
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

 

7М05 Жаратылыстану ғылымдары, 

математика жəне статистика 

Дайындықбағыттарыныңкоды

менжіктелуі 

 

7М053 Физикалық жəне химиялық ғылымдар 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

 

7М05302- Химия 

Білімберубағдарламаларыныңт

оптары 

 

ғылыми 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

Пəндердің бір бөлігі "Қазмырыш", ШҚО бойынша 

экология департаменті сияқты жұмыс берушілермен 

келісілген. Магистратураны бітіргеннен кейін түлектер 

қоршаған орта объектілерін талдау жəне бақылаумен, 

металлургиялық өндірістің бастапқы жəне соңғы 

өнімдерін талдаумен байланысты кəсіпорындарда, 

сондай-ақ химиялық жəне экологиялық бейіндегі əртүрлі 

зертханаларда жұмыс істей алады. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

 

Химиялықбілімжəнеғылымсаласындажаңаформациядағы

жоғарыбіліктіғылыми-

педагогикалықкадрлардыдаярлаужəнебілімберусапасынар

ттыру 

БББ міндеттері 

 

1. Теориялық химияны дамытудың басым бағыттары 

бойынша іргелі білімді меңгеру 

2. Диссертациялық жұмыс түрінде алынған нəтижелерді 

ресімдеумен химия саласындағы ғылыми зерттеуді 

жоспарлау жəне негіздеу қабілеті 

3. Жүйелі тəсіл принциптерін білу жəне меңгеру жəне 

оларды нақты кəсіби міндеттер мен проблемаларды шешу 

үшін тиімді қолдана білу 

Установите приложение на смартфон и работайте офлайн 

 

БББ оқыту нəтижелері/ 

 

 1. химияның əр түрлі саласындағы заманауи теориялық 

жəне қолданбалы мəселелерді анықтау;  

2. іргелі химиялық пəндер бойынша теориялық жəне 



практикалық білімді пайдалана отырып, заманауи 

химияның проблемалық мəселелерін шешу; 

3. химия саласындағы зерттеудің классикалық жəне 

заманауи əдістерін пайдалана отырып, зерттеу қызметін 

дəлелді түрде жүзеге асыру; 

4. өндірістік үдерістердің теориялық химиялық 

модельдерін жəне зерттеу жұмыстарының нəтижелерін 

құру; 

5. органикалық жəне бейорганикалық қосылыстардың 

барлық кластарының бағытталған көп сатылы синтезін 

алу əдістерін əзірлеу; 

6. су ортасында, ауада, топырақта жəне минералды 

шикізатты қайта өңдеу өнімдерінде зиянды заттардың 

уыттылығына химиялық мониторингті жүзеге асыру;  

7. қоғаммен, ұжыммен əлеуметтік қарым-қатынас 

жасауға, топта жұмыс істеу, ынтымақтастық, төзімділік 

дағдыларына ие болу; 

8. өзінің авторлық жəне сабақтас құқықтарын қорғау, 

ұсынылған өнертабысқа өтінім жасау; 

9. мемлекеттік тілде, ұлтаралық қарым-қатынас тілінде, 

шет тілінде іскерлік хат алмасуды жүргізу;  

10. техникалық, қаржылық жəне адами факторларды 

ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастарды Басқару; 

11. химиялық ғылымдар саласындағы зерттеулердің 

өзектілігі мен нəтижелілігін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  

 
жаратылыстану магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

 

Химик-талдаушы,химик, химик-эколог,химик-технолог, 

сарапшы-химик, оқытушы. 

Кəсіби қызмет объектісі  

 

Талдамалық өнеркəсіптік кəсіпорындар, санитариялық-

эпидемиологиялық станциялар,Кедендік бақылау 

зертханалары,сертификаттық сынақтар орталықтары, 

мұнай, экологиялық бейіндегі зертханалар 

 


