. Правовой статус 

судебного эксперта и процессуальный статус участников процесса. Методические основы 

производства судебных экспертиз. Заключение эксперта как средство доказывания. 

Специальные знания. Формы использования специальных знаний в уголовном процессе. 

Назначение судебной экспертизы в уголовном процессе. Судебный эксперт Организация 

производства судебной экспертизы. Организация судебно-экспертной деятельности в 

Республике Казахстан.  

В результате изучения дисциплины  «Судебная экспертология» обучающийся 

будет: 

планировать инновационную деятельность в правоохранительной, судебной и 

экспертной деятельности; 

 использовать современные источники информации для поиска существующих 

инноваций, предложений и идей в правоохранительной, судебной и экспертной деятельности; 

 собирать и систематизировать полученные в процессе инновационных работ 

информационные материалы; 

разрабатывать и использовать методики сравнения отобранных для изучения 

показателей; 

 оценивать общий результат инновационной деятельности; 

 применять соответствующие системы оценки достигнутых в итоге внедрения 

нововведения результатов организации и деятельности соответствующего органа, 

подразделения или отдела правоохранительной, судебной и деятельности; 

 

Purpose:formation of students ' systematic understanding of forensic expertise as an 

independent branch of knowledge designed to meet the needs of criminal, civil and administrative 

proceedings in the proper application of the law Institute of special scientific knowledge in the form of 

forensic examination. 

Course content: Forensic examination as a form of application of special scientific knowledge in 

the proceedings of the Republic of Kazakhstan.Organizational issues of appointment of forensic 

examination. Forensic examination and procedural status of participants in the process. The legal 

status of the forensic expert and the procedural status of the participants in the process. Methodical 

bases of production of judicial examinations. Expert opinion as a means of proof. Expertise. Forms of 
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use of special knowledge in criminal proceedings. Appointment of forensic examination in criminal 

proceedings. Forensic expert of the Organization of manufacture of judicial examination. Organization 

of forensic activities in the Republic of Kazakhstan.  

As a result of the discipline  «Theory of legal authorities» the student will: 

- plan innovative activities in law enforcement, judicial and expert activities; 

- use modern sources of information to search for existing innovations, proposals and ideas in 

law enforcement, judicial and expert activities; 

- to collect and systematize the information materials received in the process of innovative 

works; 

- to develop and use methods of comparison of the indicators selected for studying; 

- to assess the overall result of the innovation activities; 

- apply appropriate systems for assessing the results achieved as a result of the introduction of 

innovations in the organization and activities of the relevant body, unit or Department of law 

enforcement, judicial and activity; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқық негіздері, Қылмысты құқық және қылмыстық іс жүргізу негіздері, 

Криминалистика. 

Основы права, Основы уголовного права и уголовного процесса; Криминалистика. 

Basics of Law, Basics ofCriminal Law and Criminal Procedure, Forensic science. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Өндірістіктәжірибе. 

Производственнаяпрактика. 

Productivepractice 

CRIMINAL PROCEDURE LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Курстың мақсаты:қылмыстық іс жүргізу құқығының саласы және оның ұлттық құқық 

жүйесіндегі орны туралы түсінік қалыптастыру. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының іргелі 

ережелерін қолданудың тұрақты дағдысын қалыптастыру. Студенттердің толық емес немесе 

шектеулі ақпарат негізінде пікір шығару қабілетін қалыптастыру, сондай-ақ қылмыстық іс 

жүргізу құқығының нақты нормаларын қолдану салдарын болжау дағдысы. 

Мазмұны: Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу құқығы курсы 

студенттерге құқықтың осы саласының негізгі негіздері мен ережелерін зерттеуге, қылмыстық 

істер бойынша өндіріс кезінде қолданылатын негізгі қағидаттарды, іс жүргізу нысандары мен 

рәсімдік режимдерді түсінуге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс 

жүргізу құқығының жалпы бөлімінің ережелерін сенімді білу криминалдық цикл пәндерін одан 

әрі оқытудың қажетті шарты болып табылады. 

« Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы » пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

- қылмыстық процесс принциптерін зерттеу, қылмыстық істі жедел, толық және 

объективті тергеу; 

- қылмыстық процестің негізгі көздерін анықтау, 

- құқықтық институттардың қалыптасуын, мәнін, құрылымын және дамуын талдау, 

- қылмыстық сот өндірісінің құқықтық және ғылыми моделі, 

- қылмыстық қудалау органдары мен сот билігі реформасының тұжырымдамасы 

мен негізгі бағыттарын негіздеу, 

- осы қызмет түрін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің шетелдік тәжірибесін 

зерделеу, 

- қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар 

әзірлеу. 

 

Цель курса:Сформировать представление об отрасли уголовно-процессуального права и 

ее месте в системе национального права. Сформировать устойчивый навык применения 

фундаментальных положений уголовно-процессуального законодательства. Формирование 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ 

ҚҰҚЫҒЫ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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способности у студентов выносить суждения на основе неполной или ограниченной 

информации, а также навыка прогнозирования последствий применения конкретных норм 

уголовно-процессуального права. 

Содержание:Курс Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан позволяет 

студентам изучить фундаментальные основы и положения этой отрасли права, достичь 

понимания базовых принципов, процессуальных форм и процедурных режимов, применяемых 

при производстве по уголовным делам. Уверенные знания положений Общей части Уголовно-

процессуального права Республики Казахстан являются необходимым условием дальнейшего 

изучения дисциплин криминального цикла.  

В результате изучения дисциплины  « Уголовно-процессуальное право Республики 

Казахстан » обучающийся будет: 

– исследование принципов уголовного процесса, быстрое, полное и объективное 

расследование уголовного дела; 

- выявление основных источников уголовного процесса, 

- анализ становления, сущности, структуры и развития правовых институтов, 

- правовой и научной модели уголовного судопроизводства, 

- обоснование концепции и основных направлений реформы органов уголовного 

преследования и судебной власти, 

- изучении зарубежного опыта организации и функционирования данного вида 

деятельности, 

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства. 

 

The purpose of the course:to Form an idea of the branch of criminal procedure law and its 

place in the system of national law. To form a steady skill of application of fundamental 

provisions of the criminal procedure legislation. Formation of students ' ability to make 

judgments on the basis of incomplete or limited information, as well as the ability to predict the 

consequences of the application of specific rules of criminal procedure law. 

Content:the Course of Criminal procedure law of the Republic of Kazakhstan allows students to 

study the fundamental foundations and provisions of this branch of law, to achieve an understanding 

of the basic principles, procedural forms and procedural regimes used in criminal proceedings. 

Confident knowledge of the provisions of the General part of the Criminal procedure law of the 

Republic of Kazakhstan is a necessary condition for further study of the disciplines of the criminal 

cycle. 

As a result of the discipline  « Law of Criminal Procedure of republic of Kazakhstan » the 

student will: 

- investigation of the principles of criminal procedure, rapid, complete and objective 

investigation of the criminal case; 

- identification of the main sources of criminal proceedings, 

- analysis of formation, essence, structure and development of legal institutions, 

- legal and scientific model of criminal proceedings, 

- substantiation of the concept and main directions of the reform of criminal prosecution 

and judicial authorities, 

- studying of foreign experience of the organization and functioning of this type of 

activity, 

- development of recommendations and proposals to improve the criminal procedure 

legislation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  
Мемлекет және құқық теориясы; Қазақстан Республикасының Құқық қорғау 

органдары; конституциялық құқық; қылмыстық құқық (Жалпы бөлім); азаматтық құқық 

(Жалпы бөлім). 

Теория государства и права; правоохранительные органы Республики Казахстан; 

конституционное право; уголовное право (общая часть); гражданское право (общая 

часть). 

Theory of state and law; law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan; 

constitutional law; criminal law (General part); civil law (General part). 



32 

 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Қылмыстық сот ісін жүргізу практикумы; прокурорлық қадағалау; 

криминалистика; адвокатура. 

Практикум по уголовному судопроизводству; прокурорский надзор; 

криминалистика; адвокатура. 

Workshop on criminal procedure; Prosecutor's supervision; criminal procedure; legal 

profession. 

 

ТАЛДАУДЫҢ ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА  

PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS  

Пәннің оқыту мақсаты: студенттердің құзыреттіліктерін жүзеге асыру үшін қажетті 

сараптамалық зерттеулер заттар пайдалана отырып, кейбір физикалық-химиялық талдау 

әдістері. 

Пәннің мазмұны: сараптамалық зерттеулерді жүргізу үшін хроматографиялық және 

масс-спектроскопиялық талдаудың теориялық негіздері және қолдану. Хроматография 

және масс-спектроскопия әдістерімен сараптамалық зерттеулер жүргізуге арналған 

аспаптарды орнату және пайдалану. 

«Талдаудың физико-химиялық әдістері  » пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- аналитикалық жабдықтар мен бағдарламалық құралдарды ретке келтіру, реттеу.  

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов компетентностей 

необходимых для осуществления экспертных исследований вещества с использованием 

некоторых физико-химических методов анализа. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы и использование 

хроматографических и масс-спектроскопических методов анализа для проведения 

экспертных исследований. Устройство и эксплуатация приборов для проведения 

экспертных исследований методами хроматографии и масс-спектроскопии. 

В результате изучения дисциплины  «  Физико-химические методы анализа » 

обучающийся будет: 

 знать химические и физические явления, лежащие в основе формирования 

аналитического сигнала;  

 знать основные характеристики и области применения классических химических 

методов анализа и тенденции их развития;  

 налаживать основные узлы и принципы работы аналитических приборов для 

проведения химического анализа; 

 выбирать метод анализа для решения конкретной аналитической задачи;  

 налаживать, настраивать и осуществлять проверку аналитического оборудования 

и программных средств.  

 

The purpose of teaching of discipline is: formation at students the competence required 

for the implementation of expert examinations of the substance with the use of some physico-

chemical methods of analysis. 

Course content: Theoretical foundations and the use of chromatographic and mass 

spectroscopic methods of analysis for expert research. Design and operation of devices for 

carrying out expert researches by the methods of chromatography and mass spectroscopy 

As a result of the discipline  «  Physico-chemical analysis   » the student will: 

- chemical and physical phenomena underlying the formation of the analytical signal;  

- аналитикалық сигналды қалыптастыру негізінде жатқан химиялық және 

физикалық құбылыстар;  

- талдаудың классикалық химиялық әдістерінің негізгі сипаттамалары мен 

қолданылу саласы және олардың даму тенденциялары;  

- химиялық талдау жүргізуге арналған аналитикалық Аспаптардың негізгі 

тораптары мен жұмыс қағидаттары; 

- нақты аналитикалық есепті шешу үшін талдау әдісін таңдау;  
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- main characteristics and areas of application of classical chemical methods of analysis 

and trends of their development;  

- basic components and principles of analytical devices for chemical analysis; 

- choose the method of analysis to solve a specific analytical problem;  

- to establish, configure, and verify the analytical equipment and software. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Пәнді оқыту математика лық және физикалық пәндер облысындағы білім базасына 

негізделуі керек.  

Изучение дисциплины должно базироваться на знаниях в области математических и 

физических дисциплин.  

The study of discipline must be based on knowledge in area of mathematical and physical 

disciplines.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіптік іс – тәжірибе.  

Профессиональная практика  

Professional practice 

 

ЭКСПЕРТТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДЕГІ ФИЗИКО – ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

ӘДІСТЕРІ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКСПЕРТНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ  

PHYSICOCHEMICAL METHODS OF ANALYSIS IN THE EXPERT STUDIES 

Курс мақсаты: негізгі ұғымдар зерттеу, теориялық негіздері, спектрлік әдістерін 

заңдар. Нақты проблемаларды шешу үшін теориялық білімді қолдану. 

Мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Химиялық және спектрлік әдістермен түрлі заттардың сәйкестендіру, теориялық 

және эксперименттік, бұл заттар ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкестігі, 

талап етілетін параметрлердің мен дыбыс және нақты мақсаттарға арналған осы заттарды 

пайдалана білу олардың ықпалынан ықтимал ауытқу, тазалау, бөлу және кез келген 

агрегаттық күйдегі түрлі заттардың қоспаларын сандық талдау, химиялық 

қосылыстардың негізгі физикалық тұрақтылар анықтау, жұқа құрылымы және 

органикалық заттардың түпнұсқалығын дәлелдеуге (УК - IR -, ЯМР - спектроскопия, 

массасы - спектрометрия). 

« Эксперттік зерттеулердегі физико – химиялық талдау әдістері » пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық түсініктерді 

жаңғыртуға; 

- әртүрлі жүйедегі негізгі химия-технологиялық процестер мен реакторларды 

түсіндіруге; 

- маңызды химиялық өндірісті, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-

химиялық негіздерін көрсетуге; 

- органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын ажыратуға; 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеулерін талдауға; 

- химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, шығым 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты есептер 

жүргізуге; 

- түрлі химия-технологиялық процестерді түсіндіру; 

- заманауи редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, есеп 

түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелеріне баға беруге. 

 

Цель курса: изучить основные понятия, теоретические основы, законы 

спектральных методов. Применять теоретические знания для решения конкретных задач.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: идентификация различных 

веществ как теоретически, так и экспериментально с помощью химических и 

спектральных методов, соответствие этих веществ государственным и международным 
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стандартам, возможные отклонения от требуемых параметров, их влияние на 

доброкачественность и возможность использования данных объектов для определенных 

целей, очистка, разделение и количественный анализ смеси различных веществ, 

находящихся в любом агрегатном состоянии, определение основных физических 

констант химических соединений,  тонкие структуры и доказательства подлинности 

органических веществ (УФ -, ИК -, ЯМР - спектроскопия, масс  - спектрометрия). 

В результате изучения дисциплины  «  Физико-химические методы анализа в 

экспертных исследованиях » обучающийся будет: 

- воспроизводить классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; 

- объяснять основные химико-технологические процессы и реакторы различных 

систем; 

- демонстрировать важнейшие химические производства, физико-химические 

основы их осуществления в промышленности; 

- различать технологию производства органических и неорганических веществ; 

- анализировать  уравнения материального и теплового балансов; 

- производить расчеты, связанные с производительностью химико-технологических 

процессов, расходными коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения; 

- объяснять различные химико-технологические процессы; 

- давать оценку результатам проведенных экспериментальных работ в виде отчетов 

с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

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

of spectral methods. Apply theoretical knowledge to solve specific problems. 

Contents include the following sections: identification of various substances, both 

theoretically and experimentally by chemical and spectral methods, compliance with these 

substances national and international standards, possible deviations from the required 

parameters and their influence on the sound and the ability to use these objects for specific 

purposes, cleaning , separation and quantitative analysis of mixtures of different substances in 

any aggregate state, the definition of the basic physical constants of chemical compounds, thin 

structure and prove the authenticity of organic substances (UV - IK -, IMR - spectroscopy, mass 

- spectrometry). 

 As a result of the discipline  «   Physicochemical methods of analysis in the expert 

studies » the student will: 

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

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

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

their implementation in the industry; 

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

- analyze the equations of material and thermal balance; 

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

factors, product yield and degree of transformation; 

- explain different chemical processes; 

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

and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бейорганикалық химия, аналитикалык химия.  

Неорганическая химия, аналитическая химия. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курс бойынша білім химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстар жасау кезінде және 

кәсіби іс-әрекеттер кезінде қолданылады. 

Знания по курсу используются при разработке  научно-исследовательских работ и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the rate used for the development of scientific research and further 

professional activities. 
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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. 

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; 
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- 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 

 

ХИМИЯДАҒЫ СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСІ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ХИМИИ 

STATISTICAL METHODS OF ANALYSIS IN CHEMISTRY 

Мақсаты: студенттерді химиялық талдау нәтижелерін математикалық өңдеудің 

негізгі әдістерімен таныстыру және олардың қателік концепциясы тұрғысынан талдау 

нәтижелерін статистикалық өңдеу дағдыларын меңгеру. 

пән химиялық зерттеулер мәліметтерін өңдеудің математикалық әдістерін, 

Метрологияның негізгі түсініктерін, химиялық метрологиялық қызметтің ерекшеліктерін, 

өлшеулерді өңдеудің теориялық негіздерін, химиялық зерттеулер мәліметтерін өңдеудің 

практикалық дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- химиялық метрология саласындағы негізгі ұғымдар мен терминдерді, 

қателіктердің жіктелуін түсіну,  

- Гаусс Заңын, талдау нәтижелерінің сапасын бағалау өлшемдерінің қолдану 

шарттарын, регрессиялық және корреляциялық талдауды қолдану шарттарын қолдану. 

- талдау нәтижелерінің статистикалық критерийлерін қолдана отырып, 

статистикалық өңдеу жүргізу, 

- регрессиялық және корреляциялық талдау жүргізу. 

- статистикалық градуировкалық сипаттамаларды өңдеу, сенімді интервалды 

бағалау, қателіктің жүйелі құраушысын бағалау. 

 

Цель: ознакомление студентов с основными методами математической обработки 

результатов химического анализа и приобретении ими навыков статистической 

обработки результатов анализа с позиций концепции погрешности. 

Дисциплина направлена на изучение математических методов обработки данных 

химических исследований, основных понятий метрологии, особенностей химической 

метрологической службы, теоретических основ обработки измерений,  на развитие 

практическиж навыков обработки данных химических исследований. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- понимать основные понятия и термины в области химической метрологии, 

классификацию погрешностей,  

- применять закон Гаусса, условия применимости критериев оценки качества 

результатов анализа, условия применения регрессионного и корреляционного анализа. 

- проводить статистическую обработку применяя статистические критерии 

результатов анализа, 

- проводить регрессионный и корреляционный анализ. 

- обрабатывать статистические градуировочные характеристики, оценки 

доверительного интервала, оценки систематической составляющей погрешности. 

 

Purpose: to familiarize students with the basic methods of mathematical processing of 

chemical analysis results and acquisition of skills of statistical processing of analysis results 

from the standpoint of the concept of error. 

the discipline is aimed at studying mathematical methods of chemical research data 

processing, basic concepts of Metrology, features of chemical metrological service, theoretical 
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bases of measurement processing, development of practical skills of chemical research data 

processing. 

As a result of studying the discipline the student must: 

- understand the basic concepts and terms in the field of chemical Metrology, 

classification of errors,  

- apply the Gauss law, the conditions for the applicability of criteria for assessing the 

quality of the analysis results, the conditions for the use of regression and correlation analysis. 

- to carry out statistical processing by applying statistical criteria the results of the 

analysis, 

- conduct regression and correlation analysis. 

- process statistical calibration characteristics, estimates of the confidence interval, 

estimates of the systematic component of the error. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия, жоғарғы 

математика. 

Неорганическая химия, аналитическая химия, органическая химия, высшая 

математика. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, higher mathematics  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Талдаудың физико-химиялық әдістері 

Физико-химические методы анализа 

Physical and chemical analysis methods 

 

 

ГАЗ – МҰНАЙ ӨҢДЕУ ӨНДІРІСІ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАЛЫҚ 

САРАПТАМАСЫ 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ГАЗО- И 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

EXAMINATION OF PRODUCTS OF THE GAS AND OIL INDUSTRY 

Мақсаты: газ -, мұнай өндіру арқауларындағы экологиялық сараптаманың негізгі 

түрлерін,заңдылықтарын, мұнай заңнамаларын, қоршаған ортаны қорғау саласындағы ҚР 

заңнамасын қарастыру, экологиялық сараптама жүргізу процедурасы, ҚР рәсімделетін 

нормативтік құжаттардың түрлері. 

 Пән газ-мұнай өндіру өсінділерінің экологиялық сараптамасының түрлері мен 

заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ҚР 

заңнамасы. Экологиялық сараптама жүргізу рәсімі, ҚР рәсімделетін нормативтік 

құжаттардың түрлері.Қоршаған ортаға газ бен мұнай компоненттерінің әсері, ауадағы, 

топырақтағы және судағы табиғи және ілеспе газ бен мұнай компоненттерінің шекті 

рұқсат етілген нормалары. Газ бен мұнайдың құрамына кіретін қосылыстар мен адам 

ағзасына әсер етудің медициналық-биологиялық факторлары мен салдары. Газ және 

мұнай өндіру саласындағы ҚР табиғатты қорғау заңнамасының негіздері. 

Нәтижесінде студент: 

- Мұнай және газ компоненттерінің құрамын, қасиеттерін және қоршаған ортаға 

әсерін; технологиялық үдерістегі әлеуетті қауіпті жағдайларды, газ, мұнай өндірудің 

қазіргі заманғы технологияларын;  

- Мұнай және газ компоненттерінің ШРК - ге қойылатын нормативтік талаптарды, 

газ және мұнай өндіру салаларының экологиялық және заңды нормативтерін анықтау;; 

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

жүргізу;  

- газ және мұнай өндіру салаларында экологиялық қауіпсіздік бұзылған жағдайда 

санкцияларды анықтау үшін құқықтық білімді қолдану: 

- газ және мұнай өндіру өнеркәсібінде сараптама жүргізу үшін теориялық білімді 

қолдану. 

 

Цель: рассмотрение основных видов, закономерностей экологической экспертизы в 

газо-,нефтедобывающих отрослях, нефтенное законодательство, законодательства РК в 
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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 

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 студент должен: 

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

окружающую среду; современные технологии газо-, нефтедобычи и потенциально 

опасные ситуации в технологическом процессе;  

- нормативные требования к ПДК компонентов нефти и газа, экологические и 

юридические нормативы газо- и нефтедобывающей отраслей; 

- 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. 

 

Purpose: consideration of the main types, patterns of environmental expertise in gas and 

oil-producing growths, customs legislation, legislation of the Republic of Kazakhstan in the 

field of environmental protection, the procedure for environmental expertise, types of regulatory 

documentation issued in the Republic of Kazakhstan. 

 The discipline is aimed at studying the types and patterns of environmental expertise in 

gas and oil-producing growths. Legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of 

environmental protection. The procedure of environmental assessment, types of regulatory 

documentation issued in the Republic of Kazakhstan.Environmental impact of gas and oil 

components, maximum permissible standards for the content of natural and associated gas and 

oil components in the air, soil and water. Medical and biological factors and consequences of 

exposure to human and animal compounds that are part of gas and oil. Fundamentals of 

environmental legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of gas and oil industries. 

As a result, the student must: 

- 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;  

- 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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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:  
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- демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

- оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

- 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 
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Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

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

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

 

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. 
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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; 

- 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. 

 

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 

Мақсаты: студенттердің сарқынды суларды тазарту және талдау әдістерінің негізгі 

тәсілдерін, принциптері мен заңдылықтарын меңгеру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Су. Судың негізгі қасиеттері, ағынды 

сулардың химиялық құрамы, әр түрлі кәсіпорындар. Суды талдау әдістері. Түрлі 

бағыттағы кәсіпорындардың ағынды суларын тазалау проблемасының қазіргі жағдайы: 

түсті металлургия (аймақтың ерекшелігі). Тазалау процестерінің негізгі заңдылықтары. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент   

-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;  
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- талаптарға сәйкес жұмыс нәтижелеріне баға беру. 

 

Цель: ознакомление и освоение студентами основных подходов, принципов и 

закономерностей методов анализа и очистки сточных вод. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Вода. Основные свойства 

воды, химический состав сточных вод, разных предприятий. Методы анализа вод. 

Современное состояние проблемы очистки сточных вод предприятий различной 

направленности: цветной металлургии (специфика региона). Основные закономерности 

процессов очистки. 

В результате изучения дисциплины студент будет:   

- 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. 

 

Purpose: to familiarize students with the basic approaches, principles and regularities 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 

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

cleaning processes. 

As a result of studying the discipline the student must   

- 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 / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қоршаған орта ластаушыларының химиялық айналымдары 

Химические  превращения загрязнителей  окружающей  среды  
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Chemical transformations of pollutants 

 

КОЛЛОИДТЫҚ ХИМИЯ 

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

COLLOID CHEMISTRY 
Мақсаты: теориялық білімді меңгерту; оның практикалық қолданылу дағдысын 

қалыптастыру; студенттерді қазіргі заманғы заттың дисперстік күйі және дисперсті 

жүйелердегі беттік құбылыстары туралы жаңа мағлұматтармен таныстыру. Коллоидтық 

химия пәні білімінің қолданылу аймағын атап көрсету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Коллоидты жүйелердің табиғатта 

және халык шаруашылығындағы маңызы. Коллоидты және микрогетерогенді жүйелердің 

классификациясы. Дисперсті жүйелердің молекула-кинетикалык және оптикалык 

касиеттері. Коллоидты химиядағы беттік құбылыстар. Фазалардың бөліну шегіндегі 

адсорбция. Адсорбцияның қазіргі теориялары. Хемосорбция туралы түсінік. Беттік-

активті заттар және олардың әртүрлі процестердегі ролі. Дисперсті жүйелерді алу. Газды, 

сұйыктықты және қатты орталармен жүйелер: аэрозольдер, суспензиялар, эмульсиялар, 

көбіктер және т.б. Жартылай коллоидтар. Дисперсті жүйелердің электрлік қасиеттері, 

тұрақтылығы және коагуляциясы, құрылымды-механикалық қасиеттері. Коллоидтар 

тәрізді жоғары молекулалы қосылыстар ерітінділері. 

« Коллоидтық химия » пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- қазіргі коллоидтық химияның негізгі мәселелерін дисперстік жүйелердің пайда 

болуы, олардың тұрақтылығын және қасиеттерін сипаттау; 

- коллоидтық процесстердің молекулалық механизмі, сол процесстерді реттейтін 

теорияларды меңгеру; 

- физико-химиялық эксперименнті жоспарлау, эксперимент мәліметтерін өңдеу, 

зерттеу нәтижесі бойынша қорытынды жасау; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана білу; 

- қазіргі заманғы редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, 

есептер түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелерін дайындау және 

ұсыну. 

 

Цель: сформировать у студентов знания, умения и навыки в курсе Коллоидной 

химии, и области их применения. Познакомить студентов с основами современного 

учения о дисперсном состоянии тел и поверхностных явлениях в дисперсных системах. 

Дать четкое представление о фундаментальных теоретических и экспериментальных 

основах этой пограничной области знания. Рассмотреть поверхностные явления, 

определяющие специфику дисперсных систем. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Специфические 

особенности дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. Опти ческие 

свойства и оптические методы исследования коллоидных систем (ультрамикроскопия, 

нефелометрия, турбидиметрия). Адсорбция на различных границах раздела фаз. Роль 

обменной адсорбции в почвоведении и водоочистке. Электрохимия и устойчивость 

дисперсных систем. Структурно-механические свойства дисперсных систем. Коллоидно-

химические основы охраны окружающей среды: спонтанное и принудительное 

разрушение дисперсий; механические методы разрушения дисперсий. Методы 

разделения дисперсий: микрофлотация и фильтрование; применение коагулянтов и 

флокулянтов. 

В результате изучения дисциплины  «Коллоидная химия» обучающийся будет: 

- определять основные проблемы современной коллоидной химии – условия 

возникновения дисперсных систем, их свойства, устойчивость, молекулярный механизм 

коллоидных процессов и разработку количественной теории с целью сознательного 

управления этими процессами; 

- планировать физико-химический эксперимент; 

- обрабатывать экспериментальные данные, делать выводы по результатам 

исследования; 
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- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в 

виде отчетов с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

 Purpose: to form students ' knowledge, skills in the course of Colloidal chemistry, and 

their applications. To acquaint students with the basics of modern teaching about the dispersed 

state of bodies and surface phenomena in dispersed systems. To give a clear idea of the 

fundamental theoretical and experimental foundations of this frontier field of knowledge. To 

consider the surface phenomena that determine the specificity of disperse systems. 

The content of the discipline includes the following sections: Specific features of disperse 

systems. Classification of disperse systems. Optical properties and optical methods of 

investigation of colloidal systems (ultramicroscopy, nephelometry, turbidimetry). Adsorption at 

different interfaces. The role of exchange adsorption in soil science and water treatment. 

Electrochemistry and stability of disperse systems. Structural and mechanical properties of 

disperse systems. Colloidal-chemical bases of environmental protection: spontaneous and 

forced destruction of dispersions; mechanical methods of destruction of dispersions. Dispersion 

separation methods: microflotation and filtration; application of coagulants and flocculants. 

As a result of studying the discipline "Colloidal chemistry" the student will: 

- to determine the main problems of modern colloidal chemistry - the conditions for the 

emergence of disperse systems, their properties, stability, molecular mechanism of colloidal 

processes and the development of a quantitative theory for the purpose of conscious control of 

these processes; 

- plan a physico-chemical experiment; 

- process experimental data, draw conclusions from the results of the study; 

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

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

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

modern editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Бейорганикалық химия. 

Неорганическая химия. 

Inorganic chemistry 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия.   

Analytical, organic, physical chemistry 

 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР САРАПТАМАСЫ 

ЭКСПЕРТИЗА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

EXAMINATION OF INORGANIC SUBSTANCES AND MATERIALS 

Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері: 

Бейорганикалық заттардың сараптамасы-заттар мен материалдарды сәйкестендіру 

бойынша практикада химиялық білім мен іскерлікті қолдануға мүмкіндік беретін арнайы пән 

.Сондықтан осы пәнді оқытудың мақсаты-студенттерге білім беру туралы түсінік беру – : 

- сараптама жүргізу процедурасын реттейтін негізгі ұғымдар мен заңдар; 

- бейорганикалық заттар мен материалдарды сараптаудың қазіргі жағдайы; 

Бейорганикалық заттардың сараптамасы химияның барлық негізгі заңдары мен 

бөлімдерін қамтиды, олар кейбір заңнамалық актілерді зерделеу кезінде толықтырылады, 

кеңейтіледі. 

«Бейорганикалық заттар және материалдар сараптамасы» пәнін оқыту нәтижесінде 

білім алушы: 

- өнеркәсіптік технологиялық регламенттің талаптарына сәйкес органикалық емес 

заттар мен материалдарды өндіру және қайта өңдеу бойынша технологиялық процестерді 
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және технологиялық жабдықтарды пайдалануды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және 

бақылау; 

- жаңа технологияларды, технологиялық процестерді жобалауға және 

қолданыстағыларын жаңғыртуға арналған техникалық тапсырмаларды әзірлеу,;  

- органикалық емес заттар мен материалдарды өндіру мен қайта өңдеудің жаңа 

химиялық технологиялары мен технологиялық процестерін жаңғырту, сондай-ақ 

қолданыстағыларын жаңғырту; 

- жаңадан құрылған жабдықтарды сынау; тұтынушылардың сұранысын қамтамасыз 

ету үшін білім, ғылым мен өнеркәсіпті интеграциялау;  

- орындаушылар мен мамандар ұжымының тиімді жұмысын ұйымдастыру және 

қамтамасыз ету, жұмыс берушілерді тарту және серіктестерді табу, басқарушылық 

шешімдерді анықтау және іске асыру. 

 

Цель изучения курса: 

Экспертиза неорганических веществ – специальная дисциплина, позволяющая применить 

химические знания и умения на практике по идентификации веществ и материалов .Поэтому 

цель преподавания данной дисциплины – дать студентам представление о: 

-основных понятиях и законах, которыми регулируется процедура проведения экспертиз; 

- современном состоянии экспертизы неорганических веществ и материалов; - привить 

студентам экспериментальные навыки по проведению экспертных исследований и 

документальном оформлении заключения эксперта. 

В результате изучения дисциплины «Экспертиза неорганических веществ и 

материалов» обучающийся будет: 

- организовывать, обеспечивать и контролировать технологические процессы и 

эксплуатации технологического оборудования по производству и переработке 

неорганических веществ и материалов в соответствии с требованиями промышленного 

технологического регламента; 

-  разрабатывать технические задания на проектирование новых и модернизацию 

существующих технологий, технологических процессов,;  

- создавать новые, а также модернизировать существующие химические 

технологий и технологических процессов производства и переработки неорганических 

веществ и материалов; 

-  испытывать вновь созданного оборудования; интеграция образования, науки и 

промышленности для обеспечения спроса потребителей;  

- организовывать и обеспечивать эффективную работу коллектива исполнителей и 

специалистов, привлечение работодателей и нахождение партнеров, определение и 

реализация управленческих решений.  

 

The aim of the study course: 

Examination of inorganic substances is a special discipline that allows you to apply chemical 

knowledge and skills in practice to identify substances and materials .Therefore, the purpose of 

teaching this discipline is to give students an idea of: 

-the basic concepts and laws that regulate the procedure of examination; 

- the current state of the examination of inorganic substances and materials; - to instill in 

students the experimental skills for expert research and documentation of the expert opinion. 

As a result of studying the discipline "Examination of inorganic substances and materials" the 

student will: 

- organization, maintenance and control of technological processes and operation of 

technological equipment for the production and processing of inorganic substances and materials in 

accordance with the requirements of industrial technological regulations; 

- development of technical specifications for the design of new and modernization of existing 

technologies, technological processes,;  

- creation of new and modernization of existing chemical technologies and technological 

processes of production and processing of inorganic substances and materials; 

- testing of newly created equipment; integration of education, science and industry to meet 

consumer demand;  
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- organization and ensuring effective work of the team of performers and specialists, attracting 

employers and finding partners, definition and implementation of management decisions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Жалпы физика негіздері, математика негіздері, Стандарттау және сертификаттау 

негіздері . 

Экспертизы неорганических веществ: основы все разделов химии в объеме 

университетского курса, основы общей физики, основы математики, основы стандартизации и 

сертификации . 

Examination of inorganic substances: the basics of all sections of chemistry in the volume of the 

University course, the basics of General physics, the basics of mathematics, the basics of 

standardization and certification . 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа.  

Research work. 

 

 

ЖАЛПЫ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

GENERAL CHEMICAL TECHNOLOGY 

«Жалпы химиялық технология» пәнінің мақсаты студенттерді жаппай өнеркәсіптік 

өндіріске қолданылатын технологияның қорытынды есептерін шешу үшін химиялық, 

физикалық және технологиялық ғылымдар заңдылықтарын қолданудың жалпы әдістері 

мен тәсілдерімен, қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру және оның 

экономикасымен таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: химиялық технология пәні. Химиялық 

өндірістердің жіктелуі. Материалдық және жылу балансы. Идеалды ығыстыру және 

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

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

Концентраттың шығуын, концентрация дәрежесін, пайдалы компоненттерді алуды 

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

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

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

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

термиялық және каталитикалық крекингтер, риформинг. Жоғары молекулалық заттар: 

пластмасса және химиялық талшықтар өндірісі. Электрохимиялық өндірістер. 

«Жалпы химиялық технология» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық түсініктерді 

жаңғырту; 

- әртүрлі жүйедегі негізгі химия-технологиялық процестер мен реакторларды 

түсіндіру; 

- маңызды химиялық өндірісті, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-

химиялық негіздерін көрсету; 

- органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын ажырату; 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеулерін талдау; 

- химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, шығым 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты есептер 

жүргізу; 

- түрлі химия-технологиялық процестерді түсіндіру; 

- заманауи редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, есеп 

түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелеріне баға беру. 

 

Целью дисциплины «Общая химическая технология» является ознакомление 

студентов с общими методами и приемами использования закономерностей химических, 

физических и технологических наук для решения итоговых задач технологии 



48 

 

применительно к массовому промышленному производству, с организацией 

современного промышленного производства и его экономикой. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет химической 

технологии. Классификация химических производств. Материальный и тепловой 

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

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

смачивания. Флотореагенты. Расчет выхода концентрата, степени концентрирования, 

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

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

технологические схемы, катализаторы, химические параметры конкретных химических 

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

химические основы переработки нефти: прямая гонка, термический и каталитический 

крекинги, риформинг. Производство высокомолекулярных веществ: пластмасс и 

химических волокон. Электрохимические производства. 

В результате изучения дисциплины « Общая химическая технология» 

обучающийся будет: 

- воспроизводить классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; 

- объяснять основные химико-технологические процессы и реакторы различных 

систем; 

- демонстрировать важнейшие химические производства, физико-химические 

основы их осуществления в промышленности; 

- различать технологию производства органических и неорганических веществ; 

- анализировать  уравнения материального и теплового балансов 

- производить расчеты, связанные с производительностью химико-технологических 

процессов, расходными коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения; 

- объяснять различные химико-технологические процессы; 

- давать оценку результатам проведенных экспериментальных работ в виде отчетов 

с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

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

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

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

organization of modern industrial production and its economy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electrochemical production. 

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

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

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

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

their implementation in the industry; 

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

- analyze the equations of material and thermal balance; 

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

factors, product yield and degree of transformation; 

- explain different chemical processes; 
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- evaluate the results of experimental work in the form of reports using modern editing 

and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Физикалық химия. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия. 

Inorganic chemistry, Аnalytical chemistry, Рhysical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

 

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

CHEMICAL TECHNOLOGY 

«Химиялық технология» пәнінің мақсаты студенттерді жаппай өнеркәсіптік 

өндіріске қолданылатын технологияның қорытынды есептерін шешу үшін химиялық, 

физикалық және технологиялық ғылымдар заңдылықтарын қолданудың жалпы әдістері 

мен тәсілдерімен, қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыру және оның 

экономикасымен таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: химиялық технология пәні. Химиялық 

өндірістердің жіктелуі. Материалдық және жылу балансы. Идеалды ығыстыру және 

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

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

Концентраттың шығуын, концентрация дәрежесін, пайдалы компоненттерді алуды 

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

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

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

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

термиялық және каталитикалық крекингтер, риформинг. Жоғары молекулалық заттар: 

пластмасса және химиялық талшықтар өндірісі. Электрохимиялық өндірістер. 

«Химиялық технология» пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- технологиялық процестердің жіктелуін, негізгі технологиялық түсініктерді 

жаңғырту; 

- әртүрлі жүйедегі негізгі химия-технологиялық процестер мен реакторларды 

түсіндіру; 

- маңызды химиялық өндірісті, оларды өнеркәсіпте жүзеге асырудың физика-

химиялық негіздерін көрсету; 

- органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру технологиясын ажырату; 

- материалдық және жылу баланстарының теңдеулерін талдау; 

- химиялық-технологиялық үдерістердің өнімділігімен, шығым 

коэффициенттерімен, өнімнің шығуымен және өзгеру дәрежесімен байланысты есептер 

жүргізу; 

- түрлі химия-технологиялық процестерді түсіндіру; 

- заманауи редакциялау және басып шығару құралдарын пайдалана отырып, есеп 

түрінде жүргізілген тәжірибелік жұмыстардың нәтижелеріне баға беру. 

 

Целью дисциплины «Химическая технология» является ознакомление студентов с 

общими методами и приемами использования закономерностей химических, физических 

и технологических наук для решения итоговых задач технологии применительно к 

массовому промышленному производству, с организацией современного промышленного 

производства и его экономикой. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Предмет химической 

технологии. Классификация химических производств. Материальный и тепловой 

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

переработка сырья, обогащение сырья. Флотационное обогащение сырья. Краевой угол 
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смачивания. Флотореагенты. Расчет выхода концентрата, степени концентрирования, 

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

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

технологические схемы, катализаторы, химические параметры конкретных химических 

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

химические основы переработки нефти: прямая гонка, термический и каталитический 

крекинги, риформинг. Производство высокомолекулярных веществ: пластмасс и 

химических волокон. Электрохимические производства. 

В результате изучения дисциплины «Химическая технология» обучающийся будет: 

- воспроизводить классификацию технологических процессов, основные 

технологические понятия; 

- объяснять основные химико-технологические процессы и реакторы различных 

систем; 

- демонстрировать важнейшие химические производства, физико-химические 

основы их осуществления в промышленности; 

- различать технологию производства органических и неорганических веществ; 

- анализировать  уравнения материального и теплового балансов 

- производить расчеты, связанные с производительностью химико-технологических 

процессов, расходными коэффициентами, выходом продукта и степенью превращения; 

- объяснять различные химико-технологические процессы; 

- давать оценку результатам проведенных экспериментальных работ в виде отчетов 

с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

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

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

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

organization of modern industrial production and its economy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electrochemical production. 

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

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

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

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

their implementation in the industry; 

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

- analyze the equations of material and thermal balance; 

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

factors, product yield and degree of transformation; 

- explain different chemical processes; 

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

and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites  

Бейорганикалық химия, Аналитикалық химия, Физикалық химия. 

Неорганическая химия, Аналитическая химия, Физическая химия. 

Inorganic chemistry, Аnalytical chemistry, Рhysical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 



51 

 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

 

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫ ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ (ЖМҚХ) 

ХИМИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ВМС) 

CHEMISTRY HIGHER MOLECULAR COMPOUNDS 

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 

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. 

«Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы (ЖМҚХ) » пәнін оқыту нәтижесінде 

білім алушы: 

- полимерлік текті жоғары молекулалық қосылыстардың негізгі ерекшеліктерін, 

олардың практикалық құндылығын материалдардың ерекше түрі ретінде және 

биологиялық маңызын көрсету; 

- полимерлердің физика-механикалық қасиеттерін молекулалық-массалық 

сипаттауды, макромолекулалардың құрылымын зерттеу үшін заманауи эксперименталды 

әдістерді қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; 

- полимерлерді өңдеу және өндіру технологиясы бойынша қолданбалы есептерді 

шешу үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдану; 

- полимерлер синтезінің практикалық міндеттерін әртүрлі әдістермен шешу үшін 

фундаменталды білім негіздерін деманстрировать ету; 

- полимерлік денелердің құрылымы мен негізгі физикалық қасиеттері, полимерлер 

синтезінің негізгі әдістері, полимерлерді зерттеудің заманауи әдістері туралы айту. 

 

Цель: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  «Химия высокомолекулярных соединений 

(ВМС)» обучающийся будет: 

- представлять основные особенности высокомолекулярных соединений 

полимерного происхождения, их практическую ценность как особого рода материалов и 

биологическое значение; 
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- владеть практическими навыками по применению современных 

экспериментальных методов для изучения структуры макромолекул, молекулярно-

массовых характеристики физико-механических свойств полимеров; 

- применять теоретические знания и практические навыки для решения прикладных 

задач по технологии производства и переработке полимеров; 

- деманстрировать основы фундаментальных знаний для решения практических 

задач синтеза полимеров различными методами; 

- рассказывать о структуре и основных физических свойствах полимерных тел, 

основных методах синтеза полимеров, современных методах исследования полимеров, 

принципах технологии производства и переработки полимерных материалов. 

 

Objective: To learn the basics of the science of the Navy, to give information about the 

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

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

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

physico-chemical properties of polymers. 

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 the discipline  «   Chemistry Higher molecular compounds» the student 

will: 

- to present the main features of high-molecular compounds of polymer origin, their 

practical value as a special kind of materials and biological significance; 

- possess practical skills in the application of modern experimental methods to study the 

structure of macromolecules, molecular weight characteristics of physical and mechanical 

properties of polymers; 

- apply theoretical knowledge and practical skills to solve applied problems in the 

technology of production and processing of polymers; 

- to demonstrate the basics of fundamental knowledge for solving practical problems of 

polymer synthesis by various methods; 

talk about the structure and basic physical properties of polymer bodies, basic methods of 

polymer synthesis, modern methods of polymer research 

The discipline aimed at creating competencies: ideological, professional, research. 

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. 

 

ПОЛИМЕРЛЕР ХИМИЯСЫ 

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ 

CHEMISTRY OF POLYMERS 

Курстың мақсаты жоғары молекулалық қосылыстардың химия және физикасы 

туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Жоғары молекулалық 

қосылыстар қасиеттеріндегі төмен молекулалық заттардан негізгі айырмашылықтарды 

белгілеу және заттың полимерлік жағдайы туралы қазіргі түсінік негізінде байқалатын 
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айырмашылықтардың себептерін ашу. Полимерлік материалдарды мақсатты синтездеу, 

талдау және пайдалану негізінде жатқан қағидаттарды түсіну үшін іргетасты қалау. 

Пән полимерлер туралы ғылым негіздерімен, полимерлердің физика-химиясы және 

физикасы туралы мәліметтермен, полимерлерді қолдану аймағымен, полимерлердің 

физикалық, химиялық қасиеттері туралы мәліметтермен танысуға, түрлі полимерлерді, 

олардың құрылымы мен физикалық-химиялық қасиеттерін, полимерлердің химиялық 

айналуын, полимерлердің шынайы ерітінділерін және коллоидты жүйелерді, ЖМҚ жеке 

өкілдерімен (полиэтилен, полипропилен, полистирол, синтетикалық каучуктер, 

поливинилхлорид, синтетикалық талшықтар 

«Полимерлер химиясы» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- полимерлік текті жоғары молекулалық қосылыстардың негізгі ерекшеліктерін, 

олардың практикалық құндылығын материалдардың ерекше түрі ретінде және 

биологиялық маңызын көрсету; 

- полимерлердің физика-механикалық қасиеттерін молекулалық-массалық 

сипаттауды, макромолекулалардың құрылымын зерттеу үшін заманауи эксперименталды 

әдістерді қолдану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру; 

- полимерлерді өңдеу және өндіру технологиясы бойынша қолданбалы есептерді 

шешу үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолдану; 

- полимерлер синтезінің практикалық міндеттерін әртүрлі әдістермен шешу үшін 

фундаменталды білім негіздерін деманстрировать ету; 

- полимерлік денелердің құрылымы мен негізгі физикалық қасиеттері, полимерлер 

синтезінің негізгі әдістері, полимерлерді зерттеудің заманауи әдістері туралы айту. 

 

Целью данного курса является сформировать основные представления о химии и 

физике высокомолекулярных соединений. Обозначить основные отличия в свойствах 

высокомолекулярных соединений от низкомолекулярных веществ и раскрыть причины 

наблюдаемых различий на основании  современных представлений о полимерном 

состоянии вещества. Заложить фундамент для понимания принципов, которые лежат в 

основе целенаправленного синтеза, анализа и эксплуатации полимерных материалов. 

 Дисциплина направлена на ознакомление с основами науки о полимерах, 

сведениями о химии, физико-химии и физике полимеров,с зоной применения полимеров, 

о физических, химических свойствах полимерного вещества, преобретение 

практического опыта по осуществлению изучение различных полимеров, их структуры и 

физико-химических свойств, химических превращений полимеров, подлинных растворов 

полимеров и коллоидных систем, отдельными представителями ВМС (полиэтилен, 

полипропилен, полистирол, синтетические каучуки, поливинилхлорид, синтетические 

волокна), методами их синтеза, свойств и области применения. 

В результате изучения дисциплины «Химия полимеров» обучающийся будет: 

- представлять основные особенности высокомолекулярных соединений 

полимерного происхождения, их практическую ценность как особого рода материалов и 

биологическое значение; 

- владеть практическими навыками по применению современных 

экспериментальных методов для изучения структуры макромолекул, молекулярно-

массовых характеристики физико-механических свойств полимеров; 

- применять теоретические знания и практические навыки для решения прикладных 

задач по технологии производства и переработке полимеров; 

- деманстрировать основы фундаментальных знаний для решения практических 

задач синтеза полимеров различными методами; 

- рассказывать о структуре и основных физических свойствах полимерных тел, 

основных методах синтеза полимеров, современных методах исследования полимеров, 

принципах технологии производства и переработки полимерных материалов. 

 

 The purpose of this course is to form the basic understanding of the chemistry and 

physics of high-molecular compounds. To identify the main differences in the properties of 

high-molecular compounds from low-molecular substances and to reveal the causes of the 

observed differences on the basis of modern ideas about the polymer state of the substance. To 
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lay the Foundation for understanding the principles that underlie the targeted synthesis, analysis 

and operation of polymer materials. 

 The discipline is aimed at acquaintance with the basics of science of polymers, 

information about chemistry, physics and chemistry and physics of polymers, familiarity with 

the area of application of polymers, the physical, chemical properties of the polymer substance, 

the acquisition of practical experience in the study of various polymers, their structure and 

physico-chemical properties, chemical transformations of polymers, genuine solutions of 

polymers and colloidal systems, individual representatives of the high molecular weight 

compounds (polyethylene, polypropylene, polystyrene, synthetic rubbers, polyvinyl chloride, 

synthetic fibers, etc.), methods of their synthesis, properties and application. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to present the main features of high-molecular compounds of polymer origin, their 

practical value as a special kind of materials and biological significance; 

- possess practical skills in the application of modern experimental methods to study the 

structure of macromolecules, molecular weight characteristics of physical and mechanical 

properties of polymers; 

- apply theoretical knowledge and practical skills to solve applied problems in the 

technology of production and processing of polymers; 

-  demonstrate the fundamentals of fundamental knowledge for solving practical problems 

of polymer synthesis by various methods; 

- talk about the structure and basic physical properties of polymer bodies, basic methods 

of polymer synthesis, modern methods of polymer research, the principles of production 

technology and processing of polymer materials. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Химия, физика 

Химия, физика 

Chemistry, physics 

Постреквизиттер /Постреквизиты / Postrequisites 

Илейтін және күйдіретін заттардың жалпы химиялық технологиясы 

Общая химическая технология дубящих и жирующих веществ 

General chemical technology of tanning and fattening substances. 

 

ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІН МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ ӘДІСТЕРІ 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

METHODS OF MATHEMATICAL PROCESSING OF THE RESULTS OF 

CHEMICAL ANALYSIS 

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

жоғары математиканың негізгі ұғымдарын, заңдары мен ережелерін оқып үйрену. 

Пән мазмұны химиктер студенттері үшін оқылмайтын жоғарғы матиматика 

бөлімдерін зерттеуге ықпал етеді: векторлық алгебра, сызықтық алгебра элементтері, 

сызықтық теңдеулер жүйесін шешу: Гаусс әдісі, матрицалық әдіс, бір айнымалының 

функциясы, функцияның үздіксіздігі. туынды және дифференциал, бірнеше айнымалы 

функциялар, Жеке туындылар және толық дифференциал, белгісіз интеграл, Анықталған 

интеграл, сандық қатарлар және олардың жинақтылық белгілері, бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер, олардың негізгі типтері, математикалық статистика 

элементтері, жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия.. 

«Химиялық талдау нәтижелерін математикалық өңдеу әдістері» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, физика заңдарын, математикалық талдау 

негіздерін анықтау;  

- теориялық және практикалық мақсаттарда осы білімді пайдалану дағдылары мен 

тәсілдерін меңгеру;  

- негізгі ұғымдар мен анықтамаларды меңгеру; 

- негізгі теоремалардың тұжырымдары мен дәлелдемелерін анық білу, оларды 

нақты міндеттерге қолдану; 
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- басқа оқу пәндерін оқу кезінде алған білімдерін пайдалану;  

- бұл білімді теориялық және практикалық мақсаттарда қолдану, есептеу және 

эксперименталды есептерді шешу дағдылары, дифференциалдық теңдеулерді шешу, 

әдебиетпен өз бетінше жұмыс істеу дағдылары. 

 

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

основные понятия, законы и положения высшей математики. 

Содержание дисциплины способствует изучению следующих разделов  высшей 

матиматики  неохомымых для студентов химиков: векторная алгебра, элементы линейной 

алгебры, решение систем линейных уравнений: метод Гаусса, матричный метод, функция 

одной переменной, непрерывность функции. производная и дифференциал, функции 

нескольких переменных, частные производные и полный дифференциал, 

неопределенный интеграл, определенный интеграл, числовые ряды и признаки их 

сходимости, дифференциальные уравнения первого порядка, основные их типы, 

элементы математической статистики, аналитическая геометрия на плоскости и в 

пространстве. 

В результате изучения дисциплины  «Методы математической обработки 

результатов химического анализа» обучающийся будет: 

-определять основные понятия и определения, законы физики, основы 

математического анализа;  

- владеть навыками и приемами использования этих знаний в теоретических и 

практических целях; усвоить основные понятия и определения;  

- отчетливо знать формулировки и доказательства основных теорем, применение их 

к конкретным задачам; 

- использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин;  

-использовать эти  знания в теоретических и практических целях, навыками 

решения расчетных и экспериментальных задач, навыками решения дифференциальных 

уравнений, самостоятельной работы с литературой. 

 

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

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

The content of the discipline promotes the study of the following sections of higher 

mathematics neohomyh for students of chemists: vector algebra, elements of linear algebra, the 

solution of systems of linear equations: Gauss method, matrix method, a function of one 

variable, the continuity of the 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, analytical geometry on the plane and in space.. 

As a result of the discipline  « Methods of mathematical processing of the results of 

chemical analysis » the student will: 

-to determine the basic concepts and definitions, the laws of physics, the basics of 

mathematical analysis;  

- possess the skills and techniques of using this knowledge for theoretical and practical 

purposes; 

- to learn the basic concepts and definitions;  

- know the wording and evidence of the main theorems, their application to specific tasks; 

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

- to use this knowledge for theoretical and practical purposes, the skills of solving 

computational and experimental problems, the skills of solving differential equations, 

independent work with literature. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы физика, Мектептегі математика курсының негізі. 

Школьный курс физики, Базовые знания школьной математики. 

School physics course, Basic knowledge of school mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физикалық химия, Химиядағы анализдеудің статистикалық әдістері. 
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Физическая химия, Статистические методы анализа в химии. 

Physical chemistry, Statistical analysis methods in chemistry. 

 

ЖЕРДІҢ ЖӘНЕ МИКРОШЫЛАУДЫҢ КРИМИНАЛИСТИКА САРАПТАМАСЫ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЧВ И МИКРОЧАСТИЦ 

CRIMINALISTICS EXAMINATION OF SOILS AND MICROPARTICLESS 
"Жердің және микрошылаудың криминалистика сараптамасы пәнін оқу мақсаты 

студенттерді топырақ пен микрошылаудың криминалистикалық сараптамасымен 

таныстыру болып табылады.   

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: зерттеу жоспарын құру;  топырақ 

экспертизасы мен микрошылау сиаттамасын беру; топырақтың физикалық және 

химиялық қасиеттері; топырақ пен микрошылаулардың үлгісін алу және жкспертизасын 

жүргізу шарттары;   топырақ пен микрошылауларды сараптау үшін қолданылатын 

физика-химиялық әдістер; сараптамалық қорытынды дайындау;   

«Жердің және микрошылаудың криминалистика сараптамасы» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

- зерттеу жоспарын құру, зерттеу әдістері мен әдістемелерін таңдау, материалдық 

базаны дайындау. 

- топырақ пен микрошылауларды сараптау үшін қолданылатын әдістерді сипаттау; 

- сараптама жүргізудің негіздерін негіздеу, сараптамаға ұсынылған материалдармен 

танысу, 

- сараптама нысандарының әрқайсысының белгілері мен қасиеттерін талдау; 

- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 

стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- дұрыс және дәлдік тұрғысынан таңдалған әдіс пен талдау әдістемесін бағалау; 

  

Целью изучения дисциплины «Криминалистическая экспертиза почв и 

микрочастиц» является ознакомление студентов с криминалистической экспертизой   

почв и микрочастиц.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: составление плана 

исследований; классификация  почв и микрочастиц; физические и химические свойства 

почв и микрочсатиц; условия подготовки отбор проб и обращения  с почвой и 

микрочастиц; свойства почв, микрочсатиц представленных на экспертизу, физико-

химические методы, применяемые для экспертизы   почв и микрочастиц; подготовка 

экспертного заключения; рекомендации по  организации Криминалистической 

экспертизы почв и микрочастиц. 

В результате изучения дисциплины «Криминалистическая экспертиза почв и 

микрочастиц» обучающийся будет: 

- составлять план исследования, выбор методов и методик исследования, 

подготовка материальной базы. 

- описывать методы, применяемые для экспертизы горючих матери 

криминалистической экспертизы почв и микрочастиц; 

- обосновывать основания  производства экспертизы, ознакомиться с материалами, 

представленными на экспертизу, 

- анализировать признаки и свойства каждого из объектов экспертизы; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, 

анализа и идентификации химических веществ и материалов; 

-   рассматривать систему рекомендаций по проведению криминалистической 

экспертизы почв и микрочастиц. 

 

The purpose of studying the discipline "Forensic examination of soils and microparticles" 

is to familiarize students with the forensic examination of soils and microparticles.  

The course content includes the following topics: formulation of research plan, soil 

classification and micro-particles; physical and chemical properties of soils and microcystic; 

preparation sampling and handling of soil and micro-particles; properties of soils, microcystic 

submitted for examination, physico-chemical methods used for examination of soils and micro-
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particles; preparation of an expert opinion; recommendations on the organization of Forensic 

examination of soils and microparticles. 

As a result of studying the discipline "Forensic examination of soils and microparticles" 

the student will: 

- to make a plan of research, the choice of methods and techniques of research, 

preparation of material base. 

- describe the methods used for the examination of combustible materials forensic 

examination of soils and microparticles; 

- to substantiate the grounds for the examination, to get acquainted with the materials 

submitted for examination, 

- analyze the characteristics and properties of each of the objects of expertise; 

- adapt and upgrade standard methods and facilities for the production, analysis and 

identification of chemicals and materials; 

- consider a system of recommendations for forensic examination of soils and 

microparticles. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Жалпы химия, аналитикалық химия, физико-химиялық талдау әдістері 

Общая химия, аналитическая химия, физико-химические мтоды анализа 

General chemistry, analytical chemistry, physico-chemical methods of analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

іс-тәжірібелі практика  

профессиональная практика  

professional practice 

 

ТАЛДАУДЫҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

ELECTROCHEMICAL METHODS OF ANALYSIS 

Мақсаты: «электр–өткізгіштік», «электролиттер» ұғымдарын тереңдете оқыту, 

«кондуктометрия» электрохимиялық талдау тәсілі ретінде ұғым қалыптастыру, химиялық 

реакцияның жылдамдығын және ретін анықтау, әртүрлі факторлардың реакция әрекеттесу 

жылдамдығына әсер етуін, беттік құбылыстардың мағынасын, сору процесстерін, электрохимия 

және электролиз бөлшектерін оқыту. Нәтижесінде студент: білуі тиіс: электрохимиялық талдау 

әдістерінің теориялық негіздері, қолдану аймақтарын, сору және электрохимиялық 

процесстерінің жылдамдығына, бағытына әсер ететін факторлар, электрохимия заңдары. -Істей 

алуы тиіс: электрохимиялық талдау әдістерән қолдана отырып, сәйкес келетін ережелерді 

сақтап отырып, әртүрлі үлгілердің талдауын өткізу сатылары. - Дағдылана алуы тиіс: талдау 

нәтижелерінің негізінде қорытынды жасау, мәлімдерге статистикалық талдау өткізу. Пән 

дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті менеджмент құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған.  

« Талдаудың электрохимиялық әдістері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- заттардың химиялық қасиеттері мен құрылымын зерттеудің негізгі әдістері мен 

іргелі заңдары туралы негізгі білім мен түсініктерді қалыптастыру; 

-  химиялық талдау негізінде жатқан іргелі заңдарды қамтитын білімді жинақтау 

және жүйелеу; 

- химиялық талдаудың негізгі міндеттерін тұжырымдау, әртүрлі әдістердің 

қолданылу аумағы мен шекарасын белгілеу; 

- химиялық талдау негізінде жатқан негізгі теңдеулердің негізгі эксперименталды 

заңдылықтарын, құрылымын және математикалық формасын, оларды әртүрлі әдістерде 

қолдану ерекшеліктерін қарастыру; 

- эксперименталды және теориялық зерттеудің негізгі тәсілдері мен әдістерін, 

химиялық қасиеттерін сипаттау, осы әдістерді заманауи технологияларда қолдану; 

- химиялық әдістерді қолданатын модельдердің қолданылу аймағын белгілеу, 

құбылыстарды сипаттайтын физико-химиялық шамаларды есептеу тәсілдерін қарастыру;  

- химиялық зерттеулердің әдіснамасын меңгеруді қамтамасыз ету. 
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Цель: подробное изучение понятий «электропроводность», «электролиты», 

формирование понятия «кондуктометрия» как об электрохимическом методе анализа, 

исследование скорости и порядка химических реакций, влияния различных факторов на 

скорость реакции, изучение сущности поверхностных явлений, адсорбционных процессов, 

элементов электрохимии и электролиза. Содержание дисциплины: теория электролитической 

диссоциации (ТЭД). Электропроводность растворов электролитов. Подвижность ионов и числа 

переноса. Закон Кольрауша. Кондуктометрия. Электропроводность растворов электролитов. 

Подвижность ионов и числа переноса. Скорость и порядок химических реакций. Влияние 

факторов на скорость реакции. Поверхностные явления. Электролиз. Законы электролиза. 

Гальванический элемент. Электродное равновесие. Электродные потенциалы. 

Электродвижущая сила (ЭДС). В результате изучения студент должен: - знать: теоретические 

основы электрохимических методов анализа, область применения, факторы, влияющие на 

скорость, направление и течение электрохимических и адсорбционных процессов, законы 

электрохимии. - уметь: проводить анализ различных образцов с применением 

электрохимических методов анализа с учетом правил, которые должны при этом соблюдаться. - 

иметь навыки: грамотной и точной статистической обработки полученных результатов, 

формулировки выводов по работе. Дисциплина направлена на формирование 

мировоззренческой, коммуникатиной, профессиональной, исследовательской компетенции.  

В результате изучения дисциплины  « Электрохимические методы анализа» 

обучающийся будет: 

- иметь базовые знания и представления о фундаментальных законах и основных 

методах исследования химических свойств и структуры веществ; 

- обобщать и систематизировать знания, включающие фундаментальные законы, 

лежащие в основе химического анализа; 

- формулировать основные задачи химического анализа, установить область и 

границы применимости различных методов; 

- рассмотривать основные экспериментальные закономерности, структуру и 

математическую форму основных уравнений, лежащих в основе химического анализа, 

особенности их использования в различных методах; 

- описывать основные приемы и методы экспериментального и теоретического  

исследования химических свойств, использовать этих методов в современных 

технологиях; 

- установливать область применимости моделей, применяемых химических 

методов, рассмотреть способы вычисления химических величин, характеризующих 

явления;  

- обеспечивать овладение методологией химических исследований. 

 

Aim: the detailed study of concepts "conductivity", "electrolytes", forming of concept 

"conductometry" as about the electrochemical method of analysis, research of speed and order of 

chemical reactions, influences of different factors on speed of reaction, study of essence of the 

superficial phenomena, adsorption processes, elements of electrochemistry and electrolysis. As a result 

of study a student must: - are gentlefolks: theoretical bases of electrochemical methods of analysis, 

application domain, factors, influencing on speed, direction and flow of electrochemical and 

adsorption processes, laws of electrochemistry. - able: to conduct the analysis of different standards 

with the use of electrochemical methods of analysis taking into account rules that must be here 

observed. - to have skills: literate and exact statistical treatment of the got results, formulation of 

conclusions on work. Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional 

and research competence.  

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

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

methods of research of chemical properties and structure of substances; 

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

chemical analysis; 

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

applicability of various methods; 
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- to consider the basic experimental regularities, structure and mathematical form of the 

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

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

chemical properties, to use these methods in modern technologies; 

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

methods for calculating physical and chemical quantities characterizing the phenomena; 

-  to provide mastery of the methodology of chemical research. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Пәнді оқыту математика лық және физикалық пәндер облысындағы білім базасына 

негізделуі керек.  

Изучение дисциплины должно базироваться на знаниях в области математических и 

физических дисциплин.  

The study of discipline must be based on knowledge in area of mathematical and physical 

disciplines.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Кәсіптік іс – тәжірибе.  

Профессиональная практика 

Рrofessional practice 

 

ӨРТКЕ ҚАУІПТІ ЖӘНЕ ЖАРЫЛҒЫШ ЗАТТАР САРАПТАМАСЫ 

ЭКСПЕРТИЗА ПОЖАРООПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 

EXAMINATION OF FLAMMABLE AND EXPLOSIVE SUBSTANCES 

"Жанғыш материалдардың криминалистикалық сараптамасы және өрт қауіпсіздігі" 

пәнін оқу мақсаты студенттерді жанғыш материалдардың сараптамасымен және өрт 

қауіпсіздігі негіздерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: зерттеу жоспарын құру; жанғыш 

материалдардың жіктелуі; жанғыш материалдардың физикалық және химиялық 

қасиеттері; жанғыш материалдарды сақтау және қолдану шарттары; сараптамаға 

ұсынылған жанғыш материалдардың қасиеттері, жанғыш материалдарды сараптау үшін 

қолданылатын физика-химиялық әдістер; сараптамалық қорытынды дайындау; өрт 

қауіпсіздігін күшейту бойынша ұсыныстар. 

«Өртке қауіпті және жарылғыш заттар сараптамасы» пәнін оқыту нәтижесінде 

білім алушы: 

- зерттеу жоспарын құру, зерттеу әдістері мен әдістемелерін таңдау, материалдық 

базаны дайындау. 

- жанғыш материалдарды сараптау үшін қолданылатын әдістерді сипаттау; 

- сараптама жүргізудің негіздерін негіздеу, сараптамаға ұсынылған материалдармен 

танысу, 

- сараптама объектілерінің әрқайсысының белгілері мен қасиеттерін талдау; 

- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 

стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- дұрыс және дәлдік тұрғысынан таңдалған әдіс пен талдау әдістемесін бағалау; 

- өрт қауіпсіздігін күшейту бойынша ұсыныстар жүйесін қарастыру. 

 

Целью изучения дисциплины «Криминалистическая экспертиза горючих 

материалов и пожарная безопасность» является ознакомление студентов с экспертнзой 

горючих материалов  и основами пожарной безопасности. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: составление плана 

исследований; классификация горючих материалов; физические и химические свойства 

горючих материалов; условия хранения и обращения с горючими материалами; свойства 

горючих материалов, представленных на экспертизу, физико-химические методы, 

применяемые для экспертизы горючих материалов; подготовка экспертного заключения; 

рекомендации по усилению пожарной безопасности. 

В результате изучения дисциплины « Экспертиза пожароопасных и взрывоопасных 

веществ» обучающийся будет: 
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- составлять план исследования, выбор методов и методик исследования, 

подготовка материальной базы. 

- описывать методы, применяемые для экспертизы горючих материалов; 

- обосновывать основания  производства экспертизы, ознакомиться с материалами, 

представленными на экспертизу, 

- анализировать признаки и свойства каждого из объектов экспертизы; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, 

анализа и идентификации химических веществ и материалов; 

- оценивать выбранный метод и методику анализа с точки зрения правильности и 

точности; 

- рассматривать систему рекомендаций по усилению пожарной безопасности. 

 

The purpose of the discipline Forensic examination of combustible materials and fire 

safety" is to familiarize students with the expertise of combustible materials and the basics of 

fire safety. 

The content of the discipline includes the following sections: preparation of the research 

plan; classification of combustible materials; physical and chemical properties of combustible 

materials; conditions of storage and handling of combustible materials; properties of 

combustible materials submitted for examination, physical and chemical methods used for the 

examination of combustible materials; preparation of expert opinion; recommendations for 

improving fire safety. 

As a result of the discipline " Examination of flammable and explosive substances" the 

student will: 

- to make a plan of research, the choice of methods and techniques of research, 

preparation of material resources. 

- describe the methods used for the examination of combustible materials; 

- to substantiate the basis of the examination, to get acquainted with the materials 

submitted for examination, 

- analyze the characteristics and properties of each of the objects of expertise; 

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

identification of chemicals and materials; 

- evaluate the chosen method and methodology of analysis in terms of correctness and 

accuracy; 

- to consider a system of recommendations to enhance fire safety. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Биорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия. 

Общая химия, аналитическая химия, физико-химические методы анализа  

General chemistry, analytical chemistry, physical and chemical methods of analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

іс-тәжірібелі практика  

профессиональная практика  

professional practice 

 

ТАЛДАУДЫҢ КЛАССИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

CLASSICAL METHODS OF ANALYSIS 

"Талдаудың аспаптық әдістері" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді заттардың 

химиялық құрамын сапалық және сандық анықтауға арналған әртүрлі физика-химиялық талдау 

әдістерімен таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Талдаудың физика-химиялық әдістерінің 

мәні, аналитикалық сигнал, аналитикалық сигналдың сипаттамалары, Талдаудың физика-

химиялық әдістерінің жіктелуі, талдаудың электрохимиялық әдістері, Талдаудың 

электрохимиялық әдістерінің жалпы сипаттамасы, талдаудың электрохимиялық әдістерінің 

жіктелуі, электрохимияның негізгі түсініктері, электродтар және электрохимиялық ұяшықтар.; 

талдаудың Потенциометриялық әдістері, Талдаудың Потенциометриялық әдістері, Талдаудың 

кулонометриялық әдістері, кулонометриялық титрлеу, талдаудың кондуктометриялық әдістері, 
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кондуктометрияның негізгі ұғымдары, электр Өткізгіштігін өлшеу принципі, 

кондуктометриялық және жоғары жиілікті титрлеу. 

« Талдаудың классикалық әдістері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- аналитикалық химияда қолданылатын негізгі электрохимиялық әдістерді анықтау; 

- талданатын компоненттерді сандық анықтау үшін қолданылатын әдістерді сипаттау; 

- электрохимиялық талдау әдістерінде қолданылатын аспаптардың құрылысын, жұмыс 

принциптерін түсіндіру; 

- әдістердің сезімталдығын, әдістерді анықтау шектерін салыстыру және бағалау; 

- зерттелетін компоненттерді анықтаудың әртүрлі электрохимиялық әдістері арасындағы 

байланысты орнату; 

- аналитикалық сигналдарды және олардың негізгі сипаттамаларын ажырату; 

- аспаптық және әдістемелік қателіктердің пайда болу себептерін қарастыру және оларды 

бағалай білу; 

- химиялық ақпаратты талдау және жүйелеу, қойылған аналитикалық міндеттерді 

шешудің әдістері мен құралдарын таңдау; 

- химиялық заттар мен материалдарды алудың, талдаудың және сәйкестендірудің 

стандартты әдістері мен құралдарын бейімдеу және жаңғырту; 

- химиялық эксперименттің нәтижелерін өңдеу, химиялық жүйенің мінез-құлқының 

заңдылықтарын анықтау, кәсіби қызметте эксперимент нәтижелерін пайдалана білу; 

- жүргізілген эксперименталды жұмыстардың нәтижелерін өңдеу мен баспаның қазіргі 

заманғы құралдарын пайдалана отырып, есептер түрінде дайындау және ұсыну. 

 

Целью изучения дисциплины «Инструментальные методы анализа» является 

ознакомление студентов с разнообразными физико-химическими методами анализа, 

служащими для качественного и количественного определения химического состава веществ. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: сущность физико-химических 

методов анализа, аналитический сигнал, характеристики аналитического сигнала, 

классификация физико-химических методов анализа, электрохимические методы анализа, 

общая характеристика электрохимических методов анализа, классификация электрохимических 

методов анализа, основные понятия электрохимии, электроды и электрохимическая ячейка; 

потенциометрические методы анализа, принцип потенциометрических методов анализа, 

кулонометрические методы анализа, кулонометрическое титрование, кондуктометрические 

методы анализа, основные понятия кондуктометрии, принцип измерения электропроводности, 

кондуктометрическое и высокочастотное титрование. 

В результате изучения дисциплины  «Классические методы анализа» обучающийся 

будет: 

- определять основные электрохимические методы, используемые в аналитической 

химии; 

- описывать методы, применяемые для количественного определения анализируемых 

компонентов; 

- объяснять устройство, принципы работы приборов, применяемых в электрохимических 

методах анализа; 

- сравнивать и оценивать   чувствительность методов, пределы обнаружения методов; 

- устанавливать связь между различными электрохимическими методами определения 

исследуемых компонентов; 

- различать аналитические сигналы и их основные характеристики; 

- рассматривать причины возникновения инструментальных и методических 

погрешностей и уметь их оценивать; 

- анализировать и систематизировать химическую информацию, выбирать методы и 

средства решения поставленных аналитических задач; 

- адаптировать и модернизировать стандартные методы и средства получения, анализа и 

идентификации химических веществ и материалов; 

- обрабатывать результаты химического эксперимента, выявлять закономерности 

поведения химической системы, уметь использовать результаты эксперимента в 

профессиональной деятельности; 
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- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в виде 

отчетов с использованием современных средств редактирования и печати. 

 

The purpose of the discipline "Instrumental methods of analysis" is to familiarize students with 

a variety of physical and chemical methods of analysis, serving for qualitative and quantitative 

determination of the chemical composition of substances. 

 

The content of the discipline includes the following sections: the essence of physical and 

chemical methods of analysis, analytical signal, characteristics of the analytical signal, classification of 

physical and chemical methods of analysis, electrochemical methods of analysis, General 

characteristics of electrochemical methods of analysis, classification of electrochemical methods of 

analysis, basic concepts of electrochemistry, electrodes and electrochemical cell; potentiometric 

methods of analysis, the principle of potentiometric methods of analysis, coulometric methods of 

analysis, coulometric titration, conductometric methods of analysis, the basic concepts of 

conductometry, the principle of measuring electrical conductivity, conductometric and high-frequency 

titration. 

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

- identify the main electrochemical methods used in analytical chemistry; 

- describe the methods used to quantify the components analyzed; 

- explain the device, the principles of operation of devices used in electrochemical methods of 

analysis; 

- compare and evaluate the sensitivity of the methods, the detection limits of the methods; 

- to establish a connection between different electrochemical methods for determining the 

components under study; 

- distinguish between analytical signals and their main characteristics; 

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

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

analytical tasks; 

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

of chemicals and materials; 

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

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

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

editing and printing tools. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Аналитикалық химия, зерттеудің физико-химиялық әдістері.  

Аналитическая химия, физические методы химических исследований  

Аnalytical chemistry, physical methods of chemical research  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары  

Научно-исследовательская работа.  

Research work. 

 

КҰЖАТТАРДЫҢ ТРАССОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ САРАПТАМАСЫ 

(ҚТС)  

 ТРАССОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ (ТЭД) 

 TRANSOLOGICAL AND TECHNICAL EXAMINATION OF DOCUMENTS 

Курстың мақсатының құжаттың трассологиялық және техникалық сараптамасын оқу. 

Пәннің мазмұны: трассология ғылым ретінде, іздері, құжаттардың техникалық сараптамасы. 

Нәтижесінде студент - Білуі тиіс: микробөлшектердің сараптамасы туралы түсінікті білу. - 

Істей алуы тиіс: сараптамаларды орындау. - Дағдылана алуы тиіс: сараптамалар жүргізуге. Пән 

қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеу құзыреті. 

«Кұжаттардың трассологиялық және техникалық сараптамасы (ҚТС)» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

- материалдық әлемнің объективті заңдылықтары ұғымымен байланысты, трасологиямен 

зерттелетін мәселелерді зерттеу;  
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- трасологиялық сәйкестендіру және диагностика негіздерін оқыту;  

- трасологиялық зерттеулердің қазіргі жағдайын тереңдете зерттеу; 

- трасологиялық сараптаманың ғылыми негіздері мен әдістерін зерттеу;  

- қылмыстың механизмін көрсететін із түзудің теориялық негіздерін, іздердің пайда болу 

заңдылықтарын терең зерделеу;  

- қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу үшін елеулі маңызы бар мән-жайларды 

анықтау мақсатында іздерді анықтаудың, оларды алып қоюдың және зерттеудің заманауи 

әдістері мен құралдарын зерделеу;  

- трасологияда қолданылатын терминологияны (тілді) оқу. 

 

Целью курса является изучение трассологической и технической экспертизы документов 

др. Содержание дисциплины: трассология как наука; следы; физические и химические методы 

определения в трассологической экспертизе; техническая экспертиза документов; 

автороведческая экспертиза; подделка документов; виды подделки документов; экспертиза 

бумаги и чернил. В результате изучения дисциплины студент должен - знать: основные понятия 

в области экспертизы микрочастиц - уметь: выполнять экспертизы - иметь навыки: проведения 

экспертиз Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

В результате изучения дисциплины «Трассологическая и техническая экспертиза 

документов (ТЭД)» обучающийся будет:  

- владеть вопросами связанных с понятием объективных закономерностей 

материального мира, изучаемые трасологией;  

- владеть основами трасологической идентификации и диагностики;  

- углубленно изучать современные состояния трасологических исследований; 

- изучать научные основы и методы трасологической экспертизы;  

- углубленное изучать тeopeтичecкие ocнoвы cлeдooбpaзoвaния, зaкoнoмepнocтей 

вoзникнoвeния cлeдoв, oтpaжaющих мexaнизм пpecтyплeния;  

- изучать современные мeтoды и cpeдcтв oбнapyжeния cлeдoв-отображений, иx 

изъятия и иccлeдoвaния c цeлью ycтaнoвлeния oбcтoятeльcтв, имeющиx cyщecтвeннoe 

знaчeниe для pacкpытия, paccлeдoвaния и пpeдyпpeждeния пpecтyплeний;  

- изучать терминолгии (языка) применяемой в трасологии. 

 

The aim of course is a study of трассологической and technical examination of documents 

other. Table of contents of discipline: трассология as science; tracks; physical and chemical methods 

of determination are in трассологической examination; technical examination of documents; 

автороведческая examination; imitation of documents; types of imitation of documents; examination 

of paper and inks. As a result of study of discipline a student must gentlefolks: basic concepts in area 

of examination of microparticless able: to execute examinations to have навыки:проведения 

examinations Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competence.  

As a result of the discipline "Transological and technical examination of documents" the 

student will: 

- study of issues related to the concept of objective laws of the material world, studied by 

trasology;  

- learning the basics of track identification and diagnosis;  

- an in-depth study of the contemporary motion analysis; 

- study of the scientific foundations and methods of technical expertise;  

- in-depth study of the theoretical foundations of trace formation, patterns of traces, 

reflecting the mechanism of crime;  

- the study of modern methods and means of detection of traces-displays, their removal and 

research in order to establish the circumstances that are essential for the disclosure, investigation and 

prevention of crimes;  

- the study of terminology (language) used in trasology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Жалпы химия, аналитикалық химия, физико-химиялық талдау әдістері  

Общая химия, аналитическая химия, физико-химические методы анализа  
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General chemistry, analytical chemistry, physical and chemical methods of analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

іс-тәжірібелі практика  

профессиональная практика  

professional practice 

 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ЭКОАНАЛИТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ 

МОНИТОРИНГІ 

ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

ECO-ANALYTICAL CONTROL AND MONITORING OF THE ENVIRONMENT 

Пәннің мақсаты студенттердің қоршаған орта объектілерін талдау әдістерінің негізгі 

тәсілдерін, принциптері мен заңдылықтарын меңгеру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: бақыланатын объектілер (су, ауа, топырақ, 

түптік шөгінділер, өсімдіктер, тамақ және жем; негізгі ластағыштар, бақыланатын объектіні 

анықтау, объектіні бастапқы тексеру, бақыланатын объектінің ақпараттық моделін 

қалыптастыру, бақылау объектісінің жағдайын болжау, алынған ақпаратты өңдеу және ұсыну 

және оны тұтынушыға жеткізу. 

сарқынды сулардың түрлері, сарқынды сулардың жіктелуі, шаруашылық-тұрмыстық 

сарқынды сулар; ластағыштардың құрамы, өнеркәсіптік сарқынды сулар, жер бетіндегі 

сарқынды сулар, сарқынды сулардың агрессивтілік дәрежесі бойынша жіктелуі; сарқынды 

суларды бастапқы тазарту, сарқынды суларды тазартудың негізгі сатысы ретінде қайталама 

өңдеу; коагуляция және флокуляция, коагулянттар мен флокулянттарды пайдалана отырып 

технологиялық процестер, сарқынды суларды тазартудың мембраналық әдістері, өнеркәсіптік 

сарқынды суларды тазартудың ион алмасу әдісі; өнеркәсіптік сарқынды суларды тазартудың 

электрохимиялық әдістері. 

« Қоршаған ортаны экоаналитикалық бақылау және мониторингі» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

- аналитикалық химияда қолданылатын негізгі электрохимиялық әдістерді анықтау; 

- ағынды және жер үсті суларын талдау үшін қолданылатын әдістерді сипаттау; 

- электрохимиялық талдау әдістерінде қолданылатын аспаптардың құрылысын, жұмыс 

принциптерін түсіндіру; 

- әдістердің сезімталдығын, әдістерді анықтау шектерін салыстыру және бағалау; 

- зерттелетін компоненттерді анықтаудың әртүрлі электрохимиялық әдістері арасындағы 

байланысты орнату; 

- Ағынды суларды тазартудың мембраналық әдістері, өнеркәсіптік ағынды суларды 

тазартудың ион алмасу әдісі; 

- коагулянттар мен флокулянттарды пайдалана отырып технологиялық процестерді 

талдау; 

- жүргізілген эксперименталды жұмыстардың нәтижелерін өңдеу мен баспаның қазіргі 

заманғы құралдарын пайдалана отырып, есептер түрінде дайындау және ұсыну."студенттердің 

сарқынды суларды тазарту және талдау әдістерінің негізгі тәсілдерін, принциптері мен 

заңдылықтарын меңгеру болып табылады. 

 

Целью дисциплины является освоение студентами основных подходов, принципов и 

закономерностей методов анализа объектов окружающей среды. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: контролируемые объекты (воды, 

воздух, почвы, донные отложения, растения, пища и корма; основные загрязнители, выявление 

контролируемого объекта, первичное обследование объекта, формирование информационной 

модели контролируемого объекта, прогнозиование состояния объекта контроля, обработка и 

представление полученной информации и доведение ее до потребителя. 

типы сточных вод, классификация сточных вод, хозяйственно-бытовые сточные воды; 

состав загрязнителей, промышленные сточные воды, поверхностные сточные воды, 

классификация сточных вод по степени агрессивности; первичная очистка сточных вод, 

вторичная обработка, как основная стадия очистки сточных вод; коагуляция и флокуляция, 
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технологические процессы с использованием коагулянтов и флокулянтов, мембранные методы 

очистки стоков, ионообменный метод очистки промышленных сточных вод; 

электрохимические методы очистки промышленных сточных вод. 

В результате изучения дисциплины  « Экоаналитический контроль и мониторинг 

окружающей среды» обучающийся будет: 

- определять основные электрохимические методы, используемые в аналитической 

химии; 

- описывать методы, применяемые для анализа сточных и поверхностных вод; 

- объяснять устройство, принципы работы приборов, применяемых в электрохимических 

методах анализа; 

- сравнивать и оценивать   чувствительность методов, пределы обнаружения методов; 

- устанавливать связь между различными электрохимическими методами определения 

исследуемых компонентов; 

- мембранные методы очистки стоков, ионообменный метод очистки промышленных 

сточных вод; 

- анализировать технологические процессы с использованием коагулянтов и 

флокулянтов; 

- готовить и представлять результаты проведенных экспериментальных работ в виде 

отчетов с использованием современных средств редактирования и печати.» является освоение 

студентами основных подходов, принципов и закономерностей методов анализа и очистки 

сточных вод. 

 

The purpose of the discipline is the development of students ' basic approaches, principles and 

laws of methods of analysis of environmental objects. 

The content of the discipline includes the following sections: controlled objects (water, air, soil, 

bottom sediments, plants, food and feed; major pollutants, identification of the controlled object, the 

primary examination of the object, the formation of an information model of the controlled object, 

forecasting the state of the object of control, processing and presentation of the information and 

bringing it to the consumer. 

types of waste water, classification of waste water, household waste water; composition of 

pollutants, industrial waste water, surface waste water, classification of waste water according to the 

degree of aggressiveness; primary wastewater treatment, secondary treatment, as the main stage of 

wastewater treatment; coagulation and flocculation, technological processes using coagulants and 

flocculants, membrane methods of wastewater treatment, ion exchange method of industrial 

wastewater treatment; electrochemical methods of industrial wastewater treatment. 

As a result of the discipline  « Eco-analytical control and monitoring of the environment » 

the student will: 

- identify the main electrochemical methods used in analytical chemistry; 

- describe the methods used for the analysis of wastewater and surface water; 

- explain the device, the principles of operation of devices used in electrochemical methods of 

analysis; 

- compare and evaluate the sensitivity of the methods, the detection limits of the methods; 

- to establish a connection between different electrochemical methods for determining the 

components under study; 

- membrane methods of wastewater treatment, ion exchange method of industrial wastewater 

treatment; 

- analyze technological processes using coagulants and flocculants; 

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

editing and printing tools."it is the development of students' basic approaches, principles and laws of 

methods of analysis and treatment of wastewater. 

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

Неорганическая, аналитическая, органическая, физическая химия. 

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары  
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Научно-исследовательская работа. 

Research work. 

 

 

ТАБИҒИ ОРТА КҮЙІН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ 

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

CONTROL OF THE NATURAL ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL 

MONITORING 
Мақсаты: студенттерді металлургиялық өндірісті аналитикалық бақылаудың 

теориялық, практикалық және метрологиялық негіздеріне оқыту. 

        Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: агломерациядан бастап дайын 

өнімге дейін металлургиялық өндірістің жекелеген сатыларында қолданылатын 

химиялық, физикалық және физико-химиялық әдістер. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- экологиялық өндірісті аналитикалық бақылаудың негізгі функциялары мен 

объектілерін сипаттау,  

- аналитикалық бақылау әдістерінің өндірістік жіктелуін, экологиялық өндірісті 

метрологиялық қамтамасыз ету негіздерін түсіну.  

- сынама алу, оны таңбалау, сынама дайындау және талдаудың құрамын аспаптық 

анықтау. 

- талдауды метрологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру,  

- қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес табиғи орта 

жағдайының сапасына бақылау жүргізу. 

 

Цель: обучение студентов теоретическим, практическим и метрологическим 

основам аналитического контроля металлургического производства. 

        Содержание дисциплины включает следующие разделы: химические, 

физические и физико-химические методы, используемые на отдельных стадиях 

металлургического производства, начиная от агломерации до готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- описывать основные функции и объекты аналитического контроля 

экологического производства,  

- понимать производственную классификацию методов аналитического контроля, 

основы метрологического обеспечения экологического производства.  

- проводить отбор проб, ее маркировку, пробоподготовку и инструментальное 

определения содержания аналита. 

- осуществлять метрологическое обеспечение анализа,  

- проводить контроль качества состояния природной среды согласно требованиям 

действующих нормативных документов. 

 

Purpose: teaching students 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 must: 

- describe the main functions and objects of analytical control of ecological production,  

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

metrological support of environmental production.  

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

analyte content. 

- to carry out metrological support of the analysis,  

- to carry out quality control of the state of the natural environment in accordance with 

the requirements of existing regulations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
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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 

 

 

 


