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

«Аналитикалық химия», «Химиялық экология»   

траекториялары бойынша  жалпы білім беретін  пəндер 

Общеобразовательные дисциплины  по образовательным траекториям:  «Аналитическая 

химия»,  

«Химическая экология» 

Comprehensive  disciplines for educational trajectories: «Analytical Chemistry», «Chemical 

Ecology»    

1 

SPOH-5205 

Органикалық химияның қазіргі кездегі 

мəселелері  

Современные проблемы органической химии 

Modern problems of organic chemistry 5 

SSOH-5205 

Органикалық химияның қазіргі жағдайы 

Современное состояние органической химии 

Modern state of organic chemistry 

2 

IGAH-5206 

Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары 

Избранные главы аналитической химии 

Selected chapters of analytical Chemistry 

5 

TOSAH-

5206 

Аналитикалық химияның қазіргі жағдайының 

теориялық негіздері 

Теоретические основы современной 

аналитической химии 

Theoretical foundations of modern analytical 

chemistry 

3 

TPFH-6207  

Физикалық химияның теориясы мен мəселелері  

Теория и проблемы физической химии  

Theory and problems of physical chemistry 

5 

ISPH-6207 

Химияның тарихы жəне қазіргі заманғы 

мəселелері  

История и современные проблемы химии 

History and modern problems of Chemistry 

Кəсіптендіру пəндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 40 акредит / кредитов / credit 

«Аналитикалық химия», «Химиялық экология» білім беру  



траекториялары бойынша кəсіптік пəндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным  

траекториям:  «Аналитическая химия», «Химическая экология» 

Main disciplines for educational trajectories: «Analytical Chemistry», «Chemical Ecology»   

4 

IMA-5301 

Талдаудың аспаптық əдістері  

Инструментальные методы анализа 

Instrumental analysis methods 
5 

S-5301 

Спектрофотометрия 

Спектрофотометрия 

Spectrophotometry 

5 

POKMN-

5302 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу жəне 

бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке 

The software and computer in science 
5 

IMMN-

5302 

Информатика жəне ғылымдағы математикалық 

улгілеу 

Информатика и математическое моделирование 

в науке 

Informatics and mathematical modeling in science 

6 

H-5303 

Хемометрика 

Хемометрика 

Chemometrics 
5 

OMA-5303 

Талдаудың оптикалық əдістері 

Оптические методы анализа 

Optical methods of analysis 

7 

FHMASV -

5304 

Ақаба судың талдауының физико-химиялық 

əдістері 

Физико-химические методы анализа сточных 

вод 

Physico-chemical methods of wastewater analysis 
5 

UTOSV-

5304 

Ағын судың қатты қалдықтарын утилизациялау 

Утилизация твердых осадков сточных вод 

Disposal of solid sewage sludge 

8 

HTPS-5305 

Табиғи қосылыстардың химиясы мен  

технологиясы 

Химия и технология природных соединений 

Chemistry and technology of Natural compounds 

5 

SPBSBAS-

5305 

Биохимияның жəне биологиялық белсенді заттар 

синтезінің қазіргі заманғы мəселелері  

Современные проблемы биохимии и синтеза 

биологически активных соединений  

Modern problems of biochemistry and Surface 

active substances synthesis 

9 
RMMOAP

MP-6306 

Металургиялық өндіріс өнімдерін 

метрологиялық талдау мен қамту жəне 

əдістемені өңдеу 

Разработка методик и метрологическое 

обеспечение анализов продуктов 

металлургического производства  

Development of methods and metrological 

assurance of products analysis 

5 



PPNSREP-

6306 

Экологиялық мəселерді шешуде табиғи 

бейорганикалық сорбенттерді қолдану 

Применение природных неорганических 

сорбентов в решении экологических проблем 

The use of natural inorganic sorbents in solving 

environmental problems 

10 

SSHV-6307 

Химиялық заттарды стандарттау жəне 

сертификаттау  

Стандартизация и сертификация химических 

веществ 

Standardization and certification of chemical 

substances 
5 

STKO-6307 

Қышқылдар мен негіздердің қазіргі кездегі 

теориясы 

Современные теории кислот и оснований 

Modern theories of acids and bases 

11 

FHMALP-

6308 

Дəрілік препараттарды зерттеудің физика-

химиялық əдістері 

Физико-химические методы  анализа 

лекарственных препаратов 

Physico-chemical research methods of drug 

analysis 5 

HMAOOS-

6308 

Қоршаған орта нысандарын хромотографиялық 

талдау əдістері 

Хроматографические методы анализа объектов 

окружающей среды 

Chromatographic methods of analysis  

 
Органикалық химияның қазіргі заманғы мəселелері 

Современные проблемы органической химии 

Modern problems of organic chemistry 

Курстың мақсаты: магистранттардың органикалық химия аумағында теориялық 

жетістіктер мен заманауи мəселелерді меңгерулері, алған білімдерін магистерлік 

диссертация орындауда жəне  ғылыми-зерттеу жұмыстары мен педогогикалық 

шығармашылықта қолдана білу. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: курс құрамына тек қана көміртек 

атомдары ғана емес, сонымен бірге басқа да элемент атомдары кіретін циклді жүйелердің 

көптеген түрлерін қарастырады. Осы курста нуклеин қышқылы құрамына кіретін 

бесмүшелі, алтымүшелі,пиримидинді жəне пурпинді негіздерді оқытады.   

Нəтижесінде магистрант 

-Білуі тиіс: негізгі реагенттер мен реакциялардың түрлерін, оларды жүргізуді, 

электрондық байланыстың негізгі теорияларын, химиялық реакциялардың ауыспалы 

жағдайларын, барлық реакция типтеріндегі стереохимиялық заңдылықтарды, органикалық 

синтездің негізгі əдістері мен функциональды топтарды қорғауды . 

-Істей алуы тиіс: реагенттің типі бойынша органикалық реакцияларды анықтауды, 

байланыстың үзілу сипатын, процестің сатылануын, молекуладағы реакциялық орталықты 

анықтау жəне оның сипатын құрастыру (қышқылдық, негіздік, электрофильді немесе 

нуклеофильді) жəне сəйкесінше функцияның реакциялық қабылетін бағалауды, ауыспалы 

күйді ескере отырып органикалық реакцияларды түсіндіруді..  

-Дағдылана алуы тиіс: неғұрлым энергетикалық жағынан тиімді, қол жетімділігін, 

процестің сатылануы, бөлінуі мен айдалуынын ескере отырып реагенттердің экололгиялық 

таза түрлерін қолдану. 



Пəн коммуникативтік, кəсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса:  Освоение магистрантами современных проблем и теоретических достижений 

в области органической химии с дальнейшей перспективой использования полученных знаний 

при выполнении магистерской диссертации и в последующей научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: курс рассматривают 

огромное количество циклических систем, в состав молекул которых входят не только 

углеродные атомы, но атомы других элементов. В данном курсе изучаются пятичленные, 

шестичленные гетероциклы, а также пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в 

состав нуклеиновых кислот. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

- знать:основные типы реагентов, реакций и методы их проведения, основы   теории    

электронных    смещений,    переходных    состояний       химических реакций, 

стереохимические закономерности всех типов реакций, основные методы органического синтеза 

и защиты функциональных групп; 

-уметь: определять органические реакции по типу реагентов, характеру разрыва связи, 

стадийности процесса, определять в молекуле реакционные центры и устанавливать их 

характер (кислотный, основной, электрофильный или нуклеофильный) и в соответствии с этим 

оценить реакционную способность функции, объяснить реакции органических соединений с 

учетом переходного состояния  

- владеть навыками выбора наиболее энергетически выгодного  направления, 

наиболее приемлевого экологически чистого варианта с учетом доступности реагентов, 

стадийности процесса, методик выделения и разделения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course objectives: Mastering the masters of contemporary issues and theoretical advances in 

the field of organic chemistry continued with the prospect of using the knowledge gained in the 

performance of the master's thesis and subsequent research and teaching activities. 

Contents: The course covers a great number of cyclic systems, the composition of the molecules 

which are not only carbon atoms, but the atoms of other elements. In this course we studied five-

membered, six-membered heterocycles, and pyrimidine and purine bases that are part of nucleic 

acids.  

As a result of studying the discipline of magistrates must: 

have an understanding of contemporary issues and the latest developments inorganic 

chemistry; 

know: basic types of reagents, reactions and methods of their implementation, the foundations of 

the theory of electron displacement, the transition states of chemical reactions, stereochemical 

regularity of all kinds of reactions, the main methods of organic synthesis and protection of 

functional groups; 

be able to: identify the type of reaction of organic reactants, the nature of 

disconnection, step procedure to determine a molecule reactive centers and establish their nature 

(acidic, basic, electrophilic or nucleophilic) and in accordance with this estimate reactivity 

functions to explain the reaction of organic compounds based on transition state and to choose the 

most energetically favorable their direction, suggest different ways of synthesis of the desired 

product and select the most appropriate, environmentally friendly option, taking into account the 

availability of reagents step process, extraction and separation techniques. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites   

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 



Знания в рамках программы бакалавриата по общей  химии, теоретическим основам 

неорганической химии, органической, физической  химии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in general chemistry, theoretical 

bases of inorganic chemistry, organic and physical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites   

Органикалық химиядан есептер шығару, Органикалық катализ жəне мұнай химиясы, 

Органикалық жəне биоорганикалық заттар сараптамасы 

Решение задач по органической химии, Органический катализ и нефтехимия, 

Экспертиза органических и биоорганических веществ 

Solving problems in organic chemistry, organic catalysis and petrochemistry, examination 

of organic and bioorganic compounds 

 

Органикалық химияның қазіргі заманғы жағдайы 

Современное состояние органической химии 

 

 

Modern state of organic chemistry 

Курстың мақсаты: органикалық химия аумағындағы теориялық жетістіктер мен 

заманауи мəселелерді магистранттардың игеруі мен алынған білімді магистрлік 

диссертацияны жазуда жəне алдағы уақыттағы ғылыми-зерттеу жұмыстарында  қолдану. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді құрайды: алифатты көмірсутектер жəне оның 

туындылары: радикалды орын басудың, нуклеофилді орын басудың, нуклеофилді 

қосылудың, конденсация жəне полимеризацияның механизмі. 

Ароматты көмірсутектер жəне олардың туындылары: электрофилді, нуклеофилді 

орын басудың механизмі, молекулалық топтау. Гетероциклді қосылыстар, соның ішінде 

бесмүшелі, алтымүшелі гетероциклдер, нуклеин қышқылдарының құрамына енетін 

пиримидиндік жəне пуриндік негіздер. Органикалық қосылыстардың стереохимиясы, 

органикалық қосылыстардың белсенділігін көрсетудегі стереохимиялық қосылыстардың 

маңызы. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант 

Органикалық химияның қазіргі заманғы жағдайын жəне органикалық химияның жаңа 

жетістіктері туралы түсінікті игеруі тиіс. 

-білуі тиіс: реагенттердің негізгі типтерін, реакциялар мен оларды жүргізу 

əдістемесін; электронды ығысу теориясының негізін, химиялық реакциялардың өтпелі 

жағдайын, барлық реакция типтерінің стереохимиялық жағдайын; органикалық синтездің 

негізгі əдістерін, функционалды топтарды қорғауды. 

-істей алуы тиіс: реагент типіне қарап, байланыстың үзілу сипатына, процестің 

сатылығына қарап, органикалық реакцияларды анықтауды, молекуладағы реакциондық 

орталықтарды анықтап, оларды сипаттау (қышқылдық, негіздік, электрофилді, 

нуклеофилді), өтпелі жағдайға қарап органикалық қосылыстардың реакциясын түсіндіру 

жəне энергетикалық тиімді бағытты таңдау; стерехимия жəне басқа факторларды негізге 

ала отырып өнімді синтездеудің түрлі жолдарын ұсыну,. 

Пəн дүниетанымдық, коммуникативті, кəсіби құзіреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Целью курса: Освоение магистрантами современных проблем и теоретических 

достижений в области органической химии с дальнейшей перспективой использования 

полученных знаний при выполнении магистерской диссертации и в последующей научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: 



Алифатические углеводороды и их производные:  механизмы радикального 

замещения, нуклеофильного замещения, нуклеофильного присоединения, конденсации и 

полимеризации.  

Ароматические углеводороды и их производные: механизмы электрофильного 

замещения, нуклеофильного замещения, молекулярные группировки. 

Гетероциклические соединения, в том числе пятичленные, шестичленные 

гетероциклы, а также пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав 

нуклеиновых кислот. 

Стереохимия органических соединений, значение стереохимических явлений  в 

проявлении активности органических соединений. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

-иметь представление о современном состоянии  и новейших достижениях  органической 

химии; современную классификацию органических соединений. 

-знать основные типы реагентов, реакций и методы их проведения; основы   теории    

электронных    смещений,    переходных    состояний       химических реакций; 

стереохимические закономерности всех типов реакций;  основные методы органического 

синтеза и защиты функциональных групп. 

-уметь определять органические реакции по типу реагентов, характеру 

разрыва связи, стадийности процесса; определять в молекуле реакционные центры и 

устанавливать их характер (кислотный, основной, электрофильный или нуклеофильный) и в 

соответствии с этим оценить реакционную способность функции; объяснить реакции 

органических соединений с учетом переходного состояния и выбрать наиболее энергетически 

выгодное их направление; предложить различные пути синтеза целевого продукта с учётом 

стереохимии и других факторов.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной компетенции. 

 

Purpose: Development of masters of contemporary issues and theoretical developments in 

the field of organic chemistry with the prospect of further use of the obtained knowledge at 

implementation of master's thesis and subsequent research activities. 

Content of the discipline includes the topics:  

Aliphatic hydrocarbons and their derivatives: mechanisms of radical substitution, 

nucleophilic substitution, nucleophilic attachment, condensation and polymerization.Aromatic 

hydrocarbons and their derivatives: mechanisms of electrophilic substitution, nucleophilic 

substitution, molecular grouping. 

Heterocyclic compounds including five-membered, six-membered heterocycles, as well as 

pyrimidine and purine bases included in nucleic acids. Stereochemistry of organic compounds, the 

significance of stereochemical phenomena in the manifestation of the activity of organic 

compounds. 

As a result of the discipline master should: 

To know the basic types of reagents, reactions and methods of their carrying out; bases of 

the theory of electronic offsets, transition states of chemical reactions; stereochemical regularities 

of all types of reactions; basic methods of organic synthesis and functional protection 

groups. 

To be able to determine organic reaction by type reactants, the natureof a bond breakingof 

the stages of the process;identify in the molecule reactive centers and to establish their nature 

(acidic, basic, electrophilic or nucleophilic) and accordingly to assess the reactivity function;to 

explain the reaction of organic compounds with consideration of the transition state and to select 

the most energetically favorable direction;suggest various ways of synthesis of the target product 

with regard to stereochemistry and other factors. 

To have an idea about the modern state and current achievements of organic chemistry; 

modern classification of organic compounds. 



Discipline is aimed at formation of world outlook, communicative, professional competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites   

Жалпы химия, бейорганикалық химияның теориялық негіздері, органикалық, 

физикалық химия пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по общей  химии, теоретическим основам 

неорганической химии, органической, физической  химии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in general chemistry, theoretical 

bases of inorganic chemistry, organic and physical chemistry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites   

Органикалық химиядан есептер шығару, Органикалық катализ жəне мұнай химиясы, 

Органикалық жəне биоорганикалық заттар сараптамасы 

Решение задач по органической химии, Органический катализ и нефтехимия, 

Экспертиза органических и биоорганических веществ 

Solving problems in organic chemistry, organic catalysis and petrochemistry, examination 

of organic and bioorganic compounds 

 

Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары  

Избранные главы аналитической химии 

Selected chapters of analytical chemistry 

Курс мақсаты: аналитикалық химиядан алған білімдерін кеңейту жəне тереңдету. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: маңызды катиондар мен аниондарды 

айқындау реакциялары, органикалық қосылыстардың маңызды функционалдық топтарын 

айқындау; сандық талдаудың маңызды əдістері: гравиметрия, титриметрия (қышқылдық-

негіздік, редоксометрия, комплексонометрия жəне т.б); аналитикалық химияның 

метрологиялық негіздері. Аналитикалық реакциялардың сезгіштігі, аналитикалық 

реакцияларды таңдау жəне өзіндік аналитикалық реакциялар.Ашылатын минимум. 

Анықтау шегі. Тепе-теңдік константалары (термодинамикалық, концентрациялық). 

Бренстед-Лоуридің протолиттік теориясы. Қышқылдар мен негіздердің константалары. 

Еріткіш табиғатының қышқылдар мен негіздердің күшіне əсері. Еріткіштің нивелиреуші 

жəне дифференцирлеуші эффектісі. Бренстед-Лоури тұрғысынан гидролиз. Гидролиздену 

константасы. Гидролизденудің сапалық талдаудағы маңызы. Қышқыл, негіз ерітінділері 

мен буферлік жүйенің рН-ын есептеу. Əлсіз қышқылдар аниондарының концентрациясын 

есептеу. Комплексті қосылыстардың санадық сипаттамасы: тұрақтылық константасы 

(термодинамикалық, концентрациялық), олардың арасындағы байланыс. Комплексті 

қосылыстарды иондарды бөлу, бүркемелеу жəне анықтауда қолдану. Формальды тотығу-

тотықсыздану потенциалы. Тотығу-тотықсыздану потенциалына əсер ететін факторлар. 

Тепе-теңдік константалары. Ерігіштікті жүргізу (концентрлік, термодинамикалық). 

Тұнбаның ерігіштігін есептеу. Тұзды эффект. Біртекті ионның тұнбаның ерігіштігіне əсері. 

Бөлудің жүйелі əдісі жəне иондарды ионалмасқыш хроматография мен экстракция 

əдістерімен анықтау. 

 Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: қышқылдар мен негіздердің барлық теорияларын, көпсатылы 

комплекстүзілудегі константаны есептеу ерекшеліктерін, реакциялардың бəсекелестігін 

ескере отырып гомогенді жəне гетерогенді тепе-теңдік константаларын есептеу 

ерекшеліктерін; 

- Істей алуы тиіс: түрлі анионды формадағы қышқылдар мен тотығу-тотықсыздану 

тепе-теңдігінің, комплекстердің тепе-теңдінін таралу диаграммаларын тұрғызу жəне талдай 

білу, графикалық жəне тұндыру процестеріне талдау жасауды. 

-Дағдылана алуы тиіс: əлсіз қышқылдардың (Кд = 10-7), негіздердің, күшті қышқылдар 

мен негіздердің,буферлі қосылыстардың, тұздардың рН-ын есептеуге,  қышқылдардың 

негіздердің,буферлі қосылыстардың, тұздардың қышқылдылығын есептеуге. 



Пəн идеологиялық, коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

 

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

Содержание дисциплины включает следующие разделы: реакции обнаружения 

важнейших катионов и анионов, реакции обнаружения важнейших функциональных групп 

органических соединений; важнейшие методы количественного анализа: гравиметрия, 

титриметрия (кислотно-основное, редоксометрия, комплексонометрия и др); 

метрологические основы аналитической химии. Чувствительность, избирательность и 

специфичность аналитических реакций. Открываемый минимум. Предел обнаружения. 

Константы равновесия (термодинамическая, концентрационная Теория Бренстеда-Лоури. 

Кислотно-основные сопряженные пары. Константы кислотности и основности. Влияния 

природы растворителя на силу кислоты и основания. Нивелирующий и дифференцирующий 

эффект растворителя. Гидролиз с точки зрения теории Бренстеда-Лоури. Константы 

гидролиза. Значение гидролиза для качественного анализа. Расчет рН растворов кислот, 

оснований, буферных смесей. Расчет концентрации анионов слабых кислот. 

Количественные характеристики комплексных соединений: константа устойчивости (термо-

динамическая, концентрационная), их взаимосвязь. Использование комплексных соединений 

в анализе для обнаружения разделения, концентрирования, маскирования и определения 

ионов. Формальный окислительно-восстановительный потенциал. Факторы, влияющие на 

окислительно-восстановительный потенциал. Константа равновесия. Произведение 

растворимости (концентрационное, термодинамическое). Расчет растворимости осадка. 

Солевой эффект. Влияние одноименного иона на растворимость осадков. Систематические 

методы разделения и определения ионов методами ионообменной хроматографии и 

экстракции. 

В результате изучения  магистрант должен:  

- знать все существующие  теории кислот и оснований, особенности расчета констант 

многоступенчатого комплексообразования, особенности расчета констант гомогенного и 

гетерогенного равновесия с учетом конкурирующих реакций; 

- уметь рассчитать, построить и анализировать распределительные диаграммы 

различных анионных форм кислот и окислительно-восстановительных равновесий, 

диаграммы равновесия комплексов, провести анализ графических  процессов и их 

процессов осаждения; 

- владеть навыками расчета рН слабых кислот  (Кд = 10-7) и  оснований, сильных 

кислот и оснований, буферных смесей, солей, расчета кислотности растворов кислот, 

оснований, буферных смесей, кислых и средних солей с учетом их силы, концентрации, 

участия растворителя.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course objectives: broadening and deepening of theoretical knowledge in analytical 

chemistry 

Contents: Reactions detection major anions and cations, the most important discovery of the 

reaction of the functional groups of organic compounds; the most important methods of 

quantitative analysis: gravimetry, titrimetry (acid-base, redoksometriya, chelatometry, etc.); 

Metrological basics of analytical chemistry. The sensitivity, selectivity and spetsifichnost 

analytical reactions. Otkryvaemy minimum. The limit of detection. Konstan¬ty equilibrium 

(thermodynamic, the concentration of Bronsted-Lowry theory. Acid-base conjugate pairs. The 

constants of acidity and basicity. The effects of solvent nature on the strength of acids and bases. 

Levels and differentiating effect of the solvent. Gidroliz terms of the Bronsted-Lowry theory. 

Constants hydrolysis. Hydrolysis value for qualitative analysis. The calculation of the pH of 

solutions of acids, bases, buffer mixtures. Calculation of the concentration of weak acid anions. 



Quantitative characteristics of complex compounds: stability constant (thermo-dynamic, 

concentration) of vzaimo¬svyaz. Use of the complex compounds in the assay detection separation 

kon¬tsentrirovaniya, masking and ion determination. 

The formal redox potential. Factors affecting okisli¬telno-reduction potential. Kon¬stanta 

balance. The solubility product (kontsentratsion¬noe, thermodynamic). Calculation rastvorimo¬sti 

sediment. Salt effect. The impact on the solubility odno¬imennogo ion precipitation. Systematic 

methods of separation and oprede¬leniya ions by ion-exchange chromatography and extraction. 

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

competence. 

As a result of the discipline has to undergraduate know: All existing theories of acids and 

bases, especially multi-complexation constants calculation, especially for calculating constants of 

homogeneous and heterogeneous equilibrium taking into account the competing reactions; 

be able: to calculate, construct and analyze the distribution diagrams of various anionic forms acid 

and redox equilibria, equilibrium diagram complexes, an analysis of graphic processes and 

deposition processes; 

acquire skills of calculating pH of weak acids (Kd = 10-7) and bases, strong acids and bases, 

buffer mixtures, salts, calculating the acidity of solutions of acids, bases, buffer mixtures and acid 

salts medium with regard to their strength, concentration, solvent participation. 

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

competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/  Prerequisites 
Бейорганикалық, органикалық химия, Элементтерді айқындау əдістері, Метрология, 

стандарттау жəне сертификаттау пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, органической химии, 

методам обнаружения элементов, метрологии, стандартизации и сертификации. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic, organic chemistry, 

methods of detection elements, metrology, standardization and certification. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/  Postrequisites 

Органикалық жəне физикалық химия 

Органическая и физическая химия 

Organic and Physical Chemistry 

 

Заманауи аналитикалық химияның теориялық негіздері.  

Теоретические основы современной аналитической химии 

Theoretical foundations of modern analytical chemistry 

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. 

- уметь 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 пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы 

аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по аналитической  химии, физической 

химии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program аnalytical chemistry, physical 

chemistry.  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Білімдер  кхимияның облысында  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. 

 

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. 

Содержание дисциплины направлена на формирование следующих способности у 

магистрантов:  

- знать основные законы термодинамики; 

- объяснять особенности гомогенного и гетерогенного равновесия; 

- понимать основные законы химической кинетики; 

- анализировать основные теории, свойства сильных и слабых электролитов; 

- объяснять особенности электрохимических процессов; 

- объяснять законы электролиза, рассчитать термодинамические характеристики 

электрохимических процессов; 

- применять теоретический материал по физической химии для решения практических 

задач; 

- оценивать оптимальные условия проведения реакций. 

В результате изучения магистрант должен: 

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

основные методы анализа химических веществ. 

- уметь строить распределительные диаграммы кислотно-основного, окислительно-

восстановительного равновесия, изображать равновесия графически и уметь находить 

оптимальные области использования комплексов в анализе. 



-владеть навыками основных приемов работы с химической посудой, реактивами, 

приборами и оборудованием. 

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 пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы 

аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по аналитической  химии, физической 

химии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in аnalytical 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, professional competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites  
Аналитикалық химияның таңдаулы тараулары, аналитикалық химия пəндері бойынша 

бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по избранным главам аналитической 

химии, аналитической химии.  

Knowledge in the framework of the Bachelor program in 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. 

 

Талдаудың аспаптық əдістері  

Инструментальные методы анализа 

Instrumental analysis methods  

Курстың мақсаты:химиялық заттардың идентификациясын спектральды əдістер 

көмегімен зерттеу, органикалық заттардың мемлекеттік жəне халықаралық стандарттарға 

сəйкестігі туралы қорытынды жасау, шығу тегі мен параметрге сəйкессіздігі, органикалық 

заттарды белгілі бір мақсатта қолдану мүмкіндіктерін қарастыру. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: спектрофотометрия əдісімен екі жəне үш 

компонентті қосылыстарды сандық талдау, қышқылдық-негіздік тепе-теңдікті, комплексті 

қосылыстың беріктігі мен молярлық жұтылу коэффициентін спектрофотометрия əдісімен 

анықтау, тепе-теңдік константасын потенциометрия əдісімен анықтау. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: спектрофотометрия əдісімен екі жəне үш компонентті қосылыстарды 

сандық талдаудың графиктік жəне есептік əдістерін, қышқылдық-негіздік тепе-теңдікті 

спектрофотометрия əдісімен анықтаудың стандартты əдістемесін (Альберт, Седжер, 

Эдвардс), графиктік жəне есептік əдістемесін (Комар, Агнер), титриметриялық əдісті, 

логарифмдік əдісті (Бент-Френч), Бабконың металл-индикаторлық əдісімен, тепе-теңдік 

константасын потенциометрия əдісімен анықтауды. 

- Істей алуы тиіс: спектрофотометрия əдісімен 2 жəне3 компонентті қосылыстарды 

сандық талдаудың графиктік жəне есептік əдістерін, қышқылдық-негіздік тепе-теңдікті 

спектрофотометрия əдісімен анықтаудың стандартты əдістемесін (Альберт, Седжер, 

Эдвардс), графиктік жəне есептік əдістемесін (Комар, Агнер), титриметриялық əдісті, 

логарифмдік əдісті (Бент-Френч), Бабконың металл-индикаторлық əдісімен, тепе-теңдік 

константасын потенциометрия əдісімен анықтауды 

-Дағдылана алуы тиіс: бақылаулар мен зерттеулер нəтижесін іріктуді, зерттеу 

мəндерін біріншілік жүйелеуге жəне талдауға, мəндерді математикалық өңдеуден өткізуге. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: изучить идентификацию химических веществ как теоретически, так и 

экспериментально с помощью химических и спектральных методов, делать заключение о 

соответствии органических веществ государственным и международным стандартам, их 

происхождении и возможных отклонений от требуемых параметров, их влияние на 

доброкачественность и возможность использования органических объектов для 

определенных целей. 

Содержание дисциплины дисциплины включает следующие разделы: количественное 

определение 2-х и 3-х компонентных смесей методом спектрофотометрии; определение 

константы кислотно-основного равновесия методами спектрофотометрии; определение 

состава, прочности и молярного коэффициента поглощения комплексного соединения 

методами спектрофотометрии; определение константы равновесия методами 

потенциометрии 

В результате изучения   магистрант должен:  

- знать графические и расчетные способы количественного определения 2-х и 3-х 

компонентных смесей методом спектрофотометрии; теоретические основы определения 



константы кислотно-основного равновесия методами спектрофотометрии: по стандартной 

методике (Альберта, Седжера, Эдвардса) графическим и расчетным способом; методом 

Комаря; методом Агнера; распределительным методом, теоретические основы определения 

состава, прочности и молярного коэффициента поглощения комплексного соединения 

методами спектрофотометрии: непрерывных изменений (изомолярных серий), молярных 

отношений (метод насыщения), титриметрического метода, изобестических точек, 

отношения наклонов (метод Гарвея-Меннинга), ограниченно-логарифмического (метод 

Бента-Френча), методом пересечения кривых, металл-индикаторным методом Бабко, 

сравнительную характеристику названных методов, теоретические основы определения 

константы равновесия методами потенциометрии. 

-уметь выполнять графическое и расчетное количественное определения 2-х и 3-х 

компонентных смесей методом спектрофотометрии; определять константу кислотно-

основного равновесия методами спектрофотометрии: по стандартной методике (Альберта, 

Седжера, Эдвардса) графическим и расчетным способом; методом Комар,  определять 

состав, прочность и молярный коэффициент поглощения комплексного соединения 

методами: непрерывных изменений (изомолярных серий), молярных отношений (метод 

насыщения), титриметрического метода, изобестических точек, отношения наклонов (метод 

Гарвея-Меннинга), ограниченно-логарифмического (метод Бента-Френча), уметь 

выполнять сравнительную характеристику названных методов, определять константу 

равновесия методом прямой потенциометрии, определять константу равновесия методом 

косвенной потенциометрии. 

- владеть навыками фиксирования  результатов измерений и наблюдений, выполнения 

первичной систематизации и  анализа полученных в ходе измерения (наблюдения и др.) 

данных, первичной математическую обработку данных. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Objective: To study the identification of chemicals, both theoretically and experimentally by 

chemical and spectral methods, to conclude on the conformity of organic substances national and 

international standards, their origin and possible deviations from the required parameters and their 

influence on the sound and the use of organic objects for certain purposes. 

Contents: - quantification of 2-D and 3-component mixtures by spectrophotometry; definition of 

the constant acid-base balance by spectrophotometry; determination of the composition, strength 

and molar absorption coefficient of the complex compound by spectrophotometry; determination 

of the equilibrium constant potentiometric methods 

As a result of the discipline has to undergraduate know: 

- Graphical and computational methods for the quantitative determination of 2-D and 3-

component mixtures by spectrophotometry; 

- The definition of the theoretical basis of constant acid-base balance by spectrophotometry: 

the standard method (Alberta, Seger, Edwards) and graphical calculation method; by mosquitoes 

Agder method; distribution method. 

- The theoretical basis of determining the composition, strength and molar absorption 

coefficient of the complex compound by spectrophotometry: continuous changes (isomolar series), 

the molar ratio (saturation method) titration method isobestic points, the relationship of the slopes 

(method of Harvey-Manning), a limited-log (method Bent-French), the method of intersection, 

metal-indicator method grandmother. 

-Comparative description of these methods. 

-Theoretical basis for determining the equilibrium constant means of potentiometry. 

be able to: 

- To perform graphic design and quantitative determination of 2-D and 3-component 

mixtures by spectrophotometry; 



- Determine a constant acid-base balance by spectrophotometry: the standard method 

(Alberta, Seger, Edwards) and graphical calculation method;  

by mosquitoes 

- Determine the composition, strength and molar absorption coefficient of the complex 

compound methods: continuous changes (isomolar series), the molar ratio (saturation method) 

titration method isobestic points, the relationship of the slopes (method of Harvey-Manning), a 

limited-logarithmic (the method of Bent-French ). 

- It is able to carry out a comparative description of these methods. 

the defining the equilibrium constant by direct potentiometry. 

the defining the equilibrium constant by indirect potentiometry. 

have a skill: 

capture (encode) the results of measurements and observations, to perform the initial 

systematization and analysis obtained during the measurement (monitoring, etc.). Data; perform 

mathematical processing of primary data to formulate a judgment on the basis of the data, the 

observed phenomena; formulate inductive and deductive reasoning, to carry out assessment of the 

credibility of the results, the error. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence.    

  

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites 

Бейорганикалық, органикалық химия, лементтерді айқындау əдістері, метрология, 

стандарттау жəне сертификаттау пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, органической химии, 

методам обнаружения элементов, метрологии, стандартизации и сертификации. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic, organic chemistry, 

methods of detection elements, metrology, standardization and certification. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/  Postrequisites 

Курс бойынша білім кəсіби іс-əрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the rate used in the future professional activity. 

 

Спектрофотометрия 

Спектрофотометрия 

Spectrophotometry  

Курстың мақсаты:талдаудың сектрофотометрлік əдісін қолданып, магистрантқа өз 

бетімен зерттеу жұмысын жүргізуге жаңа білім, қабілет, дағды қалыптастыру. 

 Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды : зерттелетін заттар мен үрдістердің 

физика-химиялық сипаттамасын спектрофотометриялық əдіспен  анықтаудың теориялық 

негіздері (комплексті қосылыстардың құрамын, бріктілігін, жұтылу коэффициентін, 

көпкомпонентті бейорганикалық жəне органикалық заттардың сандық талдауы) 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс:  зерттелетін заттар мен үрдістердің физика-химиялық сипаттамасын 

спектрофотометриялық əдіспен  анықтаудың теориялық негіздерін ( комплексті 

қосылыстардың құрамын, бріктілігін, жұтылу коэффициентін, көпкомпонентті 

бейорганикалық жəне органикалық заттардың сандық талдауы), құралдардың жұмыс істеу 

ережесін, аналитикалық белгілерді өлшейтін құрылғылармен жұмыс істеуді. 

- Істей алуы тиіс: арнайы зертханалық құрал-жабдықтармен жұмысты, эксперименттік 

құрылғыларды жинауды. 

-Дағдылана алуы тиіс: зерттеулер мен бақылаулар нəтижесін өңдеуге, талдауға, 

біріншілік жүйеленуін жүргізуге. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 



Цель курса: развить имеющиеся и сформировать новые знания, умения, навыки 

необходимые магистранту для выполнения самостоятельного научного исследования с 

использованием спектрофотометрических методов анализа. 

Содержание дисциплины включает разделы: теоретические основы и практическое 

определение физических и физико-химических характеристик исследуемых веществ и 

процессов (состава комплексных соединений, прочности, молярного коэффициента 

светопоглощения комплексных и органических соединений, количественного состава при 

высоком и низком содержании вещества в однокомпонентной системе, количественного 

состава многокомпонентных неорганических и органических смесей и др.) 

спектрофотометрическими методами. 

В результате изучения дисциплины  магистрант должен:  

- знать теоретические основы определения физических и физико-химических 

характеристик исследуемых веществ и процессов (констант равновесия, состава 

комплексных и органических соединений, значений молярных коэффициентов поглощения, 

количественного состава многокомпонентных неорганических и органических систем и др.) 

спектрофотометрическим методом; 

принципиальные схемы приборов, установок для получения и измерения 

аналитического сигнала; основные узлы: их назначение, характеристика, типы, 

разновидности; 

- уметь обращаться с различными  специфичными лабораторными принадлежностями 

(фотоколориметрическая кювета, электроды и т.п.);готовить к работе, к консервации после 

работы и хранению эти лабораторные принадлежности; собирать экспериментальную 

установку; 

- владеть навыками фиксирования результатов измерений и наблюдений; 

выполнения первичной  систематизации и анализа полученных в ходе измерения 

(наблюдения и др.) данных. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course objectives: to develop existing and generate new knowledge, skills necessary to 

perform an independent undergraduate research using spectrophotometric methods of analysis. 

Contents: theoretical basis and practical definition of physical and physico-chemical 

characteristics of the test substances and processes (the composition of complex compounds, the 

strength, the molar extinction coefficient of light absorption integrated and organic compounds, 

the number of members at high and low levels of a substance in a single-component system, the 

quantitative composition of multicomponent inorganic and organic compounds, etc.) 

spectrophotometric methods. 

As a result of the discipline has to undergraduate know the theoretical basis of the definition 

of the physical and physico-chemical characteristics of the test substances and processes 

(equilibrium constants, composition and complex organic compounds, the molar absorption 

coefficients, quantification of multicomponent inorganic and organic systems, and others.) 

spectrophotometric method; 

schematic diagrams of devices and installations for the measurement of an analytical signal; main 

components: their purpose, characteristics, types, varieties; 

be able to: deal with different specific laboratory supplies (photocolorimetric ditch, 

electrodes etc.) ready to go, after working for the preservation and storage of these laboratory 

supplies; collect experimental setup; 

have a skill: capture (encode) the results of measurements and observations; 

to perform the initial systematization and analysis obtained during the measurement (monitoring, 

etc.). data to perform the initial mathematical data processing; formulate judgments on the basis of 

the data, the observed phenomena; perform evaluation of reliability of the results, the error. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 



Пререквизиттер/ Пререквизиты /  Prerequisites 

Бейорганикалық химия пəні бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической химии.  

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic chemistry. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты /  Postrequisites 

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия. 

Аналитическая, органическая, физическая химия. 

Analytical, organic, physical chemistry. 

 

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; 

Уметь: выполнять основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

Овладеть навыками компьютерного и статистического анализа 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 пəндері бойынша 

бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по информатике,статистика экономика- 

математическому моделированию. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in informatics, of statistician, 

economy, mathematical design. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/  Postrequisites 

Магистерлік диссертацияны орындау. 

Выполнение магистерской диссертации 

Implementation of master's degree dissertation 

 

Информатика жəне ғылымдағы математикалық үлгілеу 

Информатика и математическое моделирование в науке 

Informatics and mathematical modeling in science 

Курстың мақсаты: əр түрлі ғылым салалары бойынша зерттеулер нəтижелерін 

компьютерлік өңдеудің практикалық жəне теориялық негіздерін қарастыру. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды  : əр пəн аумағында ақпараттық 

моделдерді қарастыру типтері мен формалары, модельді компьютерде зерттеудің негізгі 

кезеңдері, эксперимент нəтижелерінің компьютерлік жəне статистикалық талдауы. 

Нəтижесінде магистрант 

-Білуі тиіс: əр пəн аумағында ақпараттық моделдерді қарастыру типтері мен 

формаларын. 

-Істей алуы тиіс: модельді компьютерде зерттеу мен өңдеудің негізгі этаптарын 

қолдана білуді. 

-Дағдылана алуы тиіс: эксперимент нəтижелерін компьютерлік жəне статистикалық 

талдауға. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель курса: рассмотреть основы теории и практики компьютерной обработки данных 

исследования по различным отраслям наук, основные аспекты теории моделироования. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: формы и типы представления 

информационной модели в разных предметных областях; основные этапы разработки и 

исследования моделей на компьютере; компьютерный и статистический анализ результатов 

эксперимента.  

В результате изучения магистрант должен: 

-   знать формы и типы представления информационной модели  в разных предметных 

областях. 

- уметь применять основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере. 

- владеть навыками компьютерного и статистического анализа результатов 

эксперимента. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Objective: To review the basic theory and practice of computer data research in various 

branches of science, the basic aspects of the theory modeliroovaniya. 

Contents: forms and types of representation of the information model in different subject 

areas; the main stages of development and research models on the computer; computer and 

statistical analysis of the results ksperimenta. As a result of the discipline master's degree must: 



- Know the form and type of representation of the information model in different subject 

areas. 

-Be able to apply the basic stages of research and development of computer models. 

- Have the skills of computer and statistical analysis of the experimental results. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prerequisites   

Информатика,статистика, экономика-математикалық улгілеу пəндері бойынша 

бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по информатике,статистика экономика- 

математическому моделированию. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in informatics, of statistician, 

economy, mathematical designПостреквизиттер / Постреквизиты/  Postrequisites 

Магистрлік диссертацияны орындау  

Выполнение магистерской диссертации 

Execution of the master's thesis 

 

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;  

- уметь 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; 

-владеть навыками обработки экспериментальных данных, критического оценивания 

результатов 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 пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по избранным главам аналитической 

химии, математической  обработке результатов химического анализа.  

Knowledge in the framework of the Bachelor program in 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. 

 

Талдаудың оптикалық əдістері 

Оптические методы анализа 

Optical methods of analysis 



Курстың мақсаты: талдаудың оптикалық əдістерін қолданып ағын суларды зерттеу 

үшін жаңа білімді қалыптастыру. 

 Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: пəн студенттерді атом жəне 

молекуланың ішкі электрондық немесе энергетикалық оптикалық күйінің өзгеруіне 

негізделген: атомды-абсорбциялық спектроскопия, атомды-эмиссионды спектроскопия, 

люминесценциялық əдіс, спектроскопия жəне УК-спектроскопиялық зерттеудің əдістерімен 

неғұрлым терең таныстырады. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: атом жəне молекуланың ішкі электрондық немесе энергетикалық 

оптикалық күйінің өзгеруін: атомды-абсорбциялық спектроскопия, атомды-эмиссионды 

спектроскопия, люминесценциялық əдіс, спектроскопия жəне УК-спектроскопиялық 

зерттеудің əдістерін. 

- Істей алуы тиіс: физика-химиялық зерттеулер əдісіне тəн құрал-жабдықтармен 

жұмыс (фотоколориметрлік, графиттік кювета т.б.), зертханалық жабдықтарды жұмысқа 

дайындау жəне сақтау. Эксперименттік құрылқыларды жинауды. 

-Дағдылана алуы тиіс: өлшеулер мен бақылаулар нəтижесін іріктеу, зерттеу мəндерін 

біріншілік жүйелеуге жəне талдауға, мəндерді математикалық өңдеуден өткізуге, зерттеу 

нəтижелерін əдеби көздердегі мəндермен салыстыруға,  нəтиженің дұрыстылығын 

бағалауға, материалды белгі (мəтін, формула, кесте) жəне графиктік түрде (графиктер, 

диаграммалар) көрсете алуға.  

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: развить имеющиеся и сформировать новые знания, умения, навыки 

необходимые магистранту для выполнения самостоятельного научного исследования 

сточных вод с использованием оптических методов анализа. 

Содержание дисциплины включает разделы: дисциплина более глубоко знакомит 

студентов с методами исследования, основанными на изменении энергетических состояний 

оптических или внешних электронов атомов и молекул: атомно-абсорбционная 

спектроскопия, атомно-эмиссионная спектроскопия, люминесцентный метод, 

спектрофотометрия и УФ-спектроскопия. Курс предусматривает лекционные и 

лабораторные занятия. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать классификацию оптических методов  по различным основаниям; 

теоретические основы качественного и количественного анализа методами 

спектрофотометрии, УФ-спектроскопии, атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной 

спектроскопии, люминесценции; принципиальные схемы приборов, установок для 

получения и измерения аналитического сигнала; основные узлы: их назначение, 

характеристика, типы, разновидности для каждого из указанных оптических  методов; 

-уметь обращаться с различными лабораторными принадлежностями специфичными 

для физико-химических методов исследования (фотоколориметрическая кювета, 

графитовая кювета и т.п.); 

готовить к работе, к консервации после работы и хранению эти лабораторные 

принадлежности; 

собирать экспериментальную установку; 

-владеть навыками фиксировать (кодировать) результаты измерений и наблюдений; 

выполнять первичную систематизацию и анализ полученных в ходе измерения 

(наблюдения и др.) данных; выполнять первичную математическую обработку данных; 

формулировать суждения на основе полученных данных, наблюдаемых явлений; выполнять 

оценку достоверности результатов, погрешности; сравнивать и сопоставлять данные 

собственного исследования с данными из различных литературных источников; 

интерпретировать данные и делать выводы; трансформировать полученную в результате 



исследования информацию из одной формы в другую; оформлять представляемый 

материал в виде знаковой (текстовой, формульной, табличной) и графической (графики, 

диаграммы) информации; вести конструктивный диалог и полемику при обсуждении 

результатовю 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course objectives: to develop existing and generate new knowledge, skills necessary to 

perform an independent undergraduate research wastewater using optical methods of analysis. 

Contents: The discipline more deeply introduces students to the methods of investigation, based 

on the change in the energy states of optical or external electrons of atoms and molecules: atomic 

absorption spectroscopy, atomic emission spectroscopy, luminescence method, 

spectrophotometry, and UV spectroscopy. The course includes lectures and laboratory classes. 

As a result of studying undergraduate courses must Know the classification of optical 

methods for various reasons; the theoretical basis of qualitative and quantitative analysis by 

spectrophotometry, UV spectroscopy, atomic absorption and atomic emission spectroscopy, 

luminescence; schematic diagrams of devices and installations for the measurement of an 

analytical signal; main components: their purpose, characteristics, types, varieties for each of the 

optical methods; 

be able to: deal with a variety of laboratory supplies for the specific physico-chemical 

methods (photocolorimetric cuvette Graphite cuvette, etc.); 

ready to go, after working for the preservation and storage of these laboratory supplies; 

collect experimental setup; 

have a skill: capture (encode) the results of measurements and observations; 

to perform the initial systematization and analysis obtained during the measurement (monitoring, 

etc.). Data; perform mathematical processing of primary data; formulate judgments on the basis of 

the data, the observed phenomena; perform evaluation of reliability of the results, the error; 

compare and contrast their own research data with the data from various literary sources; interpret 

data and draw conclusions; transform the resulting research information from one form to another; 

to issue presents the material in the form of a sign (text, formular, tabular) and graphical (charts, 

graphs) information; engage in constructive dialogue and debate when discussing the results. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites   

Аналитикалық, органикалық, физикалық химия пəндері бойынша бакалавр 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по аналитической, органической, 

физической  химии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in analytical, organic, physical 

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 

 

Ағын судың талдауының физико-химиялық əдістері 

Физико-химические методы анализа сточных вод 

Physico-chemical methods of wastewater analysis 

Курстың мақсаты: талдаудың физика-химиялық əдістерін қолданып, ағын суларды 

зерттеу үшін жаңа білімді қалыптастыру. 

 Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: су, негізгі қасиеттері,  

мекемелердіңсарқын суларының химиялық құрамы, тазалау үрдісінің негізгі заңдылықтары. 

Нəтижесінде магистрант: 



- Білуі тиіс:   судың адам өміріндегі маңызын; пайдалану мақсатына байланысты су 

классификациясын; сарқын суларды тазалау əдістерін білуі қажет. Сондай-ақ студент: 

нақты зерттеулер жүргізе отырып су объектілерінің ластану деңгейіне баға бере алуы тиіс; 

ластану түріне байланысты су объектісін тазалау, қалпына келтіру жолдарын ұсына алуы 

тиіс. 

- Істей алуы тиіс: физика-химиялық зерттеулер əдістеріне тəн зертханалық құрал-

жабдықтармен жұмыс (фотоколориметрлік кювета, электродтар)жасау, жұмысқа дайындау, 

эксперименттік құрылғыны құрастыру. 

-Дағдылана алуы тиіс: бақылаулар мен зерттеулер нəтижесін іріктуді, зерттеу 

мəндерін біріншілік жүйелеуге жəне талдауға, мəндерді математикалық өңдеуден өткізуге. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса:  развить имеющиеся и сформировать новые знания, умения, навыки 

необходимые магистранту для выполнения самостоятельного научного исследования 

сточных вод с использованием физико-химических методов анализа. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: вода, основные свойства 

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

Рассматривается современное состояние проблемы очистки сточных вод предприятий 

различной направленности. Особое внимание уделяется предприятиям цветной 

металлургии (специфика региона). Основные закономерности процессов очистки. 

В результате изучения   магистрант должен:  

- знать классификацию сточных вод по различным основаниям; особенности 

пробоотбора, консервации и пробоподготовки сточных вод для исследования физико-

химическими методами анализа; особенности использования спектрофотометрии, атомно-

абсорбционной спектроскопии, рефрактометрии, кондуктометрии, потенциометрии, 

вольтамперометрии и др. для анализа сточных вод; принципиальные схемы приборов, 

установок для получения и измерения аналитического сигнала; основные узлы: их 

назначение, характеристика, типы, разновидности для каждого из указанных физико-

химических  методов; 

- уметь обращаться с различными лабораторными принадлежностями специфичными 

для физико-химических методов исследования (фотоколориметрическая кювета, электроды 

и т.п.); 

готовить к работе, к консервации после работы и хранению эти лабораторные 

принадлежности; 

собирать экспериментальную установку; 

- владеть навыками фиксировать (кодировать) результаты измерений и наблюдений; 

выполнять первичную систематизацию и анализ полученных в ходе измерения 

(наблюдения и др.) данных; выполнять первичную математическую обработку данных; 

формулировать суждения на основе полученных данных, наблюдаемых явлений; выполнять 

оценку достоверности результатов, погрешности; сравнивать и сопоставлять данные 

собственного исследования с данными из различных литературных источников; 

интерпретировать данные и делать выводы; трансформировать полученную в результате 

исследования информацию из одной формы в другую; оформлять представляемый 

материал в виде знаковой (текстовой, формульной, табличной) и графической (графики, 

диаграммы) информации; вести конструктивный диалог и полемику при обсуждении 

результатов. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 



Course objectives: to develop existing and generate new knowledge, skills necessary to 

perform an independent undergraduate research wastewater using physical and chemical methods 

of analysis. 

Contents: Water. The basic properties of water, the chemical composition of wastewater of 

different enterprises. Methods for analysis of water. The modern state of the problem of sewage 

treatment enterprises of various kinds. Particular attention is paid to non-ferrous metals (specific 

region). Basic laws of purification processes. 

As a result of the discipline has to undergraduate know: the classification of waste water for 

various reasons; especially sampling, sample preparation and preservation of wastewater for the 

study of physical and chemical methods of analysis; especially the use of spectrophotometry, 

atomic absorption spectroscopy, refractometry, conductivity, potentiometry, voltammetry etc. for 

the analysis of waste water; schematic diagrams of devices and installations for the measurement 

of an analytical signal; main components: their purpose, characteristics, types, varieties for each of 

the physico-chemical methods; 

be able to: deal with a variety of laboratory supplies for the specific physico-chemical 

methods (photocolorimetric ditch, electrodes, etc.); 

ready to go, after working for the preservation and storage of these laboratory supplies; 

collect experimental setup; 

have a skill: capture (encode) the results of measurements and observations; 

to perform the initial systematization and analysis obtained during the measurement (monitoring, 

etc.). Data; perform mathematical processing of primary data; formulate judgments on the basis of 

the data, the observed phenomena; perform evaluation of reliability of the results, the error; 

compare and contrast their own research data with the data from various literary sources; interpret 

data and draw conclusions; transform the resulting research information from one form to another; 

to issue presents the material in the form of a sign (text, formular, tabular) and graphical (charts, 

graphs) information; engage in constructive dialogue and debate when discussing the results. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Prerequisites   

Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, талдаудың физико-химиялық 

əдістері, ЖМҚ химиясы, биологиялық химия, экология, экологиялық химия пəндері 

бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, органической, 

аналитической химия, физико-химическим методам анализа, коллоидной химии, химии 

ВМС, биологической химит, экологии, экологической химии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic, organic, analytical 

chemistry, physical and chemical methods of analysis, colloid chemistry, chemistry Navy, 

biological chemistry, ecology, environmental 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 

 

Ағын судың қатты қалдықтарын утилизациялау 

Утилизация твердых осадков сточных вод 

Disposal of solid sewage sludge 

Курстың мақсаты: пəн магистранттарға өнеркəсіптегі қалдық суды жəне тұрмыстық 

қатты қалдықтарды жою аймағында теориялық білім алуға, арнайы дағдыны меңгеруге, 

өндіріс жəне тұрмыс қалдық суларын қайта өңдеу тəсілдерін үйретуге мүмкіндік береді, 

магистранттарды жұмыс барысында қолданылатын құрылғылармен жəне оларды орнатуды, 

қалдық судағы қатты қалдықтарды бөліп алу əдістерін, қатты фазаны əр түрлі əдістермен 

эксперименттік бөлудің дағдыларын меңгеру, сонымен қатар металлургия, қондырғыны 

орнату, машина жасауда қатты қалдықтарды бөлу жəне оларды жоюды қарастырады. 



 Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: пəн магистранттарға өнеркəсіптегі 

қалдық суды жəне тұрмыстық қатты қалдықтарды жою, , өндіріс жəне тұрмыс қалдық 

суларын қайта өңдеу тəсілдерін,  

қалдық судағы қатты қалдықтарды бөліп алу əдістерін, қалдық судағы қатты 

қалдықтарды бөліп алу əдістерін, металлургия, қондырғыны орнату, машина жасауда қатты 

қалдықтарды бөлу жəне оларды жоюд. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: химия, металлургия, машинажасау өнеркəсібінің ағын суларын тазалау 

əдістерін, бейорганикалық жəне органикалық заттардың негізгі кластарының қасиетін.  

- Істей алуы тиіс: заттарды талдай білу, органикалық жəне бейорганикалық 

қалдықтарды идентификациялау жəне бөлу əдістерін қолдана білу. 

-Дағдылана алуы тиіс: практикалық өмірдегі қатты қалдықтарды утилизациялау 

əдістерін қолдана білуге. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: дисциплины являются познание общих законов, лежащих в основе 

очистки сточных вод, а также отделении и утилизации твёрдых отходов в 

промышленности, металлургии, сельском хозяйстве, медицине и других областях 

народного хозяйства. Знание  строения и  химических свойств – общих и специфических 

для каждой группы соединений, биогенетической связи между группами и классами 

органических и неорганических соединений, основных механизмов реакций выделения и 

утилизации твёрдых осадков,  методов очистки  (механических, химических, физико-

химических, биологических, термических), применяемых в промышленности и на других 

производствах 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:  дисциплина помогает 

магистрантам в приобретении теоретических знаний в области утилизации твёрдых отходов 

бытовых и промышленных сточных вод, овладении специфическими навыками, умениями 

и приёмами обработки промышленных и бытовых сточных вод, знакомит магистрантов с 

приборами и установками, используемыми при выполнении работ, способами выделения 

твёрдых отходов сточных вод, овладение навыками экспериментального отделения твёрдой 

фазы различными методами, а также отделением твёрдых отходов металлургии, 

машиностроения, приборостроения и их утилизацией.  

В результате изучения  магистрант должен: 

- знать основы очистки сточных вод химической, металлургической промышленности 

и машиностроения,  структуру, строение, свойства основных классов органических и 

неорганических  соединений, а также их применение; 

-уметь анализировать вещества, использовать методы идентификации и разделения 

органических и неорганических отходов; 

- владеть навыками применения методов утилизации твёрдых отходов практической 

жизнедеятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

The purpose of discipline is the knowledge of the general laws underlying the wastewater 

treatment, as well as separation and recycling of solid waste in industry, metallurgy, agriculture, 

medicine and other areas of the economy. Knowledge of the structure and chemical properties - 

general and specific for each group of compounds, biogenetic relationship between the groups and 

classes of organic and inorganic compounds, the basic mechanisms of reactions of separation and 

recycling of solid precipitation, purification methods (mechanical, chemical, physico-chemical, 

biological, thermal) used in industry and other industries 

Contents: The discipline helps undergraduates in the acquisition of theoretical knowledge in the 



field of recycling of solid waste municipal and industrial wastewater, mastering specific skills, 

abilities and techniques of treatment of industrial and domestic waste water, introduces 

undergraduates with devices and facilities used in the performance of work, the method of 

allocating hard disposal of wastewater, mastering the skills of the pilot compartment of the solid 

phase by various methods, as well as solid waste department of metallurgy, mechanical 

engineering, instrumentation, and disposal. 

As a result of studying undergraduate courses must Know: Fundamentals of wastewater 

treatment chemical, metallurgy and machine building, structure, structure, properties of the main 

classes of organic and inorganic compounds, and their use; 

To be able to: analyze the substance, use the methods of identification and separation of 

organic and inorganic waste; 

Master the skills to use methods of disposal of solid waste practice of life. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер ./ Пререквизиты/  Prerequisites 

Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, талдаудың физико-химиялық 

əдістері, ЖМҚ химиясы, экология пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы 

білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, органической, 

аналитической химия, физико-химическим методам анализа, коллоидной химии, химии 

ВМС, , экологии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic, organic, analytical 

chemistry, physical and chemical methods of analysis, colloid chemistry, chemistry Navy, , 

ecology. 

  

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites  

Магистрлік диссертацияны жазуда ғылыми білімді қолдану.  

Использование полученных знаний при написании магистерской диссертации 

Using the knowledge gained while writing a thesis 

 

Табиғи қосылыстардың химиясы мен  технологиясы 

Химия и технология природных соединений 

Chemistry and technology of Natural compounds 

Курстың мақсаты:  табиғи қосылыстар химиясы аясында магистранттардың іргелі 

білім  қабілетіліктерін, жіктелуін, əр табиғи заттар топтарына тəн жалпы жəне арнайы 

химиялық қасиеттерін, табиғи ББЗ топтары мен кластарының арасындағы биогенетикалық 

байланысты қалыптастыру. Өсімдік шикізатынан табиғи қосылыстар класын бөліп алудың 

негізгі əдістерін жəне табиғи заттардың құрылысын дəлелдейтін əдістерді білу.   

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуге тиіс: құрылымдық сипатына қарап табиғи қосылыстар химиясын жіктеуді, 

табиғи қосылыстардың құрылысына қарап, оларға тəн химиялық қасиетін, табиғи 

қосылыстар топтарына тəн бөліп алу əдістерін жəне олардың құрылысын дəлелдеуді. 

- Жасай білуге тиіс: кез-келген өсімдіктегі биологиялық белсенді заттар құрамына 

алдын-ала баға беруді, биологиялық белсенді заттарды əр класқа бөлуге арналған оңтайлы 

ерітіндіні таңдауды. 

-Істей алуы тиіс: экстракциялаудың оңтайлы жағдайын ұсынуды, өсімдік шикізатын 

өңдеуде блок-жүйені құрастыруды. 

-Дағдылана алуы тиіс: өлшеу, ерітінді дайындау, тұндыру, сүзу, қыздыру, титрлеу. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: сформировать у магистрантов фундаментальные знания в области химии 

природных соединений: классификацию, общие и специфические химические свойства для 



каждой группы природных веществ, биогенетические связи между группами и классами 

природных БАВ. Основные способы выделения всех классов природных соединений из 

растительных объектов. Методы установления тонкой структуры природных веществ. 

В результате изучения  магистрант должен: 

- Знать: классификацию природных соединений по структурным признакам, 

специфические химические свойства в зависимости от структуры природных соединений, 

методы выделения каждой структурной группы природных веществ и методы 

установления их тонкой структуры. 

- Уметь: проводить предварительную оценку состава биологически активных веществ 

любого растения; осуществить выбор оптимального экстрагента для выделения каждого 

класса природных биологически активных веществ;  

- отработать оптимальный режим экстракции; составить блок-схему переработки 

растительного сырья. 

- владеть навыками проведения следующих операций: взвешивания, приготовления 

растворов известной концентрации, осаждения, фильтрования, прокаливания, титрования. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

The purpose of discipline to create fundamental knowledge in the field of chemistry of 

natural compounds: classification, the general and specific chemical properties for each group of 

natural compounds, biogenetic linkages between groups and classes of natural biologically active 

substances. The main ways of extraction of all classes of natural compounds from plants. Methods 

for structure elucidation of natural products. 

As a result of the study, the undergraduate should: 

- Know: classification of natural compounds by structural characteristics, specific chemical 

properties depending on the structure of natural compounds, methods of isolation of each 

structural group of natural substances and methods for establishing their fine structure. 

- Be able to: carry out a preliminary assessment of the composition of biologically active 

substances of any plant; to select the optimal extractant for the allocation of each class of natural 

biologically active substances;  

- to work out the optimal extraction mode; to make a block diagram of processing of 

vegetable raw materials. 

- possess the skills of the following operations: weighing, preparation of solutions of known 

concentration, deposition, filtration, calcination, titration. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер:/ Пререквизиты/ Prerequisites   

Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, талдаудың физико-химиялық 

əдістері, ЖМҚ химиясы, экология пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы 

білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, органической, 

аналитической химия, физико-химическим методам анализа, коллоидной химии, химии 

ВМС, , экологии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic, organic, analytical 

chemistry, physical and chemical methods of analysis, colloid chemistry, chemistry Navy, , 

ecology. 

 Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites    

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. 



 

Биохимияның жəне биологиялық белсенді заттар синтезінің қазіргі заманғы 

мəселелері  

Современные проблемы биохимии и синтеза биологически активных соединений  

Modern problems of biochemistry and Surface active substances synthesis 

Курстың мақсаты: магистранттардың қабілетін қалыптастыру: 

- тірі ағзалардың құрамындағы биомолекулалар жəне мономерлі бірліктердің 

құрылымы жəне физиологиялық рөлі бойынша жіктеу; 

- ағзадағы əртүрлі биомолекулалардың метаболизм жолдарын түсіндіру жəне өзара 

байланысын бағалау; 

- реакциялық қабілеттілігін, катаболизмдегі бастапқы жəне соңғы өнімдердің кеңістік 

құрылымын, катаболизм өнімдерінің синтетикалық түрлендіруді бағалау.   

Нəтижесінде магистрант: 

Білуге тиіс: ағзадағы органикалық заттардың құрылымының олардың химиялық жəне 

биологиялық қасиеттері арасындағы байланысы; 

- Жасай білуге тиіс: тірі ағзададағы органикалық қосылыстардың катаболизм мен 

анаболизм жолдары жəне олардың негізіндегі биологиялық белсенді заттар синтезі. 

-Істей алуы тиіс: ағзадағы биомолекулалар метаболизмінің əртүрлі жолдарының өзара 

байланысы. 

-Дағдылана алуы тиіс: өлшеу, ерітінді дайындау, тұндыру, сүзу, қыздыру, титрлеу. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: сформировать у магистрантов способность: 

- классифицировать биологические молекулы и их мономерные единицы по их 

строению и физиологической роли в организме; 

- объяснять пути метаболизма различных биологических молекул в организме и 

оценивать их взаимосвязь; 

- оценивать реакционную способность, пространственное строение исходных и 

конечных продуктов катаболизма, синтетические превращения продуктов катаболизма. 

В результате изучения  магистрант должен: 

- Знать: зависимость между строением органических веществ организма, их химическими 

и биологическими свойствами,. 

- Уметь: пути катаболизма и анаболизма в живом организме органических веществ и 

синтез на их основе биологически активных веществ взаимосвязь различных путей 

метаболизма биомолекул в организме;  

- владеть навыками проведения следующих операций: взвешивания, приготовления 

растворов известной концентрации, осаждения, фильтрования, прокаливания, титрования. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

The purpose of the course: to form the ability of undergraduates: 

- classify biological molecules and their monomer units according to their structure and 

physiological role in the body; 

- explain the metabolic pathways of different biological molecules in the body and assess 

their relationship; 

- to evaluate reactivity, spatial structure of initial and final products of catabolism, synthetic 

transformations of catabolism products. 

As a result of the study, the undergraduate should: 

- Know: the relationship between the structure of organic substances of the body, their 

chemical and biological properties. 



- Be able to: ways of catabolism and anabolism in a living organism of organic substances 

and synthesis on their basis of biologically active substances interrelation of various ways of 

metabolism of biomolecules in an organism;  

- possess the skills of the following operations: weighing, preparation of solutions of known 

concentration, deposition, filtration, calcination, titration. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер:/ Пререквизиты/ Prerequisites   

Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, талдаудың физико-химиялық 

əдістері, ЖМҚ химиясы, экология пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы 

білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, органической, 

аналитической химия, физико-химическим методам анализа, коллоидной химии, химии 

ВМС, , экологии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic, organic, analytical 

chemistry, physical and chemical methods of analysis, colloid chemistry, chemistry Navy, , 

ecology. 

 Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites    

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. 

 

Металлургиялық өндіріс өнімдерін метрологиялық талдаумен қамту жəне 

əдістемені өңдеу 

Разработка методик и метрологического обеспечения анализа продуктов 

металлургического производства 

Development of methods and metrological assurance of metallurgical products analysis 

Курстың мақсаты: кендегі, металлургия өнеркəсібінің қайта өңдеу өнімдеріндегі 

металды анықтаудың қазіргі жағдайын анықтау. 

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды: Химико-аналитикалық анализде 

қолданылатын əдістер, олардың сипаттамасы. Металлургия өнеркəсібінде қайта өңделетін 

өнімдегі, кен құрамындағы металды анықтаудың қазіргі жағдайын анықтау. Металлургия 

өндірісі өнімінің сапасын бағалау. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: : химико-аналитикалық бақылауда қолданылатын əдістерді. 

-Істей алуы тиіс: металлургиялық өндіріс өнімінің сапасын бағалау. 

-Дағдылана алуы тиіс: химико-аналитикалық бақылауға. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: Изучение современного состояния определения содержания металлов в 

рудах, продуктах переработки металлургической промышленности. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: химико-аналитический 

контроль. Методы используемые в химико-аналитическом анализе, их характеристика. 

Изучение современного состояния определения содержания металлов в рудах, продуктах 

переработки металлургической промышленности. Оценка качества продуктов 

металлургического производства. 

В результате изучения магистранты должны:                 

- Знать методы используемые в химико-аналитическом анализе, их характеристику. 

-Уметь оценивать качество продуктов металлургического производства. 



- владеть навыками химико-аналитического контроля.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course Objectives: To study the current state of the determination of metals in ores, iron and 

steel products processing industry. 

Contents: Chemical analitichseky control. Methods used in chemistry-analytical analysis, 

their characteristics. A study of the current state of the determination of metals in ores, iron and 

steel products processing industry. Assessment of quality of metallurgical products. 

As a result of the discipline masters should: 

To know: Methods used in hmimiko-analytical analysis, their characteristics. 

To be able to: Evaluate the quality of metallurgical products. 

Master the skills of Chemical analitical control. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological,, professional competence. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerequisites 

Жалпы химия, аналитикалық химия, сандық анализ, термодинамика, ерітінділердегі 

химиялық тепе-теңдік, электрохимия жəне химиялық кинетика, жалпы металлургия, түсті 

металдардың химиясы жəне металлургиясы пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы 

аясындағы білім. 

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

количественному анализу, термодинамике, химическому равновесию в растворах, 

электрохимии и химической  кинетике, общей металлургии, химии и металлургии цветных 

металлов 

Knowledge of the rate used for the development of scientific research in general chemistry, 

analytical chemistry, quantitative analysis, thermodynamics, chemical equilibria in solutions, 

electrochemistry and chemical kinetics, the general metallurgy, chemistry and metallurgy of non-

ferrous metals. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites   

Курс бойынша білім курстық жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде 

қолданылады, ғылыми-зерттеу іс-тəжірибесін өткенде жəне ары қарай мамандық бойынша 

жұмыс істегенде қолданылады. 

Знания по курсу могут быть использованы при выполнении курсовых и научно-

исследовательских работ.  

Knowledge of the course can be useful in the course and research work. 

 

Экологиялық мəселелерді шешуде табиғи бейорганикалық сорбенттерді қолдану 

Применение природных неорганических сорбентов в решении экологических 

проблем 

Application of natural inorganic sorbents in environmental issues 

Курстың мақсаты:  Жаңа  алған білімдерін бекіту жəне одан ары қарай дамыту, 

экологиялық жағдайларды шешуде биорганикалық табиғи сорбенттерді қолдана білу, 

біліктілігін арттыру   

Пəннің мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды:  Сорбенттер жəйлі түсінік, 

сорбенттердің түрлері, сорбциалау процесінің негізі. Адсорбцияның негізгі теориялары 

(Поляни,  Ленгмюр,  Фрейндлих БЭТ теориялары).  Тазалау процесінде  сорбенттерді 

қолданудың негізгі заңдылықтары. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс:  Сорбент жайлі түсінік жəне сорбенттердің түрлерін. Сорбциалау 

процесінің негізі. Адсорбцияның негізгі теориялары ( Поляни,  Ленгмюр,  Фрейндлих БЭТ 

теориялары).  Тазалау процесінде  сорбенттерді қолданудың негізгі заңдылықтарын. 

-Істей алуы тиіс: зертхана құрал-жабдықтарымен, химиялық ыдыстармен, қауіпсіздік 

техникасымен, зерханалық журнал жүргізе білуді. 



-Дағдылана алуы тиіс: өлшеу, ерітінді дайындау, тұндыру, сүзу, қыздыру, титрлеу. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: развить имеющиеся и сформировать новые знания, умения, навыки 

необходимые магистранту для применения природных неорганических сорбентов в 

решении экологических проблем. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Понятие сорбент, виды 

сорбентов, Основы процессов сорбции. Основные теории адсорбции (теории Фрейндлиха, 

Ленгмюра, Поляни, БЭТ). Основные закономерности процессов очистки с использование 

сорбентов. 

В результате изучения  магистрант должен: 

- знать понятие сорбент, виды сорбентов, Основы процессов сорбции. Основные 

теории адсорбции (теории Фрейндлиха, Ленгмюра, Поляни, БЭТ). Основные 

закономерности процессов очистки с использование сорбентов. 

- уметь работать с оборудованием лаборатории, химической посудой, также с 

техникой безопасности и ведением лабораторного журнала.  

- владеть навыками проведения следующих операций: взвешивания, приготовления 

растворов известной концентрации, осаждения, фильтрования, прокаливания, титрования. 

 

Course objectives: to develop existing and generate new knowledge, skills necessary for 

undergraduate use of natural inorganic sorbents in environmental issues. 

Contents: The concept of sorbent types of sorbents, Fundamentals of sorption processes. Basic 

theory of adsorption (the theory Freundlich, Langmuir, Polanyi, BET). Basic laws of purification 

processes with use of sorbents. 

As a result of studying undergraduate courses must Know: The concept of sorbent types of 

sorbents, Fundamentals of sorption processes. Basic theory of adsorption (the theory Freundlich, 

Langmuir, Polanyi, BET). Basic laws of purification processes with use of sorbents. 

To be able to: work with laboratory equipment, chemical glassware, also with the safety and 

maintenance of the laboratory journal. 

Master the skills of the following: weighing the preparation of solutions of known 

concentration, precipitation, filtration, calcination titration.  

Пререквизиттер:/ Пререквизиты/ Prerequisites   

Бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, талдаудың физико-химиялық 

əдістері, ЖМҚ химиясы, экология пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы 

білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по неорганической, органической, 

аналитической химия, физико-химическим методам анализа, коллоидной химии, химии 

ВМС, , экологии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in inorganic, organic, analytical 

chemistry, physical and chemical methods of analysis, colloid chemistry, chemistry Navy, , 

ecology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites    

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. 

 

Химиялық заттарды стандарттау жəне сертификаттау 

Стандартизация и сертификация химических веществ 



Standardization and certification of chemical substances 

Курстың мақсаты: магистрант бойында стандарттау бойынша практикалық есептерді 

шығаруға білім мен дағды қалыптастыру. Стандарттау жəне сертификаттау бойынша 

нормативтік құжаттармен, техникалық жағдайлармен, халықаралық, мемлекеттік 

стандарттармен таныстыру. 

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды : бейорганикалық заттардың 

сертификациясын жəне химиялық өнімнің бəсекеге қабілеттілігінарттыруды қарастырады. 

Өнімді сертификаттаудың шетелдік тəжірибесіне көңіл бөлінеді. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс:  нормативтік құжаттарды, халықаралық, мемлекеттік, ұлттық стандартты, 

стандарттау жəне сертификаттау бойынша түрлі ұйымдарды. 

- Істей алуы тиіс: зертханалық жұмыстарды, құрылғыларды дайындау жəне 

құрастыруды. 

-Дағдылана алуы тиіс: берілген концентрациялы ерітінділерді дайындауға. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: формирование у магистрантов знаний умений и навыков, необходимых 

для успешного решения практических задач по стандартизации, сертификации управления 

качеством производимой химической продукции. Ознакомление с нормативными 

документами, техническими условиями, с международными, межгосударственными 

государственными, национальными стандартами, с различными организациями по 

стандартизации и сертификации 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: данная дисциплина 

рассматривает сертификацию неорганических веществ и её роли в повышении качества и 

конкурентоспособности химической продукции. Подробно рассматривает основные 

вопросы по подготовке и проведению сертификации, выбору продукции и установлению 

требований к ней, проверки условий производства сертифицируемой продукции, 

аккредитации испытательных лабораторий и проведение сертификационных испытаний, 

оформлению результатов сертификации, надзора за качеством продукции и 

информирование о результатах сертификации. Большое внимание уделено рассматриванию 

зарубежного опыта по сертификации продукции. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать основные нормативные документы, технические условия, международные, 

межгосударственные, государственные, национальные стандарты, различные организации 

по стандартизации и сертификации; 

-уметь проводить различные лабораторные испытания, конструировать и 

изготавливать различные приборы; 

-владеть навыками проведения расчетов, приготовления растворов заданной 

концентрации, оформления результатов анализа. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

The purpose of discipline is to form a master's degree of knowledge and skills necessary for 

the successful solution of practical problems of standardization, certification, quality control of 

manufactured chemicals. Familiarization with the regulations, specifications, with international, 

inter-state government, national standards, with the various standards bodies and certification 

Contents: This discipline considers the certification of inorganic materials and its role in 

improving the quality and competitiveness of chemical products. Examines in detail the main 

issues on preparation and holding of certification, selection of products and establishing the 

requirements for it, check the conditions of production of certified products, accreditation of 

testing laboratories and certification tests, the results of design certification, product quality 



supervision and informing about the results of certification. Much attention is given to examining 

foreign experience in product certification. 

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

To know: the main regulatory documents, technical specifications, international, interstate, 

state, national standards, different organizations on standardization and certification; 

To be able to: carry out various laboratory tests, design and manufacture a variety of 

devices; 

Master the skills of the settlement, the preparation of solutions given concentration, processing of 

analysis results. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological,professional competence. 

Пререквизиттер./ Пререквизиты/  Prerequisites 

Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, бейорганикалық, аналитикалық, 

физикалық химия, өндірістік жəне өнеркəсіптік өнімдер сертификация жүйесі пəндері 

бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по теоретическим основам неорганической 

химии, неорганической, аналитической, физической химии, системе сертификации 

промышленных и продовольственных товаров. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in theoretical basis of inorganic 

chemistry, inorganic, analytical, physical chemistry, the system of certification of industrial and 

food products. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/  Postrequisites 

Осы пəннен алынған білім іс-тəжірибеде өнімді жəне қызметті сертификаттауға жəне 

аккредиттеуге қолданылады. 

Изучение данной дисциплины позволяет применять на практике полученные знания 

по сертификации и аккредитации продукции и услуг. 

The study of this discipline allows you to put into practice the knowledge gained by the 

certification and accreditation of products and services. 

 

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; 

-уметь 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;  

-владеть навыками расчета 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, professional competence. 

Пререквизиттер/Пререквизиты /  Prerequisites 

Аналитикалық химия, аналитикалық химияның таңдаулы тараулары пəндері бойынша 

бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по аналитической химии, избранным 

главам аналитической химии. 

Knowledge in the framework of the Bachelor program in 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 

 

Дəрілік препараттарды зерттеудің физика-химиялық əдістері 

Физико-химические методы  анализа лекарственных препаратов 

Physico-chemical research methods of drug analysis 

Курстың мақсаты: магистранттарды келесідей қабілетітіліктерін қалыптастыру:  



- дəрілік заттардың тазалығын талдаудағы білімдерін көрсету; 

- дəрілік заттарды талдау əдістерін сипаттау; 

- химиялық құрылымы мен дəрілік заттардың функционалдық құрылымын 

анықтаудың жалпы əдістерін талқылау; 

- дəрілік заттардың сапасын бағалаудың жалпы принциптерін сипаттау; 

- стандарттау жəне дəрілік заттарды сертификаттау жүйесін талқылау; 

- химиялық талдау əдістері, дəрілік заттардың артықшылықтары мен кемшіліктері 

бағалау; 

- сапаны бақылау əдісі; 

-  дəрілік заттарды  талдау əдістері мен олардың ұқсастықтары, химиялық жəне 

физикалық əдістері, фармацевтикалық препараттардың айырмашылықтарды анықтау. 

Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: дəрілік заттар, олардың құрамы мен құрылымын химиялық табиғаты; 

организмге қатысты  олардың қолданылу сипатына  дəрілік заттардың молекулаларының 

жеке құрылымдық ерекшеліктерінің əсері; дəрілік заттардың сапасын бақылау əдістерін 

дамыту үшін негіз ретінде оның физикалық жəне химиялық қасиеттерін зерттеу негізінде  

қалыптастыруды. 

- Істей алуы тиіс: заманауи физика-химиялық зерттеу əдістерін қолданып заттарды 

талдауды, биоорганикалық қосылыстарды идентификациялау жəне бөлу. 

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

жұмыс істей білуге, аспаптық əдіспен биоорганикалық заттардың құрылымын анықтауға. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: сформировать у магистрантов способность: 

- продемонстрировать знание методов анализа чистоты лекарственных средств; 

- описать методы исследования лекарственных веществ; 

- обсуждать общие химические методы  определения структуры и функциональный 

состав лекарственных средств; 

- описать общие принципы оценки качества лекарственных средств; 

- обсуждать систему стандартизации и сертификации лекарственных средств; 

- оценивать достоинства и недостатки химических и фармацевтических методов лек. 

средств; 

- аргументировать применение того или иного метода контроля качества лек. 

средства; 

- выявлять сходства и различия химических методов анализа лекарственных 

препаратов; выбирать способ определения качества лекарственного препарата; 

- провести эксперимент по определению качества лекарственного средства.  

В результате изучения  магистрант должен: 

 - знать химическую природу лекарственных веществ, их состав и строение; влияние 

отдельных особенностей строения молекул лекарственных веществ на характер действия их 

на организм; характеристики качества лекарственного препарата на основании изучения его 

физических и химических свойств как основа для разработки методов контроля качества 

лекарства.  

- уметь анализировать вещества, использовать современные физико-химические 

методы исследования,  идентификации и разделения биоорганических веществ. 

- владеть навыками основных приемов работы с химической посудой, реактивами, 

приборами и оборудованием, устанавливать строение биоорганических веществ с помощью 

инструментальных методов. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 



The purpose of the course: to form the ability of undergraduates: 

- demonstrate knowledge of drug purity analysis methods; 

- describe the methods of drug research; 

- discuss General chemical methods for determining the structure and functional 

composition of medicines; 

- describe the General principles of drug quality assessment; 

- discuss the system of standardization and certification of medicines; 

- to evaluate the advantages and disadvantages of chemical and pharmaceutical methods of 

Lek. means'; 

- to argue the use of a method of quality control Lek. means; 

- identify similarities and differences in chemical methods of drug analysis; choose a method 

for determining the quality of the drug; 

- to conduct an experiment to determine the quality of the drug.  

As a result of the study, the undergraduate should: 

 - to know the chemical nature of drugs, their composition and structure; the influence of 

individual features of the structure of molecules of drugs on the nature of their action on the body; 

characteristics of the quality of the drug on the basis of the study of its physical and chemical 

properties as the basis for the development of methods of drug quality control.  

- to be able to analyze substances, use modern physical and chemical methods of research, 

identification and separation of Bioorganic substances. 

- to master the skills of basic techniques of working with chemical utensils, reagents, devices 

and equipment, to establish the structure of bioorganic substances using instrumental methods. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites   

Жалпы жəне бейорганикалық, аналитикалық химия, зерттеудің физико-химиялық 

əдістері пəндері бойынша бакалавр бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по общей  и неорганической, аналитической 

химии, физическим методам химических исследований.  

Knowledge in the framework of the Bachelor program in general and inorganic, analytical 

chemistry, physical methods of chemical research. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites   

 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 

 

Қоршаған орта нысандарын хромотографиялық талдау əдістері 

Хроматографические методы анализа объектов окружающей среды 

Chromatographic methods of analysis of environmental objects 

Курстың мақсаты: химиялық жəне хромотографиялық əдістер көмегімен химиялық 

заттарды теориялық жəне эксперименттік идентификациялауды зерттеу.  

Пəннің мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: Пəн химиялық заттар идентификациясын 

теориялық жағынан жəне химиялық,храмотографиялық əдістер көмегімен эксперименттік 

жағынан зерттейді, химиялық заттардың мемлекеттік жəне халықаралық стандарттарға 

сəйкестігі туралы қорытынды жасайды, олардың шығу тегі жəне талап етілетін 

өлшемдерден ауытқу мүмкіндігі, белгілі бір мақсаттарда химиялық объектілер ретінде 

қолданылу мүмкіндігі мен сапаға əсері қарастырылады. Кез келген агрегаттық күйдегі 

органикалық заттар қоспасын тазалау, бөлу жəне сандық талдау жүргізіледі. Химиялық 

қосылыстардың негізгі физикалық константалары анықталады.Химиялық заттардың 

құрылымын жəне шынайылығын дəлелдеудің қарастырылады.  



Нəтижесінде магистрант: 

- Білуі тиіс: хромотографияның негізгі түрлері. Экологиялық мониторингте 

хромотографиялық əдістерді  қолдану. Заманауи құралдармен жабдықтау. Хромотограф 

жұмысын білу жəне хромотограмманы тани білу. 

- Істей алуы тиіс: химиялық заттардың мемлекеттік жəне халықаралық стандартқа 

сəйкестігі туралы қорытынды жасауды, параметрге сəйкестігін, химиялық нысандарды 

белгілі бір мақсатта қолдана білу. 

-Дағдылана алуы тиіс: қоршаған орта объектілерін талдауда хромотографияда 

қолдануды, тазалау жүргізуді, кез келген агрегаттық күйдегі химиялық заттар қоспасын 

бөлуді жəне сандық талдауды. 

Пəн коммуникативтік, кəсіби, ғылыми-зертеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель курса: изучение идентификации химических веществ как теоретически, так и 

экспериментально с помощью химических и хроматогафических методов 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Дисциплина изучает 

идентификацию химических веществ как теоретически, так и экспериментально с помощью 

химических ихроматогафических методов, делать заключение о соответствии химических 

веществ государственным и международным стандартам, их происхождении и возможных 

отклонений от требуемых параметров, их влияние на доброкачественность и возможность 

использования химических объектов для определенных целей. Проводить очистку, 

разделение и количественный анализ смеси химических веществ, находящихся в любом 

агрегатном состоянии. Определять основные физические константы химических 

соединений. Хроматографические методы используются для установления тонких структур 

и доказательства подлинностихимических веществ. 

В результате изучения  магистрант должен:  

- знать основные виды хроматографии. Применение хроматографических методов в 

экологическом мониторинге. Современное аппаратурное оформление. Методы проявления 

хроматограмм и работу хроматографа 

-уметь делать заключение о соответствии химических веществ государственным и 

международным стандартам, их происхождении и возможных отклонений от требуемых 

параметров, их влияние на доброкачественность и возможность использования химических 

объектов для определенных целей. 

-владеть навыками применения хроматографии в анализе объектов окружающей 

среды,       

проведения очистки, разделения и количественного анализа смеси химических 

веществ, находящихся в любом агрегатном состоянии. Определять основные физические 

константы химических соединений.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникатиной, 

профессиональной компетенции. 

 

Course objectives: to study the identification of chemicals, both theoretically and 

experimentally  using chemical chromatographic methods. 

Contents: The discipline studies the identification of chemicals, both theoretically and 

experimentally with chemical and chromatographic methods to draw conclusions about the 

chemicals concerned national and international standards, their origin and possible deviations 

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

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

substances in any aggregate state. Identify the basic physical constants of chemical compounds. 

Chromatographic methods are used to establish fine structures and evidence  and substances. 

As a result of the discipline has to undergraduate know: basic types of chromatography. 

Application of chromatographic methods in environmental monitoring. Modern hardware design. 



Methods displays chromatograms and work chromatograph 

be able to: draw conclusions about the chemicals concerned national and international standards, 

their origin and possible deviations from the required parameters and their influence on the sound 

and the use of chemical entities for a particular purpose. master the skills to use chromatography 

to analyze environmental objects, carrying out purification, separation and quantification of 

mixtures of chemicals that are in any state of aggregation. Identify the basic physical constants of 

chemical compounds. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, professional competence. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ pre-requsites:   

Жалпы жəне бейорганикалық, органикалық, аналитикалық химия, жоғарғы 

математика, метрология, стандарттау жəне сертификаттау пəндері бойынша бакалавр 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания в рамках программы бакалавриата по общая и неорганической, органической, 

аналитической химии, высшей математике, метрологии, стандартизации и сертификации. 

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

standardization and certification. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/  Postrequisites    

Курс бойынша білім кəсіби іс-əрекеттер кезінде септігін тигізеді. 

Знания по курсу используются в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Knowledge of the rate used in the future professional activity. 

 

 

 

 


