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Академия-

лық 

кредиттер 

саны 

Количество 

академичес-

ких кредитов 

Quantity of 

academic 

credits 

Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 15 кредит / кредитов / credit 

«Химияны оқытудағы аймақтық компонент», «Білім берудегі инновациялық технологиялар» 

білім беру траекториялары бойынша базалық пəндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Региональный компонент в 

преподавании химии», «Инновационные технологии в образовании» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Regional component in teaching chemistry», 

«Innovative technologies in education»   

1 

MSTOONH

5201  

Жалпы жəне бейорганикалық химияны оқытудың 

методологиясы жəне заманауи технологиялары  

Методология и современные технологии обучения 

общей и неорганической химии  

The methodology and advanced technology training of 

General and Inorganic Chemistry 
5 

MIOPShH -

5201 

Химияның мектептегі курсының кейбір тарауларын 

оқыту əдістемесі  

Методика изучения отдельных разделов школьного 

курса химии  

Methods of study of the school chemistry course 

individual sections  

2 

TPFH 

5202  

Физикалық химияның теориясы мен мəселелері  

Теория и проблемы физической химии  

Theory and problems of physical chemistry 
5 

STKO 

5202 

Қышқылдар мен негіздердің қазіргі кездегі теориясы 

Современные теории кислот и оснований 

Modern theories of acids and bases 

3 

UPIM 

6201 

Жобаларды басқару жəне инновациялық менеджмент 

Управление проектами и инновационный 

менеджмент 

Project Management and Innovation Management 

5 

POiKMN 

6201 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу жəне 

бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке 

The software and computer in science 

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 35 кредит / кредитов / credit 

«Химияны оқытудағы аймақтық компонент», «Білім берудегі инновациялық технологиялар» 

білім беру траекториялары бойынша кəсіптік пəндер 



Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  «Региональный компонент 

в преподавании химии», «Инновационные технологии в образовании» 

Main disciplines for educational trajectories: «Regional component in teaching chemistry», 

«Innovative technologies in education»   

4 

PSMOD-

5304 

Химиялық-педагогикалық зертеулер мəндерін 

өңдеуге статистикалық əдістерді қолдану 

Применение статистических методов для обработки 

данных химико-педагогического исследования 

Application of statistical methods for data processing in 

chemical-pedagogical research 
5 

H-5304 

Хемометрика 

Хемометрика 

Chemometrics 

5 

REIKPHVSh 

1302 

Жоғары оқу орнында химияны оқыту əдістемесіндегі 

аймақтық, экологиялық жəне тарихи компоненттер  

Региональные, экологические и исторические 

компоненты при преподавании химии в высшей 

школе 

Regional, environmental, and historical components of 

teaching Chemistry in high school 5 

POPSVRHS

Sh 

2302 

Орта мектептерде сабақтан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру жəне шешу жолдары 

Проблемы организации и пути совершенствования 

внеклассной работы по химии в средней школе 

Problems of organization and ways to improve the 

extracurricular work in chemistry in secondary school 

6 

HPRK  

1301 

ҚР химия өнеркəсібі 

Химическая промышленность Республики Казахстан 

Chemical industry of the Republic of Kazakhstan 

5 

IIKIH  

2301 

Ақпараттық комуникативті технологиясын химияны 

оқытуда қолдану 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании химии 

Using information and communication technologies in 

teaching chemistry 

7 

SPPH 

2303 

 

Химияны оқытудың синергетикалық əдісі 

Синергетический подход в преподавании химии 

Synergetic approach to teaching of chemistry 

5 

MKEUIH 

1303 

Химиядан электронды оқу құралдарын құрастыру 

əдістемесі 

Методика конструирования электронных изданий по 

химии 

Method of constructing of electronic educational editions 

of chemistry 

8 

SPAH 

5305 

Аналитикалық химияның қазіргі кездегі мəселелері 

Современные проблемы аналитической химии 

Modern problems of Analytical chemistry 

5 

SPAiIV 

5305 

Заттарды сəйкестендірудегі талдауда заманау 

тəсілдер 

Современные подходы к анализу и идентификации 

веществ 

Modern approaches to the analysis and identification of 



substances 

9 

ISPH -2304 

Қазіргі заман химия мəселелері мен тарихы  

История и современные проблемы химии 

History and modern problems of Chemistry 

5 

MRKKZH -

1304 

Химиядан сапалық жəне сандық есептерді шығару 

əдістемесі 

Методика решения качественных и количественных 

задач по химии 

The method of solving qualitative and quantitative 

problems in chemistry 

10 

MOP 

6302 

Білім беру үрдісінің мониторингі  

Мониторинг образовательного процесса 

Monitoring of the educational process 

5 

MFHIUSSh 

6302 

Орта мектепте химиялық зерттеу біліктіліктерін 

қалыптастыру əдістемесі  

Методика формирования химико-исследовательских 

умении в средней школе 

The method of formation of chemical research ability in 

high school 

 

 

Жалпы жəне бейорганикалық химияны оқытудың методологиясы жəне заманауи 

технологиялары  

Методология и современные технологии обучения общей и неорганической химии  

The methodology and advanced technology training of General and Inorganic Chemistry 

Курстың мақсаты: мектептегі химия курсы бойынша жаңартылған бағдарлама аясында 

жалпы жəне бейорганикалық химия жəне заманауи педагогикалық теория мен 

инновациялық оқыту əдістемелері тұрғысынан бейорганикалық химия жəне периодтың 

жүйедегі элементтер химиясының теориялық негіздерін терең зерттеу 

Курстың негізгі мазмұны: нанотехнология, Болон үрдісі саласындағы нанотехнология, 

Дублин дескрипторлары, Блум таксономиясы, мектептегі химия курсының жаңартылған 

бағдарламасы, оқыту мен тəрбиелеудің заманауи инновациялық технологиялары 

саласындағы заманауи ғылыми жетістіктерге суйене отырып, химия ғылымының негізгі 

заңдылықтары мен заңдарын оқу;   

Пəндерді зерделеу нəтижесінде магистрант білуі жəне түсінуі керек: 

- қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді ескере жалпы жəне бейорганикалық химияның 

негізгі теорияларын заңдарые мен заңдылықтарын; 

- Болон процесі мен кредиттік технологияларды оқытудың негізгі ережелерін, 

- Блумның жүйелілігін 

- Дублин дескрипторларын 

- Қазіргі заманғы білім беру технологияларын 

- Мектеп химиялық білімінің жаңартылған мазмұнын. 

Қолдану мүмкіндігі: 

- Оқу процесінде, Дублиндік дискриминаторлар жəне Болон таксономиясы 

- Өзінің əдістемелік жұмысында Дублин дискрипторын, Блум таксономиясын, көптілдік 

пен химияны оқытудың жаңартылған бағдарламасы аясында заманауи педагогикалық 

технологияларды қолданана білу керек.  

 

 Цель курса: Углубленное изучение  теоретических основ неорганической химии и 

химии элементов периодической системы с учетом современных научных достижений в 

области общей и неорганической химии и современных педагогических теорий и 



инновационных технологий обучения, в условиях обновленных программ школьного 

курса химии.  

Содержание курса составляет: изучение основных законов и закономерностей науки 

химии в свете современных научных достижений в области нанотехнологий, а так же с 

учетом Болонского процесса, Дублинских дескрипторов, таксономи Блума, обновленного 

содержания школьного курса химиии современных инновационных технологий обучения 

и воспитания.  

В результате изучения дисциплины магистрант будет: 

- знать основные теории , законы и закономерности общей и неорганической химии в 

свете современного достижения науки 

- использовать основные положения Болонского процесса и кредитной 

технологии обучения при организации и планировании химико-образовательного 

процесса, 

-  применять таксономию Блума для разработки технологии обучения общей 

и неорганической химии,  

- использовать Дублинские дискрипторы в процессе организации 

образовательного процесса по химии в школе и ВУЗе, 

- анализировать современные образовательные технологии 

- выбирать оптимальные образовательные технологии с учетом обновленного 

содержания школьного химического образования 

 

Purpose of the course: In-depth study of the theoretical foundations of inorganic chemistry and 

elemental chemistry of the periodic system, taking into account modern scientific achievements 

in the field of general and inorganic chemistry and modern pedagogical theories and innovative 

teaching technologies, in the context of updated curriculum chemistry programs. 

The main content of the course is: the study of the basic laws and laws of the science of 

chemistry in the light of modern scientific achievements in the field of nanotechnologies of the 

Bologna process, Dublin descriptors, the taxonomy of Bloom, the renewed content of the school 

chemistry course and modern innovative technologies of teaching and upbringing. As a result of 

the study of discipline, the master student must know and understand: 

- the basic theories, laws and patterns of general and inorganic chemistry in the light of the 

modern achievement of science 

- the main provisions of the Bologna Process and credit technology training, 

- Taxonomy of Bloom, 

- Dublin descriptors, 

- Modern educational technologies 

- Updated content of school chemical education 

Ability to apply: 

- In the learning process, the Dublin discriminators and the Bloom taxonomy 

- In its methodical work to be able to apply the Dublin descriptors, Bloom's  

Tonomy, modern pedagogical technologies in the context of the updated content of teaching 

chemistry and multilingualism. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық, коллоидтық химия, химияны 

оқыту əдістемесі, жалпы жəне бейорганикалық химия оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздері, органикалық химия жəне жоғары молекулалық қосылыстар оқыту ғылыми-

əдістемелік негіздері. 

Знания и умения в рамках программы бакалавриата по неорганической, физической 

химии, методике обучения химии, научно-теоретическим основам преподавания общей и 

неорганической химии, методике проведения школьного химического эксперимента.  



Inorganic, organic, analytical physical, colloid chemistry, methods of teaching chemistry, 

scientific and theoretical bases for teaching general and inorganic chemistry, scientific and 

methodological foundations for teaching organic chemistry and high-molecular compounds. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Ғылыми-зерттеу жұмыстар, əрі қарай кəсіби қызмет, өзін-өзі тану  

Научно-исследовательская работа, дальнейшая профессиональная деятельность, 

самообразование 

Research work, further professional activity, self-education 

 

Химияның мектептегі курсының кейбір тарауларын оқыту əдістемесі  

Методика изучения отдельных разделов школьного курса химии  

Methods of study of the school chemistry course individual sections 

Курс мақсаты: Жаңартылган бағдарлама аясында химияны оқытудың ғылыми-əдістемелік 

негіздерін оқыту, зертхана жағдайында эксперимент жүргізу. 

 Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: оқытудың дидактикалық 

принциптері, заманауи педогогикалық теория,химиялык қосылыстардың номенклатурасы, 

химиялык қосылыстардың класстары, əр түрлі класс арасы мен органикалық қосылыстар 

тобы арасындағы генетикалық байланыс, органикалық қосылыстар түзілуінің негізгі 

механизмдері.  

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: химияның негізгі теориясы мен заңдарын, бейорганикалық жəне органикалық 

қосылыстардың кластарын, олардың арасындағы генетикалық байланысты, химиялық 

байланыс жəне реакциялық сипатын анықтау, тотығу-тотықсыздану процесстерін; 

- жоспарлауы тиіс: химия пəнінің мұғалімі жұмыс жоспары, мониторинг жəне 

диагностика жүргізуге, оқыту əр түрлі əдістер мен тəсілдерді қолдана отырып оқу 

процесін ұйымдастырудың түрлі формаларын ұйымдастыру жəне жүзеге асыру, Үздіксіз 

өзін-өзі білім алу 

- Істей алуы тиіс: зертханада химиялық эксперимент жүргізу білікті болуы мектеп химия 

курсының жекелеген учаскелерін оқыту əдістемесі саласындағы негізгі əдістемелік 

əдістерді; 

Пəннің бағыты - дүниетанымның қалыптасуына, коммуникативті, кəсіби, ғылыми 

құзыреттілікке бағытталған. 

  

Цель курса: формирование у магистрантов научно-методических основ преподавания 

отдельных разделов школьного курса химии, проведения  школьного химического 

эксперимента в условиях обновленных программ. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: методические возможности 

изучения строения вещества и структуры многоэлектронных атомов, периодического 

закона и периодической системы, строения молекул и химической связи, растворимости и 

растворов, гидролиза солей и окислительно-восстановительных процессов, генетическая 

связь между различными классами и группами органических соединений, дидактические 

принципы преподавания химии в школе, современные педагогические теории и 

технологии при изучении химии, особенности школьного химического эксперимента при 

изучении отдельных разделов школьного курса химии. 

В результате изучения магистрант должен: 

-  знать основные теории и законы химии,  классы неорганических и  органических 

соединений, генетическую связь между ними,   

- планировать работу учителя химии с учетом обновленного содержания образования,  

- организовать и проводить в различных формах учебно-воспитательный  процесс по 

химии 

- осуществлять контроль и диагностику химико-образовательного процесса, 

- осуществлять непрерывное самообразование; 



- владеть навыками проведения химического эксперимента в лабораторных условиях,  

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course: the formation of scientific and methodological principles for teaching 

certain sections of the school chemistry course, conducting a school chemical experiment in the 

conditions of the program. 

The content of the discipline includes the following sections: methodological possibilities of 

studying the structure of matter and the structure of many-electron atoms, periodic law and 

periodic system, chemical bond structure, solubility and solutions, salt hydrolysis and oxidation-

reduction processes, didactic principles of teaching, modern pedagogical theories, nomenclature 

of organic compounds , classes of organic compounds, the genetic link between different classes 

and groups of organic compounds, structure of matter and dependence of properties of 

substances on the electronic structure of atoms. 

As a result of the study the undergraduate must: 

- know the basic theories and laws of chemistry, classes of inorganic and organic compounds, the 

genetic connection between them, determine the nature of the chemical bond and reactivity, have 

an idea of redox processes 

- to plan the work of the teacher of chemistry, to organize and conduct various forms of 

organization of the educational process with the use of different means and methods of 

instruction, to carry out control and diagnostics, engage in continuous self-education; 

- Possess the skills of carrying out a chemical experiment in laboratory conditions, possess the 

basic methodological techniques and skills in the field of teaching methods for individual 

sections of the school chemistry course 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research 

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық физикалық, коллоидтық химия, химияны 

оқыту əдістемесі, жалпы жəне бейорганикалық химияны оқытудың ғылыми жəне 

теориялық негіздері, органикалық химия жəне жоғары молекулалы қосылыстардың 

ғылыми-əдістемелік негіздері 

Знания и умения в рамках программы бакалавриата по неорганической, физической 

химии, методике обучения химии, научно-теоретическим основам преподавания общей и 

неорганической химии, методике проведения школьного химического эксперимента.  

Inorganic, organic, analytical physical, colloid chemistry, methods of teaching chemistry, 

scientific and theoretical bases for teaching general and inorganic chemistry, scientific and 

methodological foundations for teaching organic chemistry and high-molecular compounds. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары, əрі қарай кəсіби қызмет, өзін-өзі тану 

Научно-исследовательская работа, дальнейшая профессиональная деятельность, 

самообразование 

Research, further professional activity, self-education 

 

 

Физикалық химияның теориясы мен мəселелері  

Теория и проблемы физической химии  

Theory and problems of physical chemistry 

Курстың мақсаты: заманауи физикалық химияның негізгі түсініктері мен əдістері, 

мəселелері туралы түсінікті тереңдету. 

Пəннің мазмұны келесі қабілетіліктерін қалыптастыруға бағытталған:  

- термодинамиканың негізгі заңдарын білу; 

- гомогенді жəне гетерогенді тепе-теңдіктің ерекшеліктерін түсіндіру; 



- химиялық кинетиканың негізгі заңдарын түсіну; 

- күшті жəне əлсіз электролиттердің қасиеттерін, негізгі теорияларын талдау; 

- электрохимиялық процестердің ерекшеліктерін түсіндіру; 

- электролиз заңдарын түсіндіру, электрохимиялық процестердің термодинамикалық 

сипаттамаларын есептеу; 

- практикалық тапсырмаларды шешу үшін физикалық химияның теориялық 

материалдарын қолдану; 

- реакция жүргізудің тиімді жағдайларын бағалау. 

Пəнді оқу нəтижесіндемагистрант 

-білуі тиіс: заманауи физикалық химияның негіздерін, химиялық заттарды талдаудың 

негізгі əдістерін; 

-істей алуы тиіс: қышқылдық-негіздік, тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігінің таралу 

диаграммалары, тепе-теңдікті графикалық бейнелеу, анализде комплексті қолданудың 

тиімді жағдайларын табу; 

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

жұмыс істей білуге.  

Пəн дүниетанымдық, коммуникативтік, кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: углубить знания по основным понятиям, методам и проблемам современной 

физической химии в свете обновленного содержания образования. 

Содержание дисциплины:  

- основные положения термодинамики неравновесных процессов; 

- особенности гомогенного и гетерогенного равновесия; 

- основные законы химической кинетики; 

- теории, свойства сильных и слабых электролитов; 

- особенности электрохимических процессов, термодинамические характеристики 

электрохимических процессов; 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать основы современной физической химии, основные понятия и определения, 

основные методы анализа химических веществ. 

- строить распределительные диаграммы кислотно-основного, окислительно-

восстановительного равновесия, изображать равновесия графически и уметь находить 

оптимальные области использования комплексов в анализе. 

- применять теоретический материал по физической химии для решения практических 

задач; 

- оценивать с различных позиций оптимальные условия проведения реакций. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course: to deepen knowledge of the basic concepts, methods and problems of 

modern physical chemistry. 

The content of the discipline is aimed at the formation of the following abilities of 

undergraduates:  

- know the basic laws of thermodynamics; 

- explain the features of homogeneous and heterogeneous equilibrium; 

- understand the basic laws of chemical kinetics; 

- analyze the basic theories, properties of strong and weak electrolytes; 

- explain the features of electrochemical processes; 

- explain the laws of electrolysis, calculate the thermodynamic characteristics of electrochemical 

processes; 

- apply theoretical material on physical chemistry to solve practical problems; 



- to evaluate the optimal conditions for the reactions. 

As a result of the study, the undergraduate should: 

-know the basics of modern physical chemistry, basic concepts and definitions, basic methods of 

analysis of chemicals. 

- to be able to build distribution diagrams of acid-base, redox equilibrium, to represent the 

equilibrium graphically and to be able to find the optimal use of complexes in the analysis. 

-possess the skills of basic techniques of working with chemical utensils, reagents, devices and 

equipment. 

Discipline is aimed at formation of world outlook, communicative, professional and research 

competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Аналитикалық химия, физикалық химия. 

Знания в рамках программы бакалавриата по аналитической химии, физической химии, 

теоретических основ неорганической химии и химии элементов. 

Analytical chemistry, physical chemistry.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Білімдер ша курсқа химияның облысында при ғылыми-зерттеу жұмыстың зерттемесінде 

пайдаланылады жəне одан əрі кəсіби қызметте. 

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

химии  и вдальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the course used for the development of scientific research in the field of chemistry 

and in further professional activity. 

 

Қышқылдар мен негіздердің қазіргі кездегі теориясы 

Современные теории кислот и оснований 

Modern theories of acids and bases 

Курстың мақсаты: қышқылдар мен негіздер теориясын оқу аумағында аналитикалық 

химиядан теориялық білімді кеңейтіп, тереңдету. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды : Аррениус, Льюис, Бренстеда- Лоури, 

Усановичтің қышқылдар мен негіздер теориясы, Бренстед-Лоуридің теориясы, 

еріткіштердің классификациясы. Теорияның салыстырмалы анализі беріледі.. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс:  Аррениус, Льюис, Бренстеда- Лоури, Усановичтің қышқылдар мен негіздер 

теориясы, Бренстед-Лоуридің теориясы, еріткіштердің классификациясын, күшті жəне 

əлсіз электролит қасиеттерін. 

- Істей алуы тиіс: теорияларды протондық жəне элетрондық механизм тұрғысынан 

түсіндіру, білімді нақты үрдістерге қолдана білу. 

-Дағдылана алуы тиіс: қышқыл, негіз, амфолитті ерітінділердің рН-ын есептеуге, 

анықтамалық, ғылыми-техникалық əдебиеттермен жұмыс жасай білуге. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: расширение и углубление теоретических знаний по аналитической химии в 

области изучения теорий кислот и оснований 

Содержание дисциплины включает следующие  разделы: в курсе изучения дисциплины 

рассматриваются методологические основы теории кислот и оснований: Аррениуса, 

Льюиса, Бренстеда- Лоури, Усановича. Большое внимание уделено теории Бренстеда-

Лоури, классификации растворителей, дифференцирующему и нивелирующему действию 

растворителей, теории Усановича, рассматриванию кислот и оснований с точки зрения 

этой теории. Даётся сравнительный анализ теорий.  

 В результате изучения    магистрант должен: 

-знать основные современные теории кислот и оснований (Аррениуса, Бренстеда-Лоури, 

Льюиса, Усановича), теорию растворов, свойства слабых и сильных электролитов, 



активность, константы равновесия, основные положения теорий, особенности 

характеристики кислот и оснований с точки зрения той или иной теории; 

- объяснять теории с точки зрения протонного или электронного механизмов, дать 

объяснения типов химической связи, лежащих в основе той или иной теории, применять 

знания к конкретным процессам;  

-расчитывать рН растворов кислот, щелочей и растворов амфолитов, самостоятельного 

пользования справочной, научно-технической, энциклопедической и др. литературой для 

расширения и углубления знаний. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course objectives: broadening and deepening of theoretical knowledge in analytical chemistry in 

the field of theories of acids and bases 

Contents: In the course of studying the discipline the methodological foundations of the theory 

of acids and bases: Arrhenius, Lewis Brensteda- Lowry Usanovicha. Much attention is paid to 

the theory Bronsted-Lowry classification of solvents, differentiated and leveled solvent, 

Usanovicha theory, viewing of acids and bases in terms of this theory. We give a comparative 

analysis of theories. 

As a result of the discipline master's degree must: 

To know: basic modern theory of acids and bases (Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis 

Usanovicha), the theory of solutions, properties of weak and strong electrolytes, the activity, the 

equilibrium constant, the basic tenets of the theory, especially the characteristics of acids and 

bases in terms of a theory ; 

To be able to: explain the theory in terms of the proton or electron mechanisms to explain the 

types of chemical bonds underlying this or that theory, apply the knowledge to specific 

processes; 

Master the skills of calculating the pH of solutions of acids, alkalis and solutions of ampholytes, 

use self-help, science, technology, and other encyclopedic. Literature for the expansion and 

deepening of knowledge. 

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

competence. 

Пререквизиттер/Пререквизиты /  Prerequisites 

Аналитикалық химия, аналитикалық химияның таңдаулы тараулары.  

Знания в рамках программы бакалавриата по аналитической химии, избранным главам 

аналитической химии. 

Analytical Chemistry, Selected Chapters of Analytical Chemistry. 

Постреквизиттер /Постреквизиты/ Postrequisites   

Магистрлік диссертацияны жазуда ғылыми білімді қолдану. 

Использование полученных знаний при написании магистерской диссертации 

Using the knowledge gained while writing a thesis 

 

Жобаларды басқару жəне инновациялық менеджмент 

Управление проектами и инновационный менеджмент 

Project management and innovation management 

Курс мақсаты: Осы курс инновациялық менеджмент əдістерін тəжрібеде қолданулды 

үйрету жолымен, кəсіпоынынның қаржы-шаруашылық қызыметін тиімділігін анықтауды 

қалыптастыру мақсатында оның шыгыындарын басқарудың теориялық жəне практикалық 

негіздерін оқытады. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: заманауи педогогикалық теория, білім 

алушылардың танымдық шығармашылықтарын арттырудың белсенді əдістері, ғылыми 

жобалар даярлаудың маңызды бағыттары, инновациялық менеджмент негіздері. 

Нəтижесінде магистрант: 



- Білуі тиіс: заманауи инновациялық технологияны, танымдық белсенділікті арттырудың 

заманауи əдістерін; 

- Істей алуы тиіс: əр түрлі ғылыми бағыттағы жобаларды жасауда білімді қолдана білуді; 

- Дағдылана алуы тиіс: инновациялық менеджмент əдістерін іс тəжірибеде қолдана білуге. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Цель курса: формирование компетентности в области управления проектами и 

инновационного менеджмента 

Содержание дисциплины: современные педагогические теории применительно к 

изучению дисциплин химического цикла, особенности познавательной деятельности 

обучающихся при изучении химии, наиболее важные направления подготовки научных 

проектов в области химии, основы инновационного менеджмента в области химии и 

химического образования. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

- знать современные инновационные технологии, современные методы повышения 

познавательной активности. 

- планировать научные проекты в области химии и химического образования 

- использовать на практике методы инновационного менеджмента. 

- оценивать представленные на экспертизу научные проекты 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Objective: To study the theoretical and practical foundations of cost management of the 

enterprise in order to operate correctly determine the effectiveness of its financial and economic 

activities 

A table of contents of discipline is next divisions: modern pedagogical theories, active methods 

of increase of cognitive activity of student, most essential directions of preparation of scientific 

projects, basis of innovative management. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- Know the latest innovative technology, modern methods of improving cognitive activity 

- Be able to apply knowledge in the development of projects of various scientific directions 

- Have the skills to use in practice methods of innovation management. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Менеджмент, маркетинг, Инновациялық жобаларды бизнес-жоспарлау 

Знания в рамках программы бакалавриата по менеджменту, маркетингу, бизнес –

планированию инновационных проектов 

Management, Marketing, Business -planning innovative projects 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Магистрлік диссертация, өндірістік іс-тəжірибе 

Магистерская диссертация, производственная практика 

Master's thesis, practical training 

 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу жəне бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

The software and computer in science 

Курстың мақсаты: əр түрлі ғылым салалары бойынша зерттеу нəтижелерін компьютерлік 

өңдеудің теориялық жəне практикалық негіздерін өңдеу. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: үлгілеу ғылымды тану əдісі ретінде, 

ақпарттық моделдер, компьютерлік моделдеу технологиялары, математикалық моделдеу 



технологиясы жəне оның кезеңдері, имитациялық моделдеу, білім беру үрдісіндегі 

компьютерлік үлгілеу, компьютерлік графика жəне геометриялық үлгілеу. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: əр пəн бойынша ақпараттық моделдің типтері мен формалары. Модель түрлері 

мен классификациясын. 

- Істей алуы тиіс: компьютердегі модельді зерттеу жəне өңдеудің негізгі этаптарын. 

-Дағдылана алуы тиіс: эксперимент нəтижесін компьютерлік жəне статистикалық талдау. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цели курса: изучить основы теории и практики компьютерной обработки данных 

исследования по различным отраслям наук, основные аспекты теории моделироования. 

Содержание дисциплины: Моделирование как метод научного познания, 

информационные модели, технологии компьютерного моделирования, технология 

математического моделирования и ее этапы, имитационное моделирование, 

моделирование стохастических систем, компьютерное моделирование в образовательном 

процессе, учебные компьютерные модели, компьютерная графика и геометрическое 

моделирование. 

В результате изучения дисциплины  магистрант должен: 

знать формы и типы представления информационной модели  в разных предметных 

областях. Виды моделей и их классификацию; 

выполнять основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

выполнять компьютерный статистический анализ результатов эксперимента. 

 

Aims of course : to study bases of theory and practice of the computer processing of research 

data on different industries of sciences, basic aspects of design theory. 

Table of contents of discipline : Design as method of scientific cognition, informative models, 

technologies of computer design, technology of mathematical design and her stages, imitation 

design, design of the stochastic systems, computer design in an educational process, educational 

computer models, computer graphics and geometrical design. 

As a result of study of discipline магистрант must: 

Gentlefolks: forms and types of presentation of informative model in different subject domains.  

Types of models and their classification; 

Able: to execute basic design and research of models times on a computer. 

To capture skills of computer and statistical analysis of results of experiment. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites 
Информатика.  Статистика, экономика-математикалық улгілеу.  

Знания в рамках программы бакалавриата по информатике, статистическим методам, 

экономике. 

Informatics, of statistician, economy, mathematical design. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/  Postrequisites 

Магистерлік диссертацияны орындау. 

Выполнение магистерской диссертации 

Implementation of master's degree dissertation 

 

Химиялық-педагогикалық зерттеулер мəндерін өңдеуге статистикалық əдістерді 

қолдану 

Применение статистических методов анализа для обработки данных химического 

исследования 

Application of statistical methods for data processing chemical-pedagogical research 

Курстын мақсаты: берілген химиялық зерттеулерді математикалық өңдеу əдістері туралы 

білімдерін тереңдету. 



Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: қателіктер, қателіктер классификациясы, 

статистикалық теорияның негізгі жағдайлары, кездейсоқ шамалардың қалыпты таралу 

шамалары, қателікті есептеу критерийлері, орта квадратты шамаларды салыстыруды 

таңдау, статистикалық əдісті нақты нысандарда қолдану. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: метрологияның негізгі түсініктерін, химиялық метрология қызметінің 

ерекшеліктерін, өлшеулерді өңдеудің теориялық негіздерін. 

- Істей алуы тиіс: нақты нысанды есептеу үшін əр түрлі интервалда неше түрлі 

критерийлерді қолдануды; 

- Дағдылана алуы тиіс: химиялық зерттеулердің нəтижелерін тəжірибелік өңдеуге. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: углубление знаний магистрантов о математических  методах обработки 

данных химических исследований. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: погрешности, классификации 

погрешностей,основные положения статистической теории, доверительный интервал, 

закон нормального распределения случайных величин, критерии для расчета 

погрешностей, сравнение выборок, средних квадратичных величин, применение методов 

статистики к конкретным объектам.    

В результате  магистрант должен: 

-  знать основные понятия метрологии, особенности химической метрологичской службы, 

теоретические основы обработки измрений; 

- использовать различные критерии при различных доверительных интервалах для 

рассчета конкретного объекта; 

- обрабатывать  данных химических исследований статистически 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Objective: To deepen the knowledge of graduate mathematical data processing methods of 

chemical research. 

The table of contents of discipline includes next divisions: errors, classifications of errors, 

substantive provisions of statistical theory, confidence interval, law of normal distribution of 

casual sizes, criteria for the calculation of errors, comparison of selections, quadratic averages, 

application of methods of statistics to the concrete objects. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- Know the basic concepts of metrology, especially chemical metrologichskoy service, the 

theoretical basis of processing izmreny 

- Be able to use different criteria for different confidence intervals for the calculation of a 

particular object 

- Have the skills of practical data processing chemical investigations. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Бейорганикалық химия, аналитикалық химия, органикалық химия, жоғарғы математика. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической химии, аналитической 

химии, органической химии, высшей математике. 

Inorganic chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, higher mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Курс бойынша білім химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстар жасау кезінде жəне кəсіби іс-

əрекеттер кезінде қолданылады. 



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

химии и в дальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the rate used for the development of scientific research in the field of chemistry 

and further professional activities 

 

Хемометрика 

Хемометрика 

Chemometrics 

Курстың мақсаты: математикалық статистика элементтерімен аналитикалық химиядан 

алған білімді тереңдету. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды:  Пəнді оқыту курсында магистранттар 

қателіктің негізгі тақырыптарын, Гаусс заңына сəйкес бөлу, олардың классификациясын 

меңгереді. Кохриннің, Стьюденттің, Фишердің, Q – критерийлері көмегімен қателіктерді 

жəне сенім интервалдарын есептейді. Курста анықталмағандық классификациясы, оған əр 

түрлі химиялық операциялардың үлесі беріледі. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: экспериментті жоспарлау жəне процестерді оптимизациялау негіздерін, 

зерттеу нəтижелерін талдау жəне калибрлеу, теориялық модельдердің қолданылуын, 

үлгілерді тану теориясын, математкалық статистиканы, нəтижені статистикалық өңдеуде 

қалыптасқан практикалық  дағдыны қолдану, инновациялық технология мен əдебиеттерді 

қолдануды. 

- Істей алуы тиіс: сатылы тапсырмаларды орындай алу: үлгі алу жəне дайындау, 

градуировка, аналитикалық белгілерді интерпретациялау жəне өлшеу, экспериментті 

жоспарлау жəне тану теориясын зерттеу есептерінде қолдану. 

-Дағдылана алуы тиіс: эксперимент мəндерін өңдеуге, аналитикалық жүйе зеттеулерінің 

мəндерін сын тұрғысынан бағалау. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: расширение и углубление теоретических знаний по аналитической химии с 

элементами математической статистики 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: в курсе изучения дисциплины 

магистранты изучают основные темы погрешностей, их классификацию, распределение 

согласно закону Гаусса. Рассчитывают доверительный интервал и погрешности с 

помощью критериев Кохрина, Стьюдента, Фишера, Q – критерия. Производят расчёты 

доверительного интервала по неопределенности. В курсе дается классификация 

неопределенности, вклады в неё различных химических операций. 

В результате изучения  магистранты должны:                 

-знать выборочную теорию, основы планирования эксперимента и оптимизации 

процессов, калибровки и химического анализа, анализа исследовательских данных, знать 

применение  теоретических моделей и методов теории информации, теории 

распознавания образцов, математической статистики, теории планирования и 

оптимизации эксперимента для вскрытия информации об аналитической системе и ее 

свойствах из данных, получаемых при измерениях, применение сформированных 

практических навыков в статистической обработке результатов, навыков использования 

справочной литературы и инновационных технологий;  

- решать ряд поэтапных задач – отбор и подготовку проб, градуировку, интерпретацию и 

измерение аналитических сигналов, рассчитать теоретические модели и применять 

методы теории информации, математической статистики, теории планирования и 

распознавания эксперимента к решению исследовательских задач; 

- обрабатывать экспериментальные данные статистически, критически оценивать 

результаты исследования аналитических систем. 



Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course objectives: The expansion and deepening of theoretical knowledge in analytical 

chemistry with elements of mathematical statistics 

Contents: The course of study of discipline undergraduates studying the main themes of errors, 

their classification, according to the Gaussian distribution. Calculate confidence intervals and 

error using the criteria Kohrina, Student, Fisher, Q - test. Calculates the confidence interval of 

uncertainty. The course is given classification of uncertainty contributions in her various 

chemical operations. 

As a result of the discipline masters should: 

Know: selective theory, fundamentals of experimental design and process optimization, 

calibration and chemical analysis, analysis of research data, to know the use of theoretical 

models and methods of information theory, the theory of pattern recognition, mathematical 

statistics, the theory of planning and optimization of the experiment for the opening of 

information analysis system and its the properties of the data obtained during the measurements, 

the application form practical skills in statistical treatment of results, skills in using reference 

materials and innovative technologies; 

To be able: to solve a number of tasks of phased - sampling and sample preparation, calibration, 

measurement and interpretation of analytical signals, to calculate the theoretical models and 

apply the methods of information theory, mathematical statistics, the theory of planning and 

recognition of the experiment to solve research problems; 

Master the skills of experimental data, a critical evaluation of the results of research of analytical 

systems. 

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

ompetence. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/  Prerequisites 
Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, химиялық талдаудың математикалық 

өңдеу нəтижелері. 

Знания в рамках программы бакалавриата по избранным главам аналитической химии, 

математической обработке результатов химического анализа.  

Selected chapters of analytical chemistry, mathematical processing of the results of chemical 

analysis. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты / Postrequisites    

Магистрлік диссертацияны жазуда ғылыми білімді қолдану.   

Использование научных знаний при написании магистерской диссертации.  

The use of scientific knowledge for writing a thesis. 

 

Жоғары оқу орнында химияны оқыту əдістемесіндегі аймақтық, экологиялық жəне 

тарихи компоненттер  

Региональные, экологические и исторические компоненты при преподавании химии 

в высшей школе 

Regional, environmental  and historical components of teaching chemistry in high school 

Курстың мақсаты: өнеркəсіп орындарының аймақтық ерекшеліктерін қолданудың 

теориялық жəне əдістемелік аспектілерін қарастыру, жоғары мектепте химияны 

оқытудағы экологиялық жəне тарихи компоненттер, экологиялық білімді студенттердің 

мəдениетін жəне Отанға деген патриоттылығын қалыптастыру. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: заманауи педагогикалық теориялары, 

негізгі аймақтық компоненттер, маңызды тарихи компоненттер, түсті металдарды алудың 

физика химиялық негіздері, қоршаған орта ластануының мəселелері. 

 Нəтижесінде магистрант: 



- Білуі тиіс:аймақтық компоненттер: аймақтың маңызды орындарын, өнеркəсіптік 

мекемелелерін, антрропогендік сипаттағы қоршаған ортаның ластануымен байланысты 

аймақтың экологиялық мəселелерін; 

- Істей алуы тиіс:жоғары мектепте химияны оқытуда аймақтық тарихи ерекшеліктерді 

қолдануды. 

- Дағдылана алуы тиіс: аймақтық компоненттерді қолдана отырып экологиялық білім, 

студенттердің мəдениеті жəне Отандық патриотизмді қалыптастыру. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: рассмотрение теоретических и методических аспектов использования 

региональных особенностей промышленных предприятий, экологические и исторические 

компоненты при преподавании химии в высшей школе, формирование экологических 

знаний, культуры студентов и отечественного патриотизма. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: современные педагогические 

теории, основные региональные компоненты, важные исторические компоненты, физико-

химические основы получения цветных металлов, проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

В результате магистрант должен: 

-  знать  региональные компоненты: важнейшие месторождения, промышленные 

предприятия региона, экологические проблемы региона, связанные с загрязнениями 

окружающей среды антропогенного характера; 

- использовать региональные исторические особенности при преподавании химии в 

высшей школе. 

- формировать экологические знания, культуру студентов и отечественный патриотизм 

используя региональный компонент. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Purpose: review of theoretical and methodological aspects of the use of the regional 

characteristics of industrial, environmental and historical components in the teaching of 

chemistry in high school, the formation of environmental awareness, training of students and the 

national patriotism. 

The table of contents of discipline includes next divisions: modern pedagogical theories, basic 

regional components, important historical components, physical and chemical bases of receipt of 

the coloured metals, problem of contamination of environment. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- Know the methods of teaching the history of chemistry in the region 

- To be able to use regional historical features of the teaching of chemistry in high school 

- Have a methodical skills of formation of ecological knowledge, culture and national patriotism 

of students using regional ingredients. 

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

competence. 

Аталған пəн жоғары мектепте химияны оқытуда экологиялық жəне тарихи 

компоненттерді, өнеркəсіп өндірісінің аймақтық ерекшелігін теориялық жəне əдістемелік 

аспектілерінде қолдануды қарастырады. Аймақта химияны оқытудың даму тарихымен 

таныстырады, сонымен қатар студенттерге отандық патриотизм, мəдениет, экологиялық 

білім қалыптастырады. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық химия, химияны оқыту 

əдістемесі 



Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, аналитической, 

органической, физической химии, методике обучения химии.   

Inorganic, analytical, organic, physical chemistry, methods of teaching chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Педагогикалық іс-тəжірибе, одан арғы ғылыми-педагогикалық іс əрекет. 

Педагогическая практика, дальнейшая научно-педагогическая деятельность.   

Teaching practice, further research and teaching activities. 

 

Химиядан сапалық жəне сандық есептерді шығару əдістемесі 

Методика решения качественных и количественных задач по химии 

The method of solving qualitative and quantitative problems in chemistry 

Курстың мақсаты: қиындық деңгейі жоғары сапалық жəне сандық есептерін шығаруды 

үйрену. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: сəйкес тақырыптарды анықтау, есеп 

шығару тəсілдері: тура, кері, күрделендірілген алгоритмді қолданып экспериментальды 

есептер, шығармашылық, стандарты емес есептер, оның шығарылу жолдары, матрицаны 

құрастыру. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: химияның негізгі түсініктері мен заңдарын, экспериментальды есептік жəне 

күрделі олимпиада есептерін шығару алгоритмдерін. 

- Істей алуы тиіс: есепті бірнеше альтернативті жолдармен шығару, ең қолайлы жолын 

таңдау, алынған теориялық жəне практикалық білімді нақты нысанда қолдану; 

- Дағдылана алуы тиіс: экспериментальды жəне басқа күрделі есептерді шығаруға 

шығармашылық қадамжасауға. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: научить решатькачественные и количественные задачи повышенной 

сложности. 

Содержание курса включает следующие разделы: определение соответствующих тем, 

способы решения задач: прямой, обратный, с использованием усложненного алгоритма, 

экспериментальные задачи, творческие, нестандартные задачи,  пути их решения, 

оформление задач, составление матрицы, расчеты. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

-  знать основные законы и понятия химии, алгоритмы при решении экспериментальных, 

расчётных и иных олимпиадных задач повышенной сложности , 

- решать задачи несколькими альтернативными способами,  

- выбирать наиболее изящные способы решения,  

- применять полученные теоретические и практические знания к конкретному объекту; 

- применять творческий подход к решению экспериментальных и иных задач повышенной 

сложности. 

 Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Objective: To learn to solve Olympiad problems of high complexity 

The table of contents of course includes next divisions: determination of corresponding themes, 

methods of decision of tasks : direct, reverse, with the use of the complicated algorithm, 

experimental tasks, creative, non-standard tasks, ways of their decision, registration of tasks, 

drafting of matrix, calculations. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- To know the basic concepts and laws of chemistry in solving experimental and other 

computational tasks of high complexity, 



- Be able to solve problems in several alternative ways to choose the most elegant way to solve. 

- Have the skills of a creative approach to solving experimental and other problems of high 

complexity. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Неорганикалық химияның теоретикалық негіздері, Неорганикалық химия, Жоғарғы 

математиканың негіздері.  

Знания в рамках программы бакалавриата по теоретическим основам неорганической 

химии, химии элементов, основам высшей математики. 

Theoretical foundations of inorganic chemistry, inorganic chemistry, foundations of 

mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Педагогикалық іс-тəжірибе, одан арғы ғылыми-педагогикалық іс əрекет. 

Педагогическая практика, дальнейшая научно-педагогическая деятельность.   

Teaching practice, further research and teaching activities. 

 

Қазақстан Республикасының химия өнеркəсібі  

Химическая промышленность Республики Казахстан 

Chemikal industry of the Republik of Kazakhstan 

Мақсаты: негізгі технологиялық схеманы оқу, химия өндірісінің жекелеген кезеңдерінің 

физика-химиялық негіздері, химия өндірісінің республика территориясында орналасуы, 

төңкеріске дейінгі Қазақстандағы, кеңес заманындағы, нарық заманындағы, егемен 

Қазақстан кезіндегі химия өнеркəсібінің даму тарихы. 

Пəннің мазмұны: төңкеріске дейінгі Қазақстандағы, кеңес заманындағы, нарық 

заманындағы, егемен Қазақстан кезіндегі химия өнеркəсібінің даму тарихы, негізгі 

технологиялық схема, химия өндірісінің жекелеген кезеңдерінің физика-химиялық 

негіздері, бастапқы шикізатты, жартылай өнімді, өнімді бақылаудың  физика-химиялық 

əдістері, республиканың экономикалық аймақтары, маңызды кен орындары.  

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: химия өндірісінің жекелеген кезеңдерінің физика-химиялық негіздері, 

бастапқы шикізатты, жартылай өнімді, өнімді бақылаудың  физика-химиялық əдістері, 

республиканың экономикалық аймақтары, маңызды кен орындарын. 

-Істей алуы тиіс: өндірістің материалдық балансын құрастыруда алынған білімді қолдана 

білуді, пайдалы қазба байлықтар орындарын сипаттай алуды жəне соған байланысты 

пайда болған химиялық өнеркəсіптерді. 

- Дағдылана алуы тиіс: жұмыстың өнімділігі мен қарқындылығын есптеуге.  

 

Цель: изучить основные технологические схемы, физико-химические основы отдельных 

стадии химического производства, размещение важнейших химических производств на 

территории республики, историю развития химической промышленности в 

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

современном этапе развития суверенного Казахстана. 

Содержание дисциплины: история развития химической промышленности в 

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

современном этапе развития суверенного Казахстана; основные технологические схемы, 

физико-химические основы отдельных стадий химического производства; физико-

химические методы контроля исходного сырья, полупродуктов и продуктов; 

экономические регионы республики, важнейшие месторождения, производимая 

продукция. 

В результате изучения магистрант должен: 



- знать физико-химические методы контроля исходного сырья, полупродуктов и 

продуктов химического производства, проблемы экологии и загрязнения окружающей 

среды химическими предприятиями РК и пути их решения, характеристику всех 

экономических регионов республики, важнейших месторождений, производимой 

продукции 

- использовать полученные знания при составлении материального баланса производств, 

характеризовать важнейшие месторождения полезных ископаемых и обоснованность 

возникновения связанных с ними предприятий химической промышленности.      

 - расчитывать расходные коэффициенты производительности и интенсивности работы 

 

Aim: to study basic flowsheets, physical and chemical bases separate to the stage of chemical 

production, placing of major chemical productions on territories of republic, history of 

development of chemical industry in pre-revolution Kazakhstan, in a soviet period, in the period 

of market relations, on the modern stage of development of sovereign Kazakhstan. 

Table of contents of discipline : history of development of chemical industry in pre-revolution 

Kazakhstan, in soviet приод, in the period of market relations, on the modern stage of 

development of sovereign Kazakhstan; basic flowsheets, physical and chemical bases of the 

separate stages of chemical production; physical and chemical methods of control of feedstock, 

полупродуктов and foods; economic regions of republic, major deposits, producible products. 

As a result of study a student must: 

- to Know the physical and chemical methods of control of feedstock, полупродуктов and foods 

of chemical production, problem of ecology and contamination of environment the chemical 

enterprises of РК and ways of their decision, description of all economic regions of republic, 

major deposits, producible products 

- Able to use gain knowledge for drafting of material balance of productions, to characterize the 

major deposits of minerals and validity of origin of the enterprises of chemical industry related to 

them.  

- to Have skills: calculation of expense/pl coefficients of the productivity and intensity 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Preliminary essential elements  
Бейорганикалық химия, Физикалық химия, Химиялық технология,  

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической химии, физической химии, 

химической технологи 

Inorganic chemistry, Physical chemistry, Chemical technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Essential Post-elements 

Педагогикалық іс-тəжірибе, одан арғы ғылыми-педагогикалық іс əрекет  

Педагогическая практика, дальнейшая научно-педагогическая деятельность.  

Pedagogical practice, further scientifically-pedagogical activity. 

 

Химиядан электронды оқұ құралдарын құрастыру əдістемесі 

Методика конструирования электронных изданий по химии 

Method of constructing of electronic educational editions of chemistry 

Курстың мақсаты: химиядан электрондық басылымдарды құрастыру əдістемесін оқыту. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: электронды оқулық туралы негізгі 

түсініктер, электронды оқулықты моделдеуде қолданылатын бағдарламалар, электронды 

парақтарды даярлаудың кезеңдері мен əдістері. Виртуальды зертханалар, иммитациондық 

модельдеу, мəндердің электрондық анықтамалық базасы. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: электронды басылымдар мен ресурстардың түрлері мен классификациясын, 

оны жасаудың негізгі кезеңдері мен тəсілдерін; 

- Істей алуы тиіс: электрондық басылымдар мен ресурстарды жасауда ақпараттық 

технологияларды қолдануды; 



- Дағдылана алуы тиіс: электрондық басылымдар мен ресурстардың мазмұны бойынша 

əдістемелік бағыт қалыптастыру жəне мазмұнын іріктеу. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: изучение методики конструирования электронных изданий по химии. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: основные понятия электронного 

учебника, основные программы, используемые при моделировании электронных 

учебников, методика и этапы разработки электронных страниц, виртуальные лаборатории, 

иммитационное моделирование, электронные справочные базы данных. 

В результате изучения магистрант должен: 

-  знать виды и классификацию образовательных электронных изданий и ресурсов, 

основные этапы и приемы создания образовательных электронных изданий.   

- применять информационные технологии в создании и использовании образовательных 

электронных изданий и ресурсов.   

- отбирать содержание для образовательных электронных изданий и ресурсов 

- проектировать методически целесообразную навигацию по содержанию 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Objective: To study the nature and specifics of educational electronic editions and resources. 

The table of contents of discipline includes next divisions: basic concepts of electronic textbook, 

main programs used for the design of electronic textbooks, methodology and design of electronic 

pages times, virtual laboratories, immitetion design, electronic certificate databases. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- know the types and classification of educational electronic editions and resources, milestones 

and methods of creation of educational electronic editions. 

- be able to use information technology in the creation and use of electronic media and 

educational resources. 

- have the skills of content selection and formation appropriate methodically navigate through 

the content of educational electronic editions and resources. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Педагогика, Психология, Химияны оқыту əдістемесі  

Знания в рамках программы бакалавриата по педагогике, психологии, методике обучения 

химии  

Pedagogy, Psychology, Methods of teaching chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Алынған білім ғылыми-педагогикалық тəжірибеде қолданыла алады. 

Полученные знания могут быть использованы в научно-педагогической деятельности 

The knowledge gained can be used in scientific and pedagogical activity 

 

Химияны оқытудың синергетикалық əдісі 

Синергетический подход в преподавании химии 

Synergetic approach to teaching of chemistry 

Курстың мақсаты: синергетиканы күрделі жүйелерді өзіндік ұйымдастыру теориясы 

ретінде оқыту, негізгі идеялар мен баршаға мəлімділік. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: заманауи педогогикалық теориялар, 

синергетиканың анықтамасы мен неізгі түсініктер, синергетикалық теорияның негізгі 



жағдайлары, химияны оқытудағы синергетиекалық əдістің алатын орны мен 

маңыздылығы. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: комплементарлы принциптің маңыздылығы жəне оның жаңа философиядағы 

орнын, білімнің əлеуметтік тапсырысындағы синергетикалық бағыттың постулаттары, 

синергетикалық бағыттың негізгі жағдайлары. 

- Істей алуы тиіс: берілген əртүрлі жүйедегі əртүрлі бағыттарды талдай білуді; 

- Дағдылана алуы тиіс: сын тұрғысынан ойлау, мəселелік жағдайды талдау жəне одан 

шығу. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: изучение синергетики как теории самоорганизации сложных систем, методы 

её изучения, основные идеи и популярность. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: современные педагогические 

теории, основные понятия и определения синергетики, основные положения 

синергетической теории, место и значение синергетического подхода в преподавании 

химии. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать сущность принципа комплементарности и его место в новой философии, 

постулаты синергетических подходов в социальном заказе образования, основные 

положения синергетического подхода; 

- анализировать различные подходы к сопоставлению данных различных систем 

- владеть навыками  критического мышления, анализа проблемной ситуации и выхода из 

нее. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Objective: To study the synergy as a theory of self-organization of complex systems, methods of 

its study, the basic ideas and popularity 

The table of contents of discipline includes next divisions: modern pedagogical theories, basic 

concepts and determinations of synergetics, substantive provisions of синергитической theory, 

place and value of synergetics method in teaching of chemistry. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- Know the essence of the principle of complementarity and its place in the new philosophy 

postulates synergistic approaches in the social order of education. 

- Be able to analyze different approaches to the comparison of data from different systems. 

- Having skills critical thinking. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Педагогика, Психология,Химия пəнінің əдістемесі  

Знания в рамках программы бакалавриата по педагогике, психологии, методике обучения 

химии  

Pedagogy .Psihologiya, Methods of teaching chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Курста алынған білім химияны оқыту əдістемесі аясының ғылыми əдістемелік 

зерттеулерінде жəне кейінгі педагогикалық тəжірибеде /: 

Знания по курсу используются в научно-методических исследованиях в области методики 

преподавания химии и в дальнейшей педагогической деятельности 

Knowledge of the rate used in the scientific and methodological research on methods of teaching 

chemistry and for further educational activities 



 

Ақпараттық комуникативті технологиясын химияны оқытуда қолдану 

Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

химии 

Using information and communication technologies in teaching chemistry 

Курс мақсаты: химиялық жəне білім беру үрдісінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды негізгі түсініктерін оқып білу. 

Мазмұны келесі бөлімдерде қамтиды: 

Белсенді оқыту əдістері, қазіргі заманғы ақпараттық жəне коммуникациялық 

технологиялар, ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар құралдарына: 

компьютерлік технологиялар негізінде жұмыс істеу, техникалық, бағдарламалық 

қамтамасыз ету, жүйелер мен құрылғылардың қазіргі заманғы нысандары жəне енгізу, 

жинақтау, сақтау, қайта өңдеу, беру жəне жедел басқару ақпараттың автоматтандыруды 

қамтамасыз ететін ақпараттық алмасу жүйелерін береді. 

Оқу нəтижесінде магистрант: 

-  Білуі тиіс: негізгі түсініктер мен анықтамалар, құрылымдарды, химиялық жəне оқу 

процесін, ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар негіздерін;  

- Істей алуы тиіс: басқа пəндерді оқу алған білімдерін қолдануға алған білімдері мен 

дағдыларын пайдалана отырып, дəстүрлі емес мəселелерді шешу мүмкіндігі, академиялық 

білім мен осы білімді қолдануға болады нақты өмір оқиғаларға арасындағы қарым-

қатынас тауып, түсіндіре білуі керек; 

- Дағдылана алуы тиіс: АКТ қолдана отырып оқу материалмен өздік жұмыс дағдыларын 

(ақпарат іздеу жəне өңдеу, түрлі деректер көздерін пайдалану, құжаттар), көпшілік 

алдында сөз сөйлеу дағдыларын, талқылауға қатысу, құру жəне қолдау байланыстары, 

ынтымақтасуға жəне команда ретінде жұмыс істеуге. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: изучить основные понятия информационно-коммуникационных технологий в 

химико-образовательном процессе. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: активные методы обучения, 

современные информационно-коммуникационные технологии, Под средствами 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в настоящее время понимают 

целый комплекс технических, программных средств, систем и устройств, 

функционирующих на базе средств вычислительной техники, современных средств и 

систем информационного обмена, обеспечивающих автоматизацию ввода, накопления, 

хранения, обработки, передачи и оперативного управления информацией. 

В результате изучения студент должен: 

- знать основные понятия и определения, структуру химико-образовательного процесса, 

основы информационно-коммуникационных технологий;   

- находить и интерпретировать связи между учебными знаниями и явлениями реальной 

жизни, к которым эти знания могут быть применены,  

- решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные знания, умения и навыки,  

- использовать полученные знания при изучении других учебных дисциплин;  

- владеть навыками самостоятельной работы с учебным материалом с использованием 

средств ИКТ (поиск и обработка информации, использование различных источников 

данных, работа с документами),  

- владеть навыками публичных выступлений, участий в дискуссии,  

- устанавливать и поддерживать контакты,  

- сотрудничать и работать в команде. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 



 

Course Objective: To study the basic concepts of information and communication technologies 

in the chemical and the educational process. Contents include the following sections: active 

learning methods, modern information and communication technologies, under the means of 

information and communication technologies (ICTs) are now realizing a whole range of 

technical, software, systems and devices, which operate on the basis of computer technology, 

modern facilities and systems of information exchange, providing automation of input, 

accumulation, storage, processing, transmission and operational management information.  

As a result of the study the student should:  

-Know the basic concepts and definitions, structure, chemical and educational process, the basics 

of information and communication technologies;  

- Be able to find and interpret the relationship between academic knowledge and real life events 

to which this knowledge can be applied, the ability to solve unconventional problems using the 

acquired knowledge and skills to use the knowledge gained in the study of other disciplines; -

vladet skills of independent work with educational material with the use of ICT (information 

search and processing, use of different data sources, documents), public speaking skills, 

participation in discussions, establish and maintain contacts, to cooperate and work as a team.  

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

research competencies.  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Химияны оқыту əдістемесі, компьютерлік химия 

Знания в рамках программы методике обучения химии, компьютерной химии  

Methods of teaching Chemistry, Computational Chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisite 

Курс бойынша білім химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстар жасау кезінде жəне кəсіби     іс-

əрекеттер кезінде қолданылады. 

 Знания по курсу используются при разработке  научно-исследовательских работ в 

области химии  и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the rate used for the development of scientific research in chemistry and in future 

professional activities. 

 

Аналитикалық химияның қазіргі кездегі мəселелері 

Современные проблемы аналитической химии 

Modern problems of analytical chemistry 

Курс мақсаты: аналитикалық химияның дамуының негізгі этаптарымен таныстыру, 

заттарды талдаудың заманауи əдістері. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: қышқылдар ме негіздердің заманауи 

теориялары, Бренстед-Лоуридің протолиттік теориясы, еріткіштердің 

дифференциалдаушы жəне нивелиреуші эффектілері, қышқыл, негіздер, тұздар мен 

амфолитті ерітінділердің рН-ы. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: қышқылдар ме негіздердің заманауи теорияларын, Бренстед-Лоуридің 

протолиттік теориясын, Гаммет функциясын, комплекстерді есептеуге арналған Бьеррум 

əдісін; 

- Істей алуы тиіс: əр түрлі қышқылдар мен негіздердің, тұздардың рН-ын есептей білулері; 

-Дағдылана алуы тиіс: қышқылдық-негіздік, тотығу-тотықсыздану жəне комплексті 

жүйелердің таралу диаграммаларын тұрғызу. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: ознакомление с основными этапами развития аналитической химии, с 

современными методами анализа веществ. 



Содержание дисциплины включает следующие разделы: современные теории кислот и 

оснований, протолитическая теория Бренстеда-Лоури, дифференцирующий и 

нивелирующий эффекты растворителей, рН растворов кислот, оснований и солей, 

растворов амфолитов. 

В результате изучения магистрант должен: 

-  знать современные теории кислот и оснований, протолитическую теорию Бренстеда-

Лоури, функцию Гаммета, метод Бьеррума для расчета комплексных соединений; 

- производить расчёт рН растворов различных кислот, оснований, солей. 

- строить распределительные диаграммы кислотно-основных, окислительно-

восстановительных и комплексных систем. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Goal: familiarization with the basic stages of development of analytical chemistry with modern 

methods of analysis of substances 

The table of contents of discipline includes next divisions: modern theories of acids and grounds, 

protolitik theory of Brensted-Louri, differentiative and leveling the effects of solvents, рН 

solutions of acids, grounds and salts, solutions of amfolity. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- to know the modern theories of acids and grounds, proteolitik theory of Brensted-Louri, 

function of Gammet, method of Byerrum for the calculation of complex connections; 

- Be able to perform the calculation of the pH of solutions of various acids, bases, salts. 

- Have the skills of building distribution graphs. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requsites 
Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, аналитикалық химия. 

Знания в рамках программы бакалавриата по дисциплинам «Избранные главы 

аналитической химии», «Аналитическая химия».  

Selected chapters of analytical chemistry, analytical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ post-requsites 

Аналитикалық химияда химия-зерттеу дағдыларын қалыптастыру əдістемесі, олимпиада 

есептерін шешу əдістемесі. 

Методика формирования химико-исследовательских умений в аналитической химии, 

методика решения олимпиадных задач 

Methodology of chemical-research skills in analytical chemistry, methods of solving Olympiad 

problems. 

 

Заттарды сəйкестендірудегі талдауда заманауи тəсілдер 

Современные подходы к анализу и идентификации веществ 

Modern approaches to the analysis and identification of substances 

Курстың мақсаты: заманауи аналитикалық химияның негізгі түсініктері мен əдістерін оқу, 

гомогенді жəне гетерогенді жүйенің тепе-теңдігі туралы түсінікті тереңдету. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: аналитикалық химияның дамуының негізгі 

этаптары. Реал ерітінділер. Активтілік, активтілік коэффицинті,. Тепе-теңдік константасы: 

термодинамикалық, реалды, салыстырмалы. Қышқылдық-негіздік тепе-тиеңдік. Гамет 

функциясы. Таралу диаграммалары. Бьеррум əдісі бойынша көплигандалы 

комплекстердің түзілу қисығы жəне функциясы. Гетерогенді тепе-теңдік. Тотығу-

тотықсыздану тепе-теңдігі. Комплекс түзілу процесінің тепе-теңдігінің графикалық 

бейнеленуі, анализде комплексті қолданудың тиімді жағдайларын табу. 

Пəнді оқу нəтижесіндемагистрант 



-білуі тиіс: заманауи аналитикалық химияның негіздерін, химиялық заттарды талдаудың 

негізгі əдістерін; 

-істей алуы тиіс: қышқылдық-негіздік, тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігінің таралу 

диаграммалары, тепе-теңдікті графикалық бейнелеу, анализде комплексті қолданудың 

тиімді жағдайларын табу; 

-дағдылана алуы тиіс: қышқылдық-негіздік жəне тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігінің  

концентрациялық-логарифмдік жүйесін есептеуге;  

Пəн дүниетанымдық, коммуникативтік, кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: изучить основные понятия и методы современной аналитической химии, 

углубить знания по химическому равновесию гомогенных и гетерогенных систем. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: основные этапы развития 

аналитической химии. Реальные растворы. Активность, коэффициент активности. 

Константы равновесия: термодинамическая, реальная и условная. Кислотно-основное 

равновесие. Функция Гаммета. Распределительные диаграммы. Функция и кривые 

образования многолигандных комплексов по методу Бьеррума. Гетерогенное равновесие. 

Окислительно-восстановительные равновесия. Графическое изображение равновесий 

процессов комплексообразования и нахождение оптимальных областей использования 

комплексов в анализе. 

В результате изучения магистрант должен: 

-знать основы современной аналитической химии, основные понятия и определения,  

основные методы анализа химических веществ. 

- строить распределительные диаграммы кислотно-основного, окислительно-

восстановительного равновесия, изображать равновесия графически и уметь находить 

оптимальные области использования комплексов в анализе. 

-владеть навыками расчета для концентрационно-логарифмических систем кислотно-

основного и окислительно-восстановительного равновесия. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Purpose of the course: to study basic concepts and techniques of modern analytical chemistry, to 

deepen the knowledge on the chemical equilibrium of homogeneous and heterogeneous systems.  

Content of  the discipline  includes the following topics: the main stages of development of 

analytical chemistry. Real solutions. Activity, activity coefficient. Equilibrium constants: 

thermodynamic, real and nominal. Acid-base balance. Gamet function. Distribution charts. 

Function and curves of multi-ligand complexes formation by the Berrum method. Heterogeneous 

equilibrium. Redox equilibrium. Graphic representation of the equilibrium of the processes of 

complex formation and finding the optimum areas of use of the complexes in the analysis. 

As a result of studying the student should:  

To know the fundamentals of modern analytical chemistry, basic concepts and definitions, basic 

methods of analysis of chemicals. 

To be able to build the distribution diagram of acid-base, redox equilibrium, depict the 

equilibrium graphically and be able to find the optimal use of complexes in the analysis. 

To have skills of calculation for the concentration-logarithmic systems of acid-base and redox 

equilibrium. 

Discipline is aimed at formation of world outlook, communicative, professional and research 

competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Аналитикалық химия, физикалық химия. 

Знания в рамках программы бакалавриата по аналитической химии, физической хими.и 

Analytical chemistry, physical chemistry.  



Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Білімдер ша курсқа химияның облысында при ғылыми-зерттеу жұмыстың зерттемесінде 

пайдаланылады жəне одан əрі кəсіби қызметте. 

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

химии  и вдальнейшей профессиональной деятельности 

Knowledge of the course used for the development of scientific research in the field of chemistry 

and in further professional activity. 

Қазіргі заман химия мəселелері мен тарихы  

История и современные проблемы химии 

History and modern problems of chemistry 

Курстың мақсаты: аналитикалық химияның негізгі даму этаптарымен, заттарды 

талдаудың заманауи əдістерімен таныстыру. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: қышқылдар мен негіздердің заманауи 

теориялары, Аррениус, Льюис, Усанович  теориясының артықшылықтары мен 

кемшіліктері, Бренстед-Лоуридің протолиттік теориясы, еріткіштердің 

дифференциалдаушы жəне нивелирлеуші эффектілері, қышқылдар, негіздер, тұздар, 

амфолитті ерітінділердің рН-ы, концентрациялық жəне термодинамикалық тепе теңдік 

константалары, есептеулер мен қолданылуы, реакция теңдеуінің материалдық балансы, 

рН –ты қолдану жəне Гаммет функциясын салыстырмалы оқыту.. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: қышқылдар мен негіздердің заманауи теорияларын, Аррениус, Льюис, 

Усанович  теориясының артықшылықтары мен кемшіліктерін, Бренстед-Лоуридің 

протолиттік теориясын. 

- Істей алуы тиіс: қышқылдар, негіздер, тұздар, амфолитті ерітінділердің рН-ын есептей 

білулері; 

- Дағдылана алуы тиіс: қышқылдық негіздік, тотығу-тотықсыздану, комплексті 

жүйелердің таралу диаграммаларын тұрғызу. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: ознакомление с основными этапами развития аналитической химии, с 

современными методами анализа веществ. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: современные теории кислот и 

оснований, Достоинства и недостатки теорий Аррениуса, Льюиса, 

Усановича,протолитическая теория Бренстеда-Лоури, дифференцирующий и 

нивелирующий эффекты растворителей, рН растворов кислот, оснований и солей, 

растворов амфолитов, концентрационная и термодинамическая константы равновесия, 

рапсчет и применение, материальный баланс уравнений реакций.Сравнительное изучение 

и применение рН и функции Гаммета. 

В результате изучения магистрант должен: 

-  знать современные теории кислот и оснований, протолитическую теорию Бренстеда-

Лоури, функцию Гаммета, метод Бьеррума для расчета комплексных соединений; 

- уметь производить расчёт рН растворов различных кислот, оснований, солей. 

- владеть навыками построения распределительных диаграмм кислотно-основных, 

окислительно-восстановительных и комплексных систем. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Goal: familiarization with the basic stages of the development of chemistry and the present state 

of science 

The table of contents of discipline includes next divisions: modern theories of acids and grounds, 

Dignities and lacks of theories of Arrhenius, Lewis, Usanovith, proteolitik theory of Brensted-



Louri, differentiative and leveling the effects of solvents, рН solutions of acids, grounds and 

salts, solutions of амфолитов concentration and thermodynamics constants of equilibrium, 

рапсчет and application, material balance of equalizations of reactions. Comparative study and 

application of рН and functions of Gammet. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- Know the modern theory of acids and bases 

- Be able to perform the calculation of the pH of solutions of various acids, bases, salts. 

- Have the skills of building distribution graphs. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites  
Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, аналитикалық химия. 

Избранные главы аналитической химии, аналитическая химия.  

Selected chapters of analytical chemistry, analytical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Аналитикалық химияда химия-зерттеу дағдыларын қалыптастыру əдістемесі, олимпиада 

есептерін шешу əдістемесі. 

Методика формирования химико-исследовательских умений в аналитической химии, 

методика решения олимпиадных задач. 

Methodology of chemical-research skills in analytical chemistry, methods of solving Olympiad 

problems. 

 

Орта мектептерде сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастыру жəне шешу жолдары  

Проблемы организации и пути совершенствования внеклассной работы по химии в 

средней школе 

Problems of organization and ways to improve the extracurricular work in chemistry in 

secondary school 

Курстың мақсаты: сыныптан тыс жұмыстарды жаңашылдандыру жолдары жəне 

ұйымдастыру мəселелерін зерттеу. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: сыныптан тыс жұмыс тапсырмалары, орта 

мектептегі сыныптан тыс жұмыс түрлері, химиялық үйірмелер, мақсаттар мен 

тапсырмалар, үйірме жұмысының ғылыми бағытын таңдау, ғылыми іс тəжірибелік 

конференцияларды ұйымдастыру жəне өткізу. Оқушыларды ғылыми зерттеу жұмысына 

тарту. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: химиядан сыныптан тыс жұмыстың əдістемесін жəне оның оқу тəрбиелік 

үрдісіндегі орнын; 

- Істей алуы тиіс: химиялық үйірмелер, факультативтер, түрлі мектеп іс шараларын 

ұйымдастыруды. 

- Дағдылана алуы тиіс: химиядан жаппай сыныптан тыс жұмыстар, мектепте химия 

күндерін, апталықтарын, декадаларын, химиялық кештерді, ғылыми іс тəжірибелік 

конференцияларды ұйымдастыруға. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: изучение проблем организации и путей совершенствования внекласной 

работы. 

Содержание дисциплины включает разделы: предмет и задачи внеклассной работы, виды 

внеклассной работы в средней школе, химические кружки, цели и задачи, выбор научного 

направления работы кружка, организация и проведение научно-практических 

конференций. Методы привлечения обучающихся к научно-исследовательской работе. 

В результате изучения  магистрант должен: 



-  знать методику внеклассной работы по химии и ее место в учебно-воспитательном 

процессе. 

- организовать работу кружков, факультативов, различных школьных мероприятий  

- владеть навыками  массовой внеклассной работы по химии, организации в школе дней, 

недель, декад химии, химических вечеров, научно-практических конференций учащихся 

по химии. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Objective: To study the problems and ways to improve the organization of extracurricular 

activities. 

The table of contents of discipline includes divisions: object and tasks of extracurricular work, 

types of extracurricular work at high school, chemical mugs, aims and tasks, choice of scientific 

work of group assignment, organization and realization of research and practice conferences. 

Methods of bringing in student to research work. 

As a result of the discipline master's degree must: 

- To know the technique of extracurricular activities on chemistry and its place in the educational 

process. 

- To be able to organize the work of clubs, electives, various school activities 

- Have the skills of a mass class work in chemistry, an organization in the school days, weeks, 

decades of chemistry, chemical evenings, scientific conferences of students in chemistry. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Педагогика, Психология, Химияны оқыту əдістемесі 

Знания в рамках программы бакалавриата по педагогике, психологии, методике обучения 

химии  

Pedagogy, Psychology, Methods of teaching chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Алынған білім ғылыми-педагогикалық тəжірибеде қолданыла алады. 

Полученные знания могут быть использованы в научно-педагогической деятельности 

The knowledge gained can be used in scientific and pedagogical activity. 

 

Білім беру үрдісінің мониторингі  

Мониторинг образовательного процесса 

Monitoring of the educational process 

Курстың мақсаты: білімді педогогикалық жүйе жəне ғылыми басқару нысаны ретінде 

қарастыру. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: педагогикалық теориялар, білім беру 

процесі, нормативті құжаттар мен мемлекеттік стандарттар талдауы. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: заманауи педагогикалық теориялар, жинау, өңде əдістері, білім беру 

процесінің тиімділігін арттыру үшін ақпаратты сақтай білу. 

- Істей алуы тиіс: теориялық жəне практикалық білімді білім беру үрдісінде қолдану, білім 

беру үрдісін сипаттау үшін заманауи əдістерді қолдану. 

- Дағдылана алуы тиіс: заманауи педогогикалық теориялар, жинау, өңде əдістері, білім 

беру процесінің тиімділігін арттыру үшін ақпаратты сақтай білу мониторингісіне. 

Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: рассмотрение образования как педагогической системы и объекта научного 

управления. 



Содержание дисциплины включает следующие разделы: педагогические теории, 

образовательный процесс, анализ государственных стандартов, нормативных документов 

В результате изучения  магистрант должен: 

-  знать современные педагогические теории, методики сбора, обработки, хранения 

информации для повышения эффективности образовательного процесса;  

- уметь использовать полученные теоретические и практические знания к 

образовательному процессу, использовать современные  методики для характеристики 

образовательного процесса; 

- владеть навыками  мониторинга как системы сбора, обработки, хранения информации об 

образовательной системы анализа полученных данных для повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Purpose: examination of education as a pedagogical system and the object of scientific 

management. 

The table of contents of discipline includes next divisions: pedagogical theories, educational 

process, analysis of state standards, normative documents 

As a result of the discipline master's degree must: 

- know the methods for collecting, processing, storing information to improve the efficiency of 

intra Management 

- be able to use methods for collecting, processing, storing information 

- have the skills of monitoring as a system for collecting, processing, storing information about 

the educational system. 

Using the study of all the following fundamental professional and specialized disciplines SES, 

teaching practice. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Педагогика, Психология, Химияны оқыту əдістемесі. 

Знания в рамках программы бакалавриата по педагогике, психологии, методике обучения 

химии  

Pedagogy, Psychology, Methods of teaching chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Алынған білім ғылыми-педагогикалық тəжірибеде қолданыла алады.  

Полученные знания могут быть использованы в научно-педагогической деятельности 

The knowledge gained can be used in scientific and pedagogical activity 

 

Орта мектепте химиялық зерттеу біліктіліктерін қалыптастыру əдістемесі  

Методика формирования химико-исследовательских умении в средней школе 

The method of formation of chemical research ability in high school 

Мақсаты:  зерттеу процесінің негізгі кезендерінің құрылымы мен мазмұның, информация 

көздерінің жұмысы мен ізделу ретін  ашу, ғылыми-техникалық ақпараттың   мемлекеттiк 

ресурстарын тиiмдi пайдалану мен қалыптасуын қамтамасыз ету. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: ҚР мен əлемнiң экономикалық дамыған елдерiнің химия бiлiмiнің 

облысындағы  халықаралық ұйымдарының ғылыми мен ақпараттық баспаларын, орыс 

жəне шет тілдеріндегі негізгі информациялық-iздестiру машиналарың білу:  Rambler, 

апорт жəне т.б. 

- Істей алуы тиіс: ғаламторда ғылыми-техникалық ақпаратты iздестiру əдiстемесің өткiзу 

- Дағдылана алуы тиіс: алынған эксперименталдi мəлiметтерлердi талдау. 



Пəн дүниетанымдық, коммуникативтік, кəсіби, зерттеушілік құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель: раскрытие структуры и содержания основных этапов исследовательского процесса, 

последовательность поиска и работы с источниками информации, обеспечение 

формирования и эффективного использования государственных ресурсов научно-

технической информации.  

В результате обучения магистрант должен: 

- Знать научные и информационные издания в области химического 

образования международных организаций, экономически развитых стран мира и РК.; 

основные информационно-поисковые машины на русском и иностранных языках: 

Rambler, Апорт и др.   

-  Проводить поиск научно-технической информации в различных 

информационных системах, глобальной сети Интернет. 

- Иметь навыки обрабатывать полученные экспериментальных данные. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной, исследовательской компетенции. 

 

Purpose: disclosure of the structure and content of the main stages of the research process, the 

sequence of search and work with information sources, ensuring the formation and the efficient 

use of public resources of scientific and technical information. 

As a result of training the master's degree should: 

- Know the scientific and news publications in the field of chemical education of international 

organizations, the developed countries and the Republic of Kazakhstan .; basic information 

search engines on the Russian and foreign languages: Rambler, Aport and others. 

- To be able to conduct research methodology of scientific and technical information in the 

Internet. 

- Have the skills to handle the experimental data obtained. 

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

research competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

«Химия» мамандығы студенттеріне оқытылатын барлық іргелі пəндер, жоғары 

математика, физика.  

Знания в рамках программы бакалавриата по информатике, методике обучения химии  

Basic knowledge of undergraduate courses, higher mathematics, physics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ғылыми – зерттеу жұмыстары. 

Научно-исследовательская работа. 

Research work. 

 

 

 
 


