
 
 

 

 



 
 

 

 



 

Модуль ЖМ-1.  Жалпы білім /Обществознание/ Social science 

ТК 1.1 

Пәннің шифры: RZh 1107 

Пән атауы: Рухани жаңғыру 

Пререквизиттер: 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Постреквизиттері: 

Философия, Әлеуметтану 

Мақсаты: тарихи және 

ұлттық тәжірибе жайлы 

болашақ мамандардың 

білімдерін жаңарта отырып, 

болашаққа қадамдарын 

анықтауға және түзетуге 

үйрету; «бір ел – бір тағдыр» 

дегенді жастардың санасында 

қалыптастыру; - жастарда 

туған жердің иесі сезімін, 

отандастар алдындағы 

жауапкершілік сезімін 

жандандыру; болашақ 

маманның кәсіби-тұлғалық 

қалыптасуының маңызды 

құралы ретінде рухани-

адамгершілік және зияткерлік-

шығармашылық іс-әрекетін 

белсендендіру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Рухани жаңғыру 

негіздері» пәнінің негізгі 

сипаты: қоғамдық сананы 

жаңғырту, полиэтникалық 

қоғамдағы ұлттық идея мен 

ұлттық мұратты этномәдени 

және азаматтық тұрғыда 

ұғыну, олардың бірлігі мен 

өзара байланысы. Заман 

талабына сай латын 

графикасына көшу мақсаты, 

Қазақстанның ұлттық идеясы: 

этникалық бірегейліктен 

бірлік пен мен келісімге. 

Бәсекелестікке қабілеттілік 

ұлттық идеяның маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде. 

Ұлттық идея мен ұлттық 

мұраттың мазмұнды қызметі 

контексінде жаңа 

қазақстандық патриотизмге 

тәрбиелеу. «Рухани жаңғыру» 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины: MOS 

1107 

Название дисциплины:  

Модернизация общественного 

сознания 

Пререквизиты: Современная 

история Казахстана               

Постреквизиты:  Философия, 

Социология 

Цель изучения: воспитание 
нового поколения 
специалистов, социально 
активных членов общества с 
высоким уровнем развития 
национального самосознания, 
национального духа, духа 
патриотизма, исторического 
сознания и социальной 
памяти; духа 
профессионализма и 
конкурентоспособности, 
готовых к активным и 
решительным действиям по 
сохранению стабильности, 
независимости, безопасности 
нашего государства, 
способных строить 
конструктивный диалог с 
представителями других 
культур. Краткое содержание 
основных разделов: 
основными императивами 
модернизации являются 
конкурентоспособность, 
прагматизм, культ знания, 
всеобщий культ образования, 
эволюционное, а не 
революционное развитие 
Казахстана, открытость 
сознания. Способствует 
становлению нравственных, 
эстетических и социальных 
ориентиров, необходимых как 
для формирования 
мировоззрения и достижения 
личного успеха, так и для 
деятельности в интересах 
общества. Основы 
модернизации общественного 
сознания оказывает 
существенное влияние на 

HF 1.1 

Code of discipline: MOS 

1107 

Name of the course: 
Modernization of the public 

consciousness 

Prerequisites: Modern 

history of Kazakhstan post-

Requisites: Philosophy, 

Sociology 

The purpose of the study: 

education of a new generation 

of specialists, socially active 

members of society with a 

high level of national 

consciousness, national spirit, 

the spirit of patriotism, 

historical consciousness and 

social memory; the spirit of 

professionalism and 

competitiveness, ready for 

active and decisive action to 

preserve the stability, 

independence, security of our 

state, able to build a 

constructive dialogue with 

representatives of other 

cultures.  

Summary of the main 

sections: the main 

imperatives of modernization 

are competitiveness, 

pragmatism, the cult of 

knowledge, the universal cult 

of education, the evolutionary 

rather than revolutionary 

development of Kazakhstan, 

the openness of 

consciousness. It contributes 

to the formation of moral, 

aesthetic and social 

guidelines necessary for the 

formation of worldview and 

personal success, and for 

activities in the interests of 

society. Fundamentals of 

modernization of public 

consciousness has a 

significant impact on the 

process of socialization and 

 



ұлттық идеясының 

философиялық-әдіснамалық 

негізі – қазақ тану. 

Күтілетін нәтиже: Рухани 

жаңғырудың әлеуметтік мән-

мағынасын тусінеді, сананы 

жаңғырту әдіс-тәсілдерін 

игерген,  ұлттық  код, 

азаматтық бірігейлік 

түсініктерін түсінеді. Өзінің 

және өзге де ұлттардың 

ұлттық құндылықтарын біледі. 

Құзыреті: Мәдениетаралық 

коммуникация дағдыларын  

игеру, өзге мәдениет 

өкілдерімен жүйелі сұхбат 

құра білу, бәсекеге қабілетті 

тұлғаны қалыптастыру, 

студенттердің ұлттық сана-

сезімі, азаматтығы мен 

патриотизмін қалыптастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТК 1.1 

Пәннің шифры:Din 1107                                

Пән атауы:Дінтану           

Пререквизиттері:  
Постреквизиттері:Философи

я 

Постреквизиты:Философия 

Мақсаты:«Дінтану» курсын 

оқытуда студенттерге қазақ 

халқының рухани 

мәдениетінің құндылықты-

мәндік мазмұны мен 

тарихилығын, бай мұралардың 

мағынасын, өркениеттік 

теория тұрғысынан 

халықтардың діни 

дамуындағы заңдылықтар мен 

бағыттарды, діни жетілу мен 

трансформацияның маңызын 

ашып  көрсету.  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама  

процесс социализации и 
социокультурной 
самоидентификации личности, 
т.е. самоопределение человека 
в социокультурном 
пространстве, установлении 
им своей социальной, 
этнической, политической, 
конфессиональной и т.п. 
принадлежности. 
Ожидаемые результаты: 
Осознает социальную 
значимость духовной 
модернизаций. 
Знает пути и способы 
изменения сознания и 
совершенствования 
самосознания; понимает 
национальный код как важную 
составляющую национальной 
идентичности гражданина; 
осознает культурные ценности 
своего и других народов 
Компетенции: формировать  

конкурентоспособную  

личность,  владеть навыками  

межкультурной  

коммуникации,  формировать 

у студентов умения и навыки 

толерантности,  гражданского 

сознания 

 

КВ 1.1 

Шифр дисциплины:Rel 1107 

Название дисциплины: 

Религиоведение   

Пререквизиты: 

Цель изучения: 

Преподавание и освоение 

религиоведения вносит свой 

вклад в гуманитаризацию 

образования, овладение 

достижениями мировой и 

отечественной культуры, 

свободное самоопределение 

студенческой молодежи в 

мировоззренческих позициях, 

духовных интересах и 

ценностях.   

Краткое содержание 

основных разделов: В этом 

курсе не только раскрываются 

некоторые теоретические 

положения, но и дается 

socio-cultural self-

identification of the 

individual, ie. self-

determination of a person in 

the socio-cultural space, the 

establishment of their social, 

ethnic, political, religious, 

etc.belonging. 

Expected results: Aware of 

the social significance of 

spiritual modernization. 

Knows the ways and means 

of changing consciousness 

and improving self-

consciousness; understands 

the national code as an 

important component of the 

national identity of the 

citizen; 

he is aware of the cultural 

values of his own and other 

peoples 

Competencies: to form a 

competitive personality, to 

possess the skills of 

intercultural communication, 

to form students ' skills of 

tolerance, civic consciousness 

 

 

HF 1.1 

Code of discipline: Rel 1107 

Name of discipline: 

Religious studies  

Prerequisites: 

The purpose of the study: 
Teaching and development of 

religious studies contributes 

to the humanization of 

education, mastering the 

achievements of world and 

national culture, free self-

determination of students in 

worldview, spiritual interests 

and values.  

Summary of the main 

sections: this course not only 

reveals some of the 

theoretical provisions, but 

also provides information 

about the population  

Expected results: Mastering 



Дінтану курстың қысқаша 

мазмуны өмірдің талабына 

сәйкес болып табылады. Дін 

адамзат мәдениетінің бір 

бөлігі болғандықтан, әрбір 

жоғары білімді адамдар дінің 

мазмунын білулері кажет. 

«Жауынгер» атеизмнің 

тоқтауымен, шетелден 

көптеген экзотралик және 

эзотриалық дінден көбейюде. 

Олардың идеологиялық және 

дүниетанымдық көзқарастары 

бізге жат. Мұндай жағдайлар 

«Дінтану» пәнән игеруді керек 

етеді. 

Күтілетін нәтиже: Әлемдік 

діни тенденциялар негізінде 

адамзаттың тарихи рухани 

мәдениетінің  дамуының 

кезеңдері туралы ғылыми 

негізінің болуы. 

- өркениет, мәдениеттің әр 

түрлілігі туралы білімді игеру; 

-бяандама жасауға және 

ауызша материалды дұрыс 

жеткізуге дағдылану, 

семинарларға дайындық 

барысында қолда бар ғылыми 

әдебиеттерге дербес сыни 

тұрғыдан қарай талдау жасауы 

тиіс. 

- Әлемдік діндерді зерттеуге 

біртұтас концептуальді келуді 

білу. 

Құзіреттілігі: 
- діннің теориялық 

мазмұнын менгеру;  

- діннің тарихи түрлерін 

білу;  

- дәстүрлі діндерден саяси 

және экстремистік діндерді 

айыра білу;  

- мемлекет пен шіркеу 

арақатынасының 

заңдылықтарын білу;  

- ар-ождан бостандығын 

білу.  

Дін мен философияның 

дүниетанымдық жолдарын 

ажырата білу. 

 

информация о совокупности  

Ожидаемые результаты: 

Осваивая эту дисциплину, 

студент приобретает навыки 

ведения мировоззренческого 

диалога, овладевает 

искусством понимания других 

людей, чей образ мысли 

является иным. 

Религиоведение способствует 

реализации свободы совести.  

Формируя понятие свободы 

совести, давая информацию о 

правовых нормах по этому 

вопросу, оно способствует 

становлению гражданских 

качеств личности студента.  

Дает ориентацию и в 

определенных социально-

политических процессах, 

выявляя общее и особенное в 

политике различных партий и 

общественных движений в 

религиозном вопросе. 

Компетенции: 

- Приобрести навыки ведения 

мировоззренческого диалога; 

- Овладеть искусством  

понимать людей; 

- Ориентироваться в 

определенных социально-

политических процессах - 

Теорию и морфологию 

религии; 

- Основные каноны мировых 

религий; 

- Современные 

нетрадиционные культы; 

- Народностно-

нетрадиционные религии; 

- Религия в системе культуры; 

интересных фактов, без 

знания которых трудно понять 

многие события в прошлом 

и настоящем в экономической, 

политической истории, в 

истории науки, искусства, 

литературы, морали, в 

современной общественной - 

политической жизни.   

- кез-келген тығырықтан шығу 

үшін шешім  қабылдай білу 

this discipline, the student 

acquires the skills of 

conducting ideological 

dialogue, mastering the art of 

understanding other people 

whose way of thinking is 

different. Religious studies 

contribute to the realization 

of freedom of conscience. 

Forming the concept of 

freedom of conscience, 

giving information about the 

legal norms on this issue, it 

contributes to the formation 

of civil qualities of the 

student's personality. Gives 

orientation and in certain 

socio-political processes, 

revealing the General and 

special in politics various 

parties and public movements 

in religious issue. 

Competences: 

- To acquire the skills of 

philosophical dialogue; 

- To master the art of 

understanding people; 

- Navigate in certain socio-

political processes - theory 

and morphology of religion; 

- The main canons of world 

religions; 

- Modern non-traditional 

cults; 

- Ethnic and non-traditional 

religions; 

- Religion in the cultural 

system; 

interesting facts, without 

knowledge of which it is 

difficult to understand many 

events in the past 

and the present in economic 

and political history, in the 

history of science, art, 

literature, morality, in modern 

social and political life.  

- Kez-celgen Tyuratam SIU 

ushin SESM abilty Blu able 

me son AITA Blu, Oyin 

GSEE the rules Ableton Bolu. 

 



 

 

 

 

 

ТК 1.1 

Пәннің шифры ZhKKN1107 

Пән атауы:Жемқорлыққа 

қарсы күрес мәдениеті 

негіздері 

Пререквизиттері:  

Постреквизиттері: Құқық 

негіздері,                                                                      

экономика негіздері, 

әлеуметтану                            

дінтану, кәсіпкерлік негіздері                                                                                                        

Мақсаты: заң ғылымының 

нәтижелерімен, қоғамдық 

қатынастардың дамуындағы   

мемлекеттік және құқықтық 

ролімен таныс-тыру, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес  

мәдениетін қалыптастыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Осы  пәндіоқыта 

отырып студенттермен 

тренингтар, пікір таластар, 

ізденіс жұмыстарын  жасата  

отырып, олардың  ҚР-ның  

Конституциялық  негіздері, 

мемлекеттегі басты тұлға - 

Президент, жоғары заң 

шығарушы орган –Парламент,  

атқарушы – Үкімет, жоғары 

сот билігі  қызметтерін 

ажыратып, азаматтардың  

әлеуметтік-экономикалық,  

саяси,  жеке  құқықта-рын 

білуіне және сыбайластықпен 

күресе  алуына  мүмкіндік  

береді 

Күтілетін нәтиже: - кәсіби 

қызметінде заман  талабына 

сай білімді болу; 

- алған білімі негізінде 

құқықтың әр саласынан  

хабары болып, білімін көрсете  

білу; 

- үнемі ізденісте болу. - 

сөйлеушеберлігі, дауыс  

мәнері, өзіне қарата білу 

қабілеті мен мәдениетті  

қабілеті мен сын айта білу, 

ойын  жүзеге асыру 

қабілетінің болуы. 

 

 

КВ 1.1 

Шифр дисциплиныOAK 1107 

Название дисциплины: 
Основы антикоррупционной 

культуры 

Пререквизиты: 

Постреквизиты:Основы 

правa, основы экономики, 

социология, религиоведение, 

основы предпринимательства                     

Цель 

изучения:формирование 

системы знаний по 

противодействию коррупции и 

выработка на этой основе 

гражданской позиции по 

отношению к данному 

явлению 

Краткое содержание 

основных разделов: При 

изучении дисциплины 

«Основы антикоррупционной 

культуры» используются 

различные формы проведения 

занятий: лекция, семинар, 

кейс-стади, дебаты, мозговой 

штурм, коучинг, копинг-

стратегии, тренинг и другие 

интерактивные формы и 

методы обучения. Форма и 

методы изучения материала 

определяются с учетом 

особенностей специальности и 

траектории обучения 

Ожидаемые 

результаты:умеет: 

-реализовывать ценности 

морального сознания и 

следовать нравственным 

нормам  в повседневной 

практике; 

-работать над повышением 

уровня нравственной и 

правовой культуры; 

-задействовать духовно-

нравственные механизмы 

предотвращения коррупции. 

 

 

 

 

 

HF 1.1 

Code of discipline AC 1107 

Course name: Basics of anti-

corruption culture 

Prerequisites: 

Prerequisites:basics of law, 

basics of Economics, 

sociology, religious studies, 

fundamentals of 

entrepreneurship  

The purpose of the study: the 

formation of a system of 

knowledge on combating 

corruption and the 

development on this basis of 

citizenship in relation to this 

phenomenon 

Summary of the main 

sections: in the study of the 

discipline "Fundamentals of 

anti-corruption culture" uses 

various forms of training: 

lecture, seminar, case study, 

debate, brainstorming, 

coaching, coping strategies, 

training and other interactive 

forms and methods of 

training. The form and 

methods of studying the 

material are determined 

taking into account the 

features of the specialty and 

the trajectory of training 

Expected results: able: 

- to realize the values of 

moral consciousness and 

follow moral norms in 

everyday practice; 

- work on improving the level 

of moral and legal culture; 

- to use spiritual and moral 

mechanisms to prevent 

corruption. 

has skills: 

- analysis of the situation of 

conflict of interest and moral 

choice; 



болуы, қызметінде  ортамен 

тіл табысуға бейім  болуы; 

- инновациялық 

технологияларды қолдану  

шеберлігінің болуы; 

- өзінің жан-жақтылығын 

арттыруға  ұмтылысының 

болуы 

Құзыреттілігі: - теориялық 

алған білімін, дағдыларын іс 

жүзінде дұрыс пайдалана 

білуі; 

- біліктілігі жоғары, 

тәжірибесі мол адамдардың  

тәжірибесінен үлгі алып, 

кеңейтіп, қолдана білуі; 

- нормативтік-құқықтық 

актілер туралы білімінің  

болуы мен оның өзгерістеріне 

ілесе алуы,  нормативтік 

құқықтық құжаттармен жұмыс  

жасай білуі тиіс алдын ала 

көру және дер кезінде 

ескертуді жасай білуі керек;  

 

 

ТК 

Пәннің шифры EK1107 

Пән атауы:  Енбекті қорғау 

Пән атауы:  Кәсіпкерлік 

негіздері                                                 

Пререквизиттері: Экономика 

негіздері 

Постреквизиттері: Білім 

менеджменті 

Мақсаты:  болашақ 

мамандарға  кез келген  

мекемелерінде кәсіпкерлік 

қызметінің саласында 

теориялық білім және 

тәжірибелі дағды беру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: «Кәсіпкерлік 

негіздері» пәні элективті 

пәндердің бірі. Бизнеске деген 

қызығушылық шынайы, әрі 

ақталған. Бүгінде көп адамдар 

өндірістің, экономиканың, 

жалпы қоғамның дамуын 

жылжытатын кәсіпкерлік 

екенін түсіне бастады. Еліміз 

кәсіпкерлік арқасында, ал 

владеет навыками: 

-анализа ситуации конфликта 

интересов и морального 

выбора; 

- совершенствования 

антикоррупционной культуры; 

-действия в ситуации 

конфликта интересов. 

Компетенции: 

знает: 

- сущность коррупции и 

причины её происхождения; 

- меру морально-нравственной 

и правовой ответственности за 

коорупционные 

правонарушения; 

- действующее 

законодательство в области 

противодействия  коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

КВ 

Шифр дисциплины 

OTC1107 

Название дисциплины:  
Охрана труда 

Пререквизиты: Основы 

экономики 

Постреквизиты: 

Менеджмент в образовании 

Цель изучения: «Основы 

предпринимательства» 

является обучение студентов 

теоретическим основам и 

практическим навыкам 

организации 

предпринимательской 

деятельности предприятий в 

конкурентных условиях. 

Краткое содержание 

основных разделов: 
Предпринимательство: 

понятие, его основные виды и 

организационные формы. 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности. 

- improvement of anti-

corruption culture; 

- actions in a conflict of 

interest situation. 

Competences: 

knows: 

- the nature of corruption and 

its causes; 

- the measure of moral and 

legal responsibility for 

corruption offenses; 

- current anti-corruption 

legislation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kV 

Discipline code OTC1107 

Discipline name: 

occupational Safety 

Pre-requisites: fundamentals 

of Economics 

Post-requisites: Management 

in education 

The purpose of the study: 

"Fundamentals of 

entrepreneurship" is to teach 

students the theoretical 

foundations and practical 

skills of the organization of 

entrepreneurial activity of 

enterprises in a competitive 

environment. 

Summary of the main 

sections: Entrepreneurship: 

concept, its main types and 

organizational forms. 

Business planning. Financing 

of business activities. Staffing 

of business organizations. 

Contractual relations of 

entrepreneurs with economic 



кәсіпкерлер мемлекет 

қолдауының арқасында 

гүлденіп жатыр. Курсты оқыту 

экономикалық теория, 

экономикалық оқу тарихына, 

оқу әдістері мен қағидалар 

негізінде құралады. 

Күтілетін нәтиже:  - Білім 

беру мекемелерінде 

кәсіпкерлік қызметінің 

ерекшеліктері оның 

шаруашылық қызметі түрі 

ретінде; 

- кәсіпорынның қылығының 

экономикалық мотивациясын; 

- кәсіпорынның нақты 

инвестициялауын өткізу 

нысандары мен 

ерекшеліктерін. 

Студент пәнді оқып бітірген 

соң істей білу қажет: 

- Білім беру мекемелерінде 

кәсіпкерлік қызметінің 

экономикалық тиімділігін 

есептеу тәсілдерін; 

- экономикалық және 

ұйымдастырушылық 

сипаттағы есептерді шешумен 

байланысты арнайы 

теориялық білімдер мен 

тәжірибелік дағдылар кешенін 

білуі қажет. 

Түйінді құзыреті: 

- кәсіпкерлік қызметін 

ұйымдастыру нысандарын, 

шарттарын, әдістерін және 

қағидаларын білу; 

- дұрыс қызметті қамтамассыз 

ететін барлық ресурстардың 

ең тиімді нұсқаларын 

жоспарлауды анықтау; 

- кәсіпкердің шаруашылық 

қызметіне талдау жасау; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТК 

Финансирование 

предпринимательской 

деятельности. Кадровое 

обеспечение 

предпринимательских 

организаций. Договорные 

отношения предпринимателей 

с хозяйственными 

партнёрами. Культура 

предпринимательства. 

Предпринимательская тайна и 

способы её защиты. Риски в 

предпринимательской 

деятельности. 

Инфраструктура 

предпринимательской 

деятельности. 

Ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности. Анализ и 

оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности. Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения теории 

предпринимательства 

студенты узнают 

теоретические и методические 

основы предпринимательства, 

процесс оценки её 

эффективности, 

государственный механизм 

регулирования и поддержки 

развития 

предпринимательства в 

Республике Казахстан 

Компетенции: Знать – 

теоретические и практические 

основы организации 

предпринимательской 

деятельности 

Понимать- принимать верные 

решения по организации и 

функционированию 

предпинимательской 

деятельности 

 

 

 

КВ 

partners. Entrepreneurial 

culture. Business mystery and 

the ways of its protection. 

Risks in business. Business 

infrastructure. Responsibility 

of business entities. Analysis 

and evaluation of business 

performance. Termination of 

business activities 

Expected results: as a result 

of studying the theory of 

entrepreneurship, students 

will learn the theoretical and 

methodological foundations 

of entrepreneurship, the 

process of assessing its 

effectiveness, the state 

mechanism of regulation and 

support of entrepreneurship 

development in the Republic 

of Kazakhstan 

Competence: to Know-

theoretical and practical bases 

of the organization of 

business activity 

Understand - make the right 

decisions on the organization 

and functioning of 

entrepreneurial activity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kV 



Пәннің шифры: ETD 1103 

Пән атауы:  Экология және 

тұрақты даму           

Пререквизиттері: Мектеп 

химиясы 

Постреквизиттері: 
Химиялық экология 

Мақсаты: білімгерлердің 

санасын экологизациялау 

және қоршаған табиғатқа 

жауапкершілік сезімдерді 

тәрбиелеу 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: пәннің модулі 

жалпы тірі организмдердің 

қоршаған ортамен байланыс 

заңдылықтарын, олардың 

қоршаған ортаға 

антропогендік әсерлерін 

қарастыруға бағытталған; 

нақты міндеттермен тұрақты 

дамудың концепциясын және 

табиғатты қорғау іс 

әрекеттердің нәтижелерін 

қарастыру  

Күтілетін нәтиже: 

Биосфераның негізгі 

компоненеттердің байланыс 

заңдылықтарын, адамның 

шаруа іс әрекеттер бойынша 

табиғатқа жағаласуының 

нәтижелерін, әсіресе 

табиғатты белсенді 

қамтамасыз ету жағдайларда, 

тұтас қоғаммен биосфераның 

байланысында практикалық 

міндеттерді шешу қажет 

Құзыреттілігі: Экологиялық 

жүйелер мен жалпы 

биосфераның қызметі туралы 

білімді меңгерген. Қоршаған 

ортаған антропогендік әсердің 

экологиялық құбылыстары 

туралы ақпараттарды 

жинастырып, оларға түсініктеме 

береді, экология орта 

құрылымының өзгерістерін 

біледі, өзінің кәсіби іс 

әрекетінде экологиялық, 

әлеуметтік міндеттерді және 

талдау жұмыстарды жасауға 

қабілетті 

Шифр дисциплины:  EUR 

1103    

Название дисциплины:      

Экология и устойчивое 

развитие   

Пререквизиты: Школьная 

химия 

Постреквизиты: Химическая 

экология 

Цель изучения: экологизация 

сознания студентов и 

воспитание чувства 

ответственности за 

окружающую природу 

Краткое содержание 

основных разделов: Модуль  

дисциплины направлен на  

раскрытие общих 

закономерностей 

взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

-анализ круга проблем, 

связанных с антропогенным 

воздействием на окружающую 

среду; рассмотрение 

конкретных задач и 

приоритетов концепции 

устойчивого развития и 

природоохранной 

деятельности 

Ожидаемые результаты: 
Знание основных 

закономерностей 

взаимодействия компонентов 

биосферы и последствий 

вмешательства хозяйственной 

деятельности человека, 

особенно в условиях 

интенсификации 

природопользования, 

необходимо для решения 

практических задач в 

плоскости взаимоотношений 

общества и биосферы в целом. 

Компетенции: Имеет 

представление об 

окружающей природной среде 

и изменениях в ней, знает о 

закономерностях экологии 

среды, причинно-

следственных последствиях 

изменения в ее структуре, 

Code of discipline: EUR 

1103  

Course name: Ecology and 

sustainable development  

Prerequisites: high School 

chemistry 

Post-requisites: Chemical 

ecology 

The purpose of the study: 

greening the consciousness of 

students and education of a 

sense of responsibility for the 

environment 

Summary of the main 

sections: the module of the 

discipline is aimed at 

revealing the General patterns 

of interaction between living 

organisms and the 

environment; - analysis of the 

range of problems associated 

with anthropogenic impact on 

the environment; 

consideration of specific tasks 

and priorities of the concept 

of sustainable development 

and environmental protection 

Expected results: 
Knowledge of the basic laws 

of interaction of the 

components of the biosphere 

and the consequences of 

human economic activity 

intervention, especially in the 

conditions of intensification 

of nature management, is 

necessary to solve practical 

problems in the plane of 

relations between society and 

the biosphere as a whole. 

Competence: has an idea of 

the environment and changes 

in it, knows about the laws of 

the environment, the causal 

consequences of changes in 

its structure, is able to 

analyze and solve 

environmental and social 

problems in the field of 

professional activity 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТК 

Пәннің шифры: TKN 1107 

Пән атауы: Тіршілік 

қауіпсіздігі негіздері. 

Пререквизиттері: мектепте 

оқытылатын бастапқы әскери 

дайындық курсы 

Постреквизиттері: Еңбекті 

қорғау 

Курсты оқытудың мақсаты: 

Студенттерге теориялық білім 

және тәжирибелік дағдыны 

игеріп, табиғи апаттардан 

шаруашылық нысандарын 

қорғау, қатерлі жағдайларда 

сауатты шешім қабылуды 

үйрету. зақымдар мен 

жарақаттаар мен химиялық, 

радиациялық зақымдану 

кезінде бірінші дәрігерлік 

көмекті үйрету. 

Курстың қысқаша мазмұны: 

адамдардың қауіпсіздігіне 

жауапкершілікпен қарауға, 

болуы мүмкін апат, дұрыс 

қорғана білуді қатерлі 

жағдайларда сауатты шешім 

қабылдай алу, адам өміріне 

қауіпті жағдайлардың алдын 

алып, көрсете білуді 

қалыптастыру.   

Күтілетін нәтиже: бейбіт 

және соғыс уақыттағы 

төтенше жағдайларда дұрыс 

әрекет етуді білу. Апат, қирау 

және алапат зардаптарды 

салдарын жоюға белсенді 

қатысу. Табиғатта автономды 

тіршілік ету жағдайында және 

түрлі экстремальды 

жағдаларда адамдарды дұрыс 

әрекет етуге үйрету. 

нысандардың жұмыс істеуінің 

тұрақтылығын арттыруды 

зерттеу әдістері, ТЖ 

апаттардың алдын алу 

умеет анализировать и решать 

экологические и социальные 

задачи в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

 

КВ 

Шифр дисциплины:   OBZh 

1107 

Название дисциплины: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Пререквизиты: Школьный 

курс начальной военной 

подготовки 

Постреквизиты:  Охрана 

труда 

Цель изучения  курса: 

Вооружение студентов 

теоретическими знаниями и 

практическими навыками по 

прогнозированию и приему 

стандартных и нестандартных  

решений в экстремальных 

ситуациях, при защите 

населения и объектов 

народного хозяйства от 

возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Краткая содержание 

курса:Модуль направлен на 

получение теоретических 

знаний и практических 

навыков выживания в 

экстремальных  ситуациях 

иприменение полученных 

знаний на практике по 

основам безопасности 

жизнедеятельности в 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на 

воде, в лесу, на холоде и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

обучаемый должен знать 

теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания; пути и 

способы повышения 

устойчивости 

функционирования объектов 

 

 

 

 

 

 

kV 

Code of discipline: OBZh 

1107 

Name of discipline: Basics 

of life safety. 

Prerequisites: high School 

course in basic military 

training 

Post-requisites: labor 

Protection 

The purpose of the course: 

Arming students with 

theoretical knowledge and 

practical skills in forecasting 

and receiving standard and 

non-standard solutions in 

extreme situations, in the 

protection of the population 

and objects of the economy 

from possible accidents, 

catastrophes, natural 

disasters. 

Summary of the course: the 

Module is aimed at obtaining 

theoretical knowledge and 

practical skills of survival in 

extreme situations and the 

application of knowledge in 

practice on the basics of life 

safety in extreme and 

emergency situations on the 

water, in the forest, in the 

cold, etc. 

Expected outcome: the 

trainee should know 

theoretical foundations of 

human life safety in the 

environment; ways and 

means of improving the 

sustainability of economic 

objects in emergency; 

Competencies: knowledge of 

the theoretical foundations of 

human life safety in the 

environment, possess the 

skills of search, evaluation, 



шараларын меңгерту.  

Құзыреттілігі:: Өмір сүру 

қауіпсіздігінің теориялық 

және ұйымдастыру негіздерін 

меңгерген. Құтқару және кез 

келген кезек күттірмейтін 

жұмыстарға қатысуға және 

оларды жоспарлауға 

дағдыланған, 

ғылыми әдебиеттерді іздестіру 

дағдысын білу, 

шығармашылық жұмыстың 

теориялық негіздерін меңгеру. 

 

 

 

 

 

 

ВК 

Пәннің шифры: Ily 1108 

Пән атауы: Ілиястану (ОҚТ) 

Пререквизиттері: Мектептегі 

қазақ әдебиеті курсы 

Постреквизиттері: 

философия 

Мақсаты: Университетімізге 

аты берілген классик ақынның 

шығармашылығын терең 

таныстыру, әдеби мұраларын 

зерттей оқыту мақсатында 

енгізіліп отыр. Творчестволық 

негізі 1912 қаланған сонау 

“Балдырған”, “Қызыл жалау” 

қолжазбаларынан бастап, 1937 

жылға дейінгі әдеби 

мұраларды меңгеру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  

I.Жансүгiровтiң өмiр жолы, 

оның  қазақ әдебиеттану 

ғылымындағы орны. 

Шығармалары мен 

әдебиетiмiздегi көркемдiк 

тәсiлдi  

қалыптастырудағы елеулi үлес    

қосқандығы. 1912 жылдан 

1937 жылға дейін жазған 

туындыларының мазмұны, 

сюжеті, мәтіні толық 

қарастырылмақ. 

Күтілетін нәтиже: : Ілияс 

хозяйствования в условиях 

ЧС; 

Компетенции: владение 

теоретическими основами 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания, владеть 

умениями навыками поиска, 

оценки, отбора и 

использования педагогических 

технологий,  

быть способными к 

позитивному мышлению, 

приобщенным к системе 

национальных ценностей, 

приверженным к этическим 

ценностям. 

 

 

ВК 

Шифр дисциплины: ІІу 1108 

Название дисциплины:  
Илиястану (ДВО) 

Пререквизиты: Школьный 

курс казахской литературы 

Постреквизиты: философия 

Цель изучения: Основная 

цель курса при знакомстве с 

творчеством Ильяса 

Жансугурова:т усвоить 

историю; 

познакомить с внутренним 

содержанием произведений; 

определить роль героев и их 

место; 

раскрыть основную сюжетную 

линию; 

Краткое содержание 

основных разделов: 

Биография И.Жансугурова, 

его место в казахской 

литературоведческой науке. 

Его неоценимый Ожидаемые 

результаты:  
При знакомстве студентов с 

творчеством И. Жансугурова 

параллельно: 

научить анализировать 

произведения; 

раскрыть идейно-

художественное своеобразие; 

дать характеристику каждому 

selection and use of 

educational technologies,  

to be capable of positive 

thinking, attached to the 

system of national values, 

committed to ethical values. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VK 

Code of discipline: Iiu 1108 

Name of discipline: Elistano 

(DVO) 

Prerequisites: secondary 

School course of Kazakh 

literature 

Post-requisites: philosophy 

The aim of the study: the 

Main objective of the course 

in getting acquainted with the 

creativity of Ilyas 

Zhansugurov:learn the 

history; 

to acquaint with the inner 

content of the works; 

determine the role of the 

characters and their place; 

reveal the main storyline; 

Summary of the main 

sections: Biography of I. 

Zhansugurov, his place in the 

Kazakh literary science. Its 

invaluable Expected results:  

At acquaintance of students 

with creativity of I. 

Zhansugurov in parallel: 

learn how to analyze the 

works of; 

to reveal the ideological and 

artistic originality; 

to characterize each work; 

in practical classes to reveal 



Жансүгіров мұраларымен 

танысумен  бірге,  

шығармаларды талдай білуге; 

идеялық-көркемдігін 

айқындауға білу; әр 

шығармаға мінездеме беруге; 

практика сабағында тақырып 

аясын аша білуге тиіс. 

Түйінді құзыреті: әлеуметтік-

гуманитарлық саласында 

білімді игеру, проблемалар 

мен процестерді ғылыми 

тұрғыдан сараптай алу, 

ғылыми әдістерді кәсіби және 

әлеуметтік әрекеттерде 

қолдана білу, ұлттық 

құндылықтарды 

қалыптастыру, 

шығармашылық жұмыстың 

теориялық негіздерін меңгеру 

 

 

ТК 2.1 

Пәннің шифры: 

SAPDS/PPZPS 3210 

Пән атауы:  Суицидтің алдын 

алу және психикалық 

денсаулықты сақтау 

Пререквизиттері: 

Психология 

Постреквизиттері: 

Мақсаты:         Болашақ 

мамандардың суицидке 

итермелейтін мінез-құлықтың 

мотивациясын, әрекеттегі 

көріністерін, кемістіктерін, 

шығу себептерін, ағымдарын 

дер кезінде анықтау 

(диагностикалау) мен қалыпқа 

келтіруге (коррекциялау) 

қажетті кәсіптік білім 

негіздерін, іскерлік пен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Суицидтік мінез-

құлықтың түрлеріне талдау 

жасау. Суицидтік іс-әрекет екі 

үлкен категорияларға бөлінеді. 

Біріншіден, ашық немесе 

жабық психопатологиясы бар 

психикалық саулық 

нормасынан ауытқитын іс-

произведению; 

на практических занятиях 

раскрыть основную тематику; 

Ключевые компетенции: 
знает основное учебное 

содержание предметов в 

социально-гуманитарной 

области, уметь анализировать 

с научной точки зрения 

проблемы и процессы, умение 

применять научные методы в 

профессиональной и 

социальной деятельности, 

быть способными к 

позитивному мышлению, 

приобщенным к системе 

национальных ценностей, 

приверженным к этическим 

ценностям, склонным к 

гуманизму и оптимизму.  

 

 

КВ 2.1 

Шифр дисциплины:  PPZPS 

3327 

Название дисциплины:   

Профилактика психического 

здоровья и превенция 

суицидов 

Пререквизиты: Психология 

Постреквизиты:  

Цель изучения:  развивать у 

студентов представление и 

психолого-педагогические 

знания по диагностике и 

профилактике психического 

здоровья и превенция 

суицидов. 

Краткое содержание 

основных разделов: девиации 

в поведении 

несовершеннолетних.  

Перечень дисциплин, 

предшествующих изучению 

данной дисциплины: «Общая 

психология», «Социальная 

педагогика»,  

«Психогенетика», 

«Юридическая психология», 

«Конфликтоло-гия», 

«Психология личности и 

группы», «Социальная 

the main theme; 

Key competencies: knows 

the basic educational content 

of subjects in the social and 

humanitarian field, to be able 

to analyze from a scientific 

point of view the problems 

and processes, the ability to 

apply scientific methods in 

professional and social 

activities, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF 2.1 

Code of discipline: PPZPS 

3327 

Course name: mental health 

Prevention and suicide 

prevention 

Prerequisites: Psychology 

Post-requisites:  

The purpose of the study: to 

develop students ' 

representation and 

psychological and 

pedagogical knowledge in the 

diagnosis and prevention of 

mental health and suicide 

prevention. 

Summary of the main 

sections: deviations in the 

behavior of minors.  

List of disciplines prior to the 

study of this discipline: 

"General psychology", " 

Social pedagogy»,  

"Psychogenetics", "Legal 

psychology", 

"Conflictology", "psychology 

of personality and group", 

"Social psychology", 

"Fundamentals of 

psychological counseling", 



әрекет. Екіншіден, құқықтық, 

әлеументтік және мәдени 

нормаларды бұзатын 

әлеуметтік емес іс-әрекет. 

- Күтілетін нәтиже:  

Суицидке итермелейтін  

мінез-құлықтың ағымдары 

мен көріністері жайлы 

ғылыми-теориялық білімдер 

негізін;   

- Психодиагностика және 

коррекция пәніне байланысты 

ұғымдар мазмұнын ажырата 

білуге; 

- Суицидке апаратын мінез-

құлықтың ағымдарын 

зерттеуде психодиагностика 

және коррекция саласының 

әдістерін қолдана алуды 

меңгеруі; 

- Психодиагностика және 

коррекцияның ғылыми, 

методологиялық, теориялық 

және әдістемелік негіздерін 

жетік меңгеруде өз білімін 

үнемі жетілдіріп отыруға; 

- Суицидке итермелейтін 

мінез-құлықтың ағымдарын 

зерттеуге қажетті әлеуметтік 

маңызы бар шараларды 

салыстырып талдай білуге 

үйренеді. 

Түйінді құзыреті: - Суицидті 

диагностикалау мен 

коррекциялаудың әдіс-

тәсілдерін, құралдарын жетік 

меңгеруге 

 

 

ТК 

Пәннің шифры: ООТ 3210 

Пән атауы:  Өзін-өзі тану  

Пререквизиттері: 

Психология 

Постреквизиттері: 

Мақсаты:         Болашақ 

мамандардың өзін-өзі тану 

үшін әрекеттегі көріністерін, 

кемістіктерін, шығу 

себептерін, ағымдарын дер 

кезінде анықтау 

(диагностикалау) мен қалыпқа 

психоло-гия», «Основы 

психологического 

консультирования» и др. 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения данного 

курса студенты получат 

знания о современном 

состоянии проблемы 

отклняющегося поведения и 

многообразии подходов, с 

целью формирования научно 

обоснованных, целостных 

представлений о суициде в 

поведении 

несовершеннолетних 

Компетенции: формирование 

знания по диагностике и 

профилактике психического 

здоровья и превенция 

суицидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВ  

Шифр дисциплины:  Sam 

3210 

Название дисциплины:   

Самопознание 

Пререквизиты: Психология 

Постреквизиты:  
Цель изучения:  развивать у 

студентов представление и 

психолого-педагогические 

знания по диагностике и 

профилактике психического 

здоровья и превенция 

etc. 

Expected results: as a result 

of the study of this course, 

students will gain knowledge 

about the current state of the 

problem of deviant behavior 

and a variety of approaches in 

order to form scientifically 

sound, holistic ideas about 

suicide in the behavior of 

minors 

Competencies: formation of 

knowledge in the diagnosis 

and prevention of mental 

health and suicide prevention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kV  

Code of discipline: Sam 

3210 

Name of discipline: Self-

knowledge 

Prerequisites: Psychology 

Post-requisites:  

The purpose of the study: to 

develop students ' 

representation and 

psychological and 

pedagogical knowledge in the 

diagnosis and prevention of 



келтіруге (коррекциялау) 

қажетті кәсіптік білім 

негіздерін, іскерлік пен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Кәсіби өзін-өзі 

тану және өзін-өзі дамыту 

теориясы мен практикасы 

жөніндегі толық түсінігі, 

педагогикалық міндеттер мен 

жағдаяттарды тиімді шешу 

тәжірибесі қалыптасқан. 

- Күтілетін нәтиже:  өзін-өзі 

тану  мінез-құлықтың 

ағымдары мен көріністері 

жайлы ғылыми-теориялық 

білімдер негізін;   

- Психодиагностика және 

коррекция пәніне байланысты 

ұғымдар мазмұнын ажырата 

білуге; 

- Өзін-өзі тану үшін мінез-

құлықтың ағымдарын 

зерттеуде психодиагностика 

және коррекция саласының 

әдістерін қолдана алуды 

меңгеруі; 

Құзыреттілігі: - Психикалық 

диагностикалау мен 

коррекциялаудың әдіс-

тәсілдерін, құралдарын жетік 

меңгеруге:   

 

 

ТК  2.2 

Пәннің шифры: OOZhT 4211  

Пән атауы: Оқыту мен 

оқудағы жаңашыл тәсілдер   

Пререквизиттері: Химияны 

оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: 12 

жылдық мектепте химияны 

оқыту әдістемесі. 

Мақсаты: Студенттерді 

ғылым саласының әр түрлі 

бағыты бойынша өз бетімен 

ойлау, өзекті мәселені қою 

және шешуге және нәтиже 

көрсеткіштері бойынша 

болжауға үйрету. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Cтуденттердің 

самопознаний. 

Краткое содержание 

основных разделов: 

Сформированы ценностные 

отношения к самому себе, к 

людям, окружаещей 

действительности; способны 

проявлять чуткость и 

доброжелательность к 

окружаещим, заботиться о 

них; развиты чувства 

собственного достоинства, 

уверенности в себе, 

ответственности за свои 

мысли, слова и поступки. 

Ожидаемые результаты: В 

результате изучения данного 

курса студенты получат 

знания о современном 

состоянии проблемы 

отклняющегося поведения и 

многообразии подходов, с 

целью формирования научно 

обоснованных, целостных 

представлений о 

самопознаний в поведении 

несовершеннолетних 

Компетенции: формирование 

знания по диагностике и 

профилактике психического 

здоровья и превенция 

самопознаный. 

 

 

КВ 

Шифр дисциплины: IPOP 

4211 

Название дисциплины: 
Инновационные подходы в 

обучении и преподавании 

Пререквизиты: Методика 

преподавания химии 

Постреквизиты: Методика 

преподавания химии в 12 

летней школе 

Цель изучения: развитие у 

студентов-будущих учителей 

системы методических знаний 

и умений, обеспечивающих 

готовность эффективно 

осуществлять учебно-

воспитательный процесс по 

mental health and prevention 

of self-knowledge. 

Summary of the main 

sections: formed value 

relationships to yourself, to 

people, surrounding reality; 

able to be sensitive and 

friendly to the surrounding, 

take care of them; developed 

self-esteem, self-confidence, 

responsibility for their 

thoughts, words and actions. 

Expected results: as a result 

of the study of this course, 

students will gain knowledge 

about the current state of the 

problem of deviant behavior 

and a variety of approaches in 

order to form scientifically 

sound, holistic ideas about 

self-knowledge in the 

behavior of minors 

Competencies: the formation 

of knowledge in the diagnosis 

and prevention of mental 

health and prevention of self-

knowledge. 

 

 

 

 

 

 

 

kV 

Discipline code: IPOP 4211 

Course name: Innovative 

approaches in teaching and 

learning 

Prerequisites: methods of 

teaching chemistry 

Post-requisites: methods of 

teaching chemistry in 12 year 

school 

The purpose of the study: 

the development of students-

future teachers of 

methodological knowledge 

and skills, ensuring the 

willingness to effectively 

implement the educational 

process in biology at school, 



ғылыми-зерттеу әрекетін 

дамыту жолдары. 

Тәжірибелік–эксперименттік 

жұмысының қалыптастыру 

кезеңінде студенттердің 

білімін кеңейту жолдары. 

Өзекті мәселелер бойынша 

тақырып таңдау. Зерттеу 

бағыты бойынша тақырып 

таңдаудың негізгі талаптары. 

Зерттеу жұмысының мақсаты 

мен міндетін құру: 

-негізгі зерттелетін мәселені 

қарастыру; 

-зерттеу жұмысының 

тақырыбы бойынша зерттеу 

нысанын белгілеу; 

-зерттеу нәтижесін болжау.  

Күтілетін нәтиже:  Студент 

өзінің кәсіби қызметінде 

болашақта кездесуі мүмкін 

мәселелі ситуацияларды 

тиімді шешу үшін қажетті 

ғылыми әдістерді толық 

меңгеріп, шығармашылық 

деңгейі қалыптасады; 

- Студенттің ғылыми зерттеу 

әрекетінде рефлекцияның 

негізінде өзін-өзі талдау, өзін 

өзі бақылау, өзін өзі бағалау 

және өзін өзі реттеу деңгейі 

қалыптасады. 

Түйінді құзыреті: 

студенттердің ғылыми-зерттеу 

әрекетін қалыптастырудың 

педагогикалық алғы 

шарттарын құрастыру. 

Эксперименттің қорытынды 

нәтижелері бойынша алынған 

мәліметтерден студенттердің 

ғылыми-зерттеу әрекеті 

компоненттерінің көріну 

деңгейлерін қалыптастыру. 

Пәндік құзырет: ізденіс, 

іріктеу, бағалау біліктілігін 

және ғылыми – зерттеу 

технологияларын игеруін 

арттыру. 

Арнайы құзірет: қазіргі 

заманның ғылыми химиялық 

білімдерін игеру. 

 

биологии в школе, 

самостоятельность и 

творческий подход в своей 

педагогической деятельности. 

Краткое содержание 

основных разделов: 

Химическое образование в 

современной школе. Методы 

обучения в химии. Воспитание 

школьников в обучении  

химии. Внеклассная работа по 

химии. Материальная база 

обучения химии. Методика 

обучения химии. Задачи 

учебно-воспитательной 

работы по химии. 

Содержание, система и 

основные принципы 

построения современного 

школьного курса по химии. 

Методика организации 

химических экскурсий. 

Нестандартные уроки. Новые 

педагогические технологии 

обучения химии. 

Материальная база 

преподавания химии. 

Факультативные занятия по 

химии. Внеклассная работа по 

химии.  

Ожидаемые результаты: 

Курс является составной 

частью 

общепрофессиональных 

дисциплин и изучается 

студентами биологических 

специальностей 

педагогических вузов. 

Ключевые компетенции: 

Знание курса необходимо для 

формирования  

профессиональных умений 

навыков у будущего педагога 

– учителя химии.  

Предметные компетенции: 

владеть умениями навыками 

поиска, оценки, отбора и 

использования педагогических 

технологий  

Специальные компетенции: 
быть способными к 

позитивному мышлению, 

independence and creativity 

in their teaching activities. 

Summary of the main 

sections: Chemical education 

in modern school. Teaching 

methods in chemistry. 

Education of students in the 

teaching of chemistry. 

Extracurricular chemistry 

work. The material base of 

teaching chemistry. Methods 

of teaching chemistry. Tasks 

of educational work in 

chemistry. The content, 

system and basic principles of 

the modern school course in 

chemistry. Methods of 

organization of chemical 

excursions. Non-standard 

lessons. New pedagogical 

technologies of teaching 

chemistry. Material base of 

teaching chemistry. Optional 

classes in chemistry. 

Extracurricular chemistry 

work.  

Expected results: the Course 

is an integral part of General 

professional disciplines and is 

studied by students of 

biological specialties of 

pedagogical universities. 

Key competencies: 

knowledge of the course is 

necessary for the formation of 

professional skills of the 

future teacher – teacher of 

chemistry.  

Subject competencies: to 

possess the skills of search, 

evaluation, selection and use 

of pedagogical technologies  

Special competences: to be 

capable of positive thinking, 

attached to the system of 

national values, committed to 

ethical values, prone to 

humanism. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТК 2.2                                                            

Пәннің шифры: ZSZh 4211 

Пән атауы: Заманауи сабақты 

жоспарлау 

Пререквизиттері:Химияның  

оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Шағын 

жинақталған мектепте 

биологияны оқытуды 

ұйымдастыру 

Мақсаты: Химиядан 

қосымша оқытуды 

ұйымдастыру әдістерін 

қалыптастыру және 

әдістемелік білім мен 

біліктілік жүйесін толық 

меңгерген болашақ 

мүгалімдерді дайындау. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Қазіргі мектеп 

химия курсын құрудың негізгі 

принциптері, мазмұны және 

жүйесі. Химияны  оқыту 

әдістер мен әдістемелік 

тәсілдері. Химияныі оқу 

жұмысын ұйымдастыру 

формалары. Химиялық 

топсеруендерді ұйымдастыру 

және өткізу әдістемесі. Жаңа 

педагогикалық технологиялар. 

Химияны оқытудың 

материалдық базасы. Химия  

пәні бойынша сыныптан тыс 

өткізілетін жұмыстар. 

Факультатив курстарды өткізу 

әдістемесі 

Күтілетін нәтиже:  

- Химияны оқытудағы 

көрнекі құралдарын, 

әдіс амалдарын негізгі 

түрде таңдау және оны 

ұтымды пайдалануы 

тиіс; 

Құзіреттілігі: педагогикалық 

мақсат қою саласындағы 

приобщенным к системе 

национальных ценностей, 

приверженным к этическим 

ценностям, склонным к 

гуманизму. 

 

 

КВ 2.2 

Шифр дисциплины:  PSO 

4211 

Название дисциплины:  

Планирование современного 

урока 

Пререквизиты: Методика 

преподавания химии 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта)  или сдача 

государственных экзаменов по 

двум профилирующим 

дисциплинам. 

Цель изучения: Знание курса 

необходимо для 

формирования  

профессиональных умений 

навыков у будущего педагога 

– учителя химии для 

организации работ в 

лаборатории. 

Краткое содержание 

основных разделов: 

Химическое образование в 

современной школе. Методы 

обучения химии. Воспитание 

школьников в обучении  

химии. Внеклассная работа по 

химии.  

Ожидаемые результаты:  

Курс является составной 

частью 

общепрофессиональных 

дисциплин и изучается 

студентами химических 

специальностей 

педагогических вузов. 

Компетенции: Знание курса 

необходимо для 

формирования  

профессиональных умений 

навыков у будущего педагога 

– учителя химии, владеет 

умениями навыками поиска, 

 

 

 

 

 

 

 

HF 2.2 

Code of discipline: PSO 

4211 

Course name: modern lesson 

Planning 

Prerequisites: methods of 

teaching chemistry 

Post-requisites: writing and 

defending a thesis (project) or 

passing state exams in two 

major disciplines. 

Purpose of study: 

knowledge of the course is 

necessary for the formation of 

professional skills of the 

future teacher of chemistry 

for the organization of work 

in the laboratory. 

Summary of the main 

sections: Chemical education 

in modern school. Methods of 

teaching chemistry. 

Education of students in the 

teaching of chemistry. 

Extracurricular chemistry 

work.  

Expected result:  

The course is an integral part 

of General professional 

disciplines and is studied by 

students of chemical 

specialties of pedagogical 

universities. 

Competence: knowledge of 

the course is necessary for the 

formation of professional 

skills of the future teacher – 

teacher of chemistry, has the 

skills of search, evaluation, 

selection and use of 

pedagogical technologies. 

 

 

 

 



білімдерді,біртұтас 

педагогикалық процесті 

жобалау және жүзеге асыру 

білііктері мен дағдыларын 

игеру, 

Педагогикалық технологиялар 

пайдалану саласында іздену, 

бағалау, саралау,білу, ғылыми 

әдістемелік әдебиеттермен 

жұмыс істеудің студенттердің 

білім қорын арттырудағы 

маңызын ашып көрсету. 

 

оценки, отбора и 

использования педагогических 

технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК 

Пәннің шифры: BChTN 1212 

Пән атауы:  Бейорганикалық 

химияның теориялық негіздері                                 

Пререквизиттері:  

мектептегі химия курсы 

Постреквизиттері: сапалық 

және сандық анализ. 

Мақсаты:  Жалпы және 

бейорганикалық химиядан 

кәсіби білімді және 

тәжірибелік дағдыларды 

қамтамасыз ету 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Атом-

молекулалық ілім. Химияның 

негізгі ұғымдары мен 

заңдары. Бейорганикалық 

қослылстардың жіктелу және 

номенклатурасы, атом 

құрылысы, периодтық заң 

және Д.И. Менделеевтің 

химиялық элементтердің 

периодтық жүйесі, химиялық 

байланыс, химиялық 

процестердің энергетикасы 

және бағыты, химиялық 

реакциялардың жылдамдығы, 

химиялық тепетеңдік.  

Ерітінділер, электролиттік 

диссоциация теориясы, 

тотығу-тотықсыздану 

реакциясы, электродтық 

процестер. 

Күтілетін нәтиже:  
химияның негізгі заңдарын, 

периодтық жүйені, химиялық 

байланыс теориясының негізгі 

ережелерін,  электролит 

ВК 

Шифр дисциплины:   TONCh 

1212 

Название дисциплины:     

Теоретические основы 

неорганической химии  

Пререквизиты: школьный 

курс химии Постреквизиты: 

качественный и 

количественный анализ.  

Цель изучения: Обеспечение 

профессиональных знаний и 

практических навыков по 

общей и неорганической 

химии 

Краткое содержание 

основных разделов: Атомно-

молекулярное учение. 

Основные понятия и законы. 

Классификация и 

номенклатура неорганических 

соединений, строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделееева. Химическая 

связь, энергетика и 

направление химических 

процессов,  скорость 

химических реакций, 

химическое равновесие.  

Растворы,  теория 

электролитической 

диссоциации, окислительно-

восстановительные реакции, 

электродные процессы. 

Ожидаемые результаты: 
знать основные законы химии, 

периодическую систему, 

 

VK 

Code of discipline: TONCh 

1212 

Course name: Theoretical 

foundations of inorganic 

chemistry  

Prerequisites: school 

chemistry course post-

Requisites: qualitative and 

quantitative analysis.  

Objective: to Provide 

professional knowledge and 

practical skills in General and 

inorganic chemistry 

Summary of the main 

sections: Atomic and 

molecular studies. Basic 

concepts and laws. 

Classification and 

nomenclature of inorganic 

compounds, the structure of 

the atom. Periodic law and 

periodic system of chemical 

elements of D. I. Mendeleev. 

Chemical communication, 

energy and direction of 

chemical processes, the rate 

of chemical reactions, 

chemical equilibrium.  

Solutions, theory of 

electrolytic dissociation, 

redox reactions, electrode 

processes. 

Expected results: to know 

the basic laws of chemistry, 

the periodic system, the basic 

provisions of the theory of 

chemical bonding, the state of 



ерітінділерінің күйлерін, 

тотығу-тотықсыздану 

процесін, электрохимияның 

негізгі процестерінің түсінігін 

білу 

Түйінді құзыреті:  Жалпы 

және бейорганикалық білімдер 

бойынша іздену,  кәсіби 

білімдерді қолдана білу, 

дағдыларды меңгеру 

 

 

 

 

 

 

 

ЖК  

Пәннің шифры: ITA1213 

Пән атауы:  Инструменталды 

талдау әдістері                                                   

Пререквизиттері:  

мектептегі химия және физика 

курсы 

Постреквизиттері: сапалық 

және сандық анализ. 

Мақсаты:  Анализдің 

интсрументалды әдістерінің 

негіздерімен таныстыру және 

кеңінен қолданылатын 

молекулалық спектроскопия 

әдістерін (УК, ИҚ, ЯМР) 

толығырақ қарастыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Анализдің 

инструменттік әдістері 

жайында мағлұмат, 

спектроскопияның жалпы 

мәселелері, негізгі ұғымдар, 

физикалық шамаларын 

анықтау, және 

өлшембірліктері, негізгі 

спектральдық әдістерін 

теориялық негіздері, 

аспаптардың құрылымы, 

жұмыс істеу принципі, 

оптикалық аспаптардың 

қолдану аймағы 

Күтілетін нәтиже:  

анализдің физикалық 

әдістерінің негіздерін білу, 

химиялық қосылыстарды 

основные положения теории 

химической связи, состояние 

растворов электролитов, 

окислительно-

восстановительные процессы, 

основные электрохимические  

процессы 

Компетенции: Поиск новых 

знаний в области общей и 

неорганической химии, 

умение использовать 

профессиональные знания, 

освоение необходимых 

навыков 

 

 

   

ВК  

Шифр дисциплины: IMA 

1213 

Название дисциплины:    

Инструменталды талдау 

әдістері                                                       

Пререквизиты: школьный 

курс химии и физики 

Постреквизиты: 

качественный и 

количественный анализ.  

Цель изучения: Ознакомление 

с основами инструментальных 

методов анализа и 

рассмотрение широко 

используемых  методов  

молекулярной спектроскопии 

(УФ, ИК, ЯМР)  

Краткое содержание 

основных разделов: 

Представление об 

инструментальных методах 

анализа, общие вопросы 

спектроскопии, основные 

понятия определения 

физических величин и 

единицы измерения, 

теоретические основы 

спектральных методов 

анализа, устройство приборов, 

принципы их работы, область 

применения оптических 

приборов 

Ожидаемые результаты: 

знание основ физических 

electrolyte solutions, redox 

processes, basic 

electrochemical processes 

Competencies: Search for 

new knowledge in the field of 

General and inorganic 

chemistry, the ability to use 

professional knowledge, the 

development of necessary 

skills 

 

 

 

 

 

 

 

VK  

Code of discipline: IMA 

1213 

Name of discipline: 

Instrumentally, caldow deter                                                       

Prerequisites: high school 

chemistry and physics 

Post-requisites: qualitative 

and quantitative analysis.  

Objective: to Familiarize 

with the basics of 

instrumental methods of 

analysis and consideration of 

widely used methods of 

molecular spectroscopy (UV, 

IR, NMR)  

Summary of the main 

sections: an Idea of the 

instrumental methods of 

analysis, General issues of 

spectroscopy, the basic 

concepts of the definition of 

physical quantities and units 

of measurement, the 

theoretical foundations of 

spectral methods of analysis, 

the device, the principles of 

their work, the scope of 

optical devices 

Expected results: knowledge 

of the basics of physical 

methods of analysis, the 

ability to use the methods of 

spectral analysis (UV, IR, 

NMR) for the study of 



зерттеу жолдарын кеңінен 

қолданылатын молекулалық 

спектроскопия әдістерін (УК, 

ИҚ, ЯМР) қолдана білу 

Түйінді құзыреті:  Зерттеу 

нәтижелерін, өңдеу тәсілдерін 

үйрену, заттарды талдау 

параметрлерін анықтау 

жолдарын игеру  

 

 

 

 

 

ЖК  

Пәннің шифры: PZhEN 1214                              

Пән атауы:  Периодтық 

жүйенің элементтер химиясы 

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері                                 

Постреквизиттері:  

комплексті қосылыстар 

химиясы 

Мақсаты:  Элементтер 

химиясын және оның 

қосылыстарын атом 

электрондық құрылысы 

негізінде игеру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Периодтық 

жүйедегі негізгі топша 

элементтері  (s- и  p-

элементтері). VII, VI, V, IV, 

III, II, I VIII негізгі 

топшаларының элементтері. 

Металдардың жалпы 

қасиеттері және алыну 

жолдары. Д.И. Менделеев 

периодтық жүйесінің негізгі 

топша элементтерінің жалпы 

қасиеттері. VII, VI, V, IV, III, 

II, I,  VIII қосымша топша 

элементтері. f-элементтер 

(лантаноидтар және 

актиноидтар). 

Күтілетін нәтиже:  

Элементтер атомдарының 

электрондық құрылыс 

негізінде топтар мен 

топшалардың жалпы сипатын, 

элементтердің және олардың 

методов анализа, умение 

использовать методы 

спектрального анализа (УФ, 

ИК, ЯМР) для исследования 

химических веществ  

Компетенции: Уметь 

использовать полученные 

знания для проведения 

анализа веществ по 

параметрам измерений, 

обработать полученные 

результаты 

 

 

ВК  

Шифр дисциплины:  HEPS 

1214 

Названиедисциплины:  
Химия элементов 

периодической системы 

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии  

Постреквизиты: химия 

комплексных соединений 

Цель изучения: Изучить 

химию элементов и их 

соединений на основании 

электронного строения атомов 

Краткое содержание 

основных разделов: Элементы 

главных подгрупп в 

периодической системы (s- и  

p-элементов). Элементы 

главной подгруппы VII, VI, V, 

IV, III, II, I VIII группы. 

Общие свойства и способы 

получения металлов. Общая 

характеристика свойств 

элементов главных подгрупп 

периодической системы Д.И. 

Менделеева. Элементы 

побочной подгруппы VII, VI, 

V, IV, III, II, I,  VIII. Элементы 

f-семейства (лантаноиды и 

актиноиды). 

Ожидаемые результаты:  

Основываясь на электронном 

строении атома элемента 

уметь дать общую 

характеристику группы и 

подгруппы, основные 

chemicals  

Competencies: to be Able to 

use the knowledge gained for 

the analysis of substances on 

the measurement parameters, 

to process the results 

 

 

 

 

 

 

 

 

VK  

Code of discipline: HEPS 

1214 

Name of discipline: 
Chemistry of elements of the 

periodic table 

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry  

Post-requisites: chemistry of 

complex compounds 

Objective: to Study the 

chemistry of elements and 

their compounds on the basis 

of the electronic structure of 

atoms 

Summary of the main 

sections: Elements of the 

main subgroups in the 

periodic table (s - and p-

elements). The elements of 

main group VII, VI, V, IV, 

III, II, I-VIII group. General 

properties and methods of 

producing metals. General 

characteristics of the 

properties of the elements of 

the main subgroups of the 

periodic table. Elements of 

the subsidiary subgroup VII, 

VI, V, IV, III, II, I, VIII. 

Elements of the f-family 

(lanthanides and actinoids). 

Expected results: Based on 

the electronic structure of the 

atom of the element to be 

able to give a General 

description of the group and 

subgroups, the basic chemical 



қосылыстарының  негізгі 

химиялық қасиеттері біле 

беру дағдысы 

Түйінді құзыреті:  Периодтық 

жүйе элементерінің және 

олардың қосылыстарының 

физикалық және химиялық 

қасиеттерін, зертханада және 

өнеркәсіпте алу әдістерін, 

қолданылуын  біледі. 

 

 

ТК 2.3 

Пәннің шифры: SKEH 2215 

Пән атауы:  Сирек кездесетін 

элементтер химиясы 

Пререквизиттері: периодтық 

жүйенің элементтер химиясы   

Постреквизиттері: 

Органикалық химияның 

теориялық негіздері 

органикалық молекулалардың 

функционалды туындылары  

Мақсаты:  периодтық заңның 

және заттардың құрылысының 

заманауи  мәліметтеріне және 

химиялық теориялық 

негіздінің ұғымына сүйенген 

сирек кездесетін 

элементтердің химиялық 

қасиеттері мен және олардың 

қосылыстарымен таныстыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Сирек 

кездесетін элементтер, жай 

заттар, күрделі қослыстарн, 

қасиеттері, валенттелік 

Күтілетін нәтиже:  топтағы 

элементтердің саластырып 

талдауға үйрену 

Түйінді құзыреті: сирек 

кездесетін элементтер 

аймағындағы білімді меңгеру, 

элементтер және олардың 

қослыстарына салыстырмалы 

талдау жасау 

 

 

ТК 2.3 

Пәннің шифры: KKH 2215 

Пән атауы:  Комплексті 

қосылыстар химиясы 

химические свойства элемента 

и его соединений. 

Компетенции: Знать 

физические и химические 

свойства элементов и их 

соединений, методы  

получения их в лаборатории и 

на производстве, их 

использование 

 

 

 

КВ 2.3 

Шифр дисциплины:    HRE 

2215 

Название дисциплины: 
Химия редких элементов 

Пререквизиты: химия 

элементов периодической 

системы  

Постреквизиты: 

Теоретические основы 

органической химии    

Цель изучения: ознакомить с 

химическими свойствами  

редких элементов и их 

соединений, основанные на 

периодическом законе и 

современных сведениях о 

строении веществ и других 

понятиях теоретической 

неорганической химии. 

Краткое содержание 

основных разделов: Редкие  

элементы, простые вещества, 

сложные соединения, 

свойства, валентности 

Ожидаемые результаты: 

научиться проводить 

сравнительный анализ 

элементов в группе 

Компетенции: должны 

владеть знаниями в области 

химии редких элементов, 

проводить анализ элементов и 

их соединений 

 

 

КВ 2.3 

Шифр дисциплины:    HKS 

2215 

Название дисциплины: 

properties of the element and 

its compounds. 

Competencies: to Know the 

physical and chemical 

properties of elements and 

their compounds, methods of 

obtaining them in the 

laboratory and in the 

workplace, their use 

 

 

 

HF 2.3 

Code of discipline: HRE 

2215 

Course name: Chemistry of 

rare elements 

Prerequisites: chemistry of 

elements of the periodic table  

Post-requisites: Theoretical 

foundations of organic 

chemistry    

The purpose of the study: to 

acquaint with the chemical 

properties of rare elements 

and their compounds based 

on the periodic law and 

modern information about the 

structure of substances and 

other concepts of theoretical 

inorganic chemistry. 

Summary of the main 

sections: Rare elements, 

simple substances, complex 

compounds, properties, 

valences 

Expected results: to learn 

how to conduct a comparative 

analysis of the elements in the 

group 

Competencies: must have 

knowledge in the field of 

chemistry of rare elements, to 

analyze the elements and 

their compounds 

 

 

 

HF 2.3 

Code of discipline: HKS 

2215 

Course name: Chemistry of 



Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері 

Постреквизиттері: 

Органикалық химияның 

теориялық негіздері 

органикалық молекулалардың 

функционалды туындылары 

 Мақсаты:  химиялық 

байланыстың табиғатын, 

комплексті қослыстардың 

практикалық маңыздылығын 

қарастыру. Координациялық 

қосылыстардың физикалық 

және химиялық қасиеттерімен 

таныстыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Комплексті 

қосылыстар үшін Вернер 

теориясы, номенклатурасы, 

құрылысы және 

координациялық байланыс. 

Механизмі, реакцияға 

қабілеттілік, комплекстердің 

оптикалық және магниттік 

қасиеттерінің химиялық 

құрылысына тәуелдігі  

Күтілетін нәтиже:  
Координациялық 

қослыстардың физикалық 

және химиялық қасиеттерін 

игеру, қасиеттерінің 

құрылысына байлансыты 

тәуелділігін, комплексті 

қосылыстардың құрылымын 

түсіну 

Түйінді құзыреті: 

Координациялық 

қосылыстар аймағындағы 

білімді, олардың құрылысы, 

физикалық және химиялық 

қасиеттерінің  құрамына 

тәуелділігін  игеру. 

Комплексті қосылыстарға 

талдау жүргізу дағдыларын 

меңгеру  

 

 

 

 

 

ЖК 2.4 

Химия комплексных 

соединений 

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии  

Постреквизиты: 

Теоретические основы 

органической химии    

Цель изучения: рассмотреть 

природу химической связи, 

практическую значимость 

комплексных соединений. 

Ознакомить с физическими и 

химическими свойствами 

координационных 

соединений.  

Краткое содержание 

основных разделов: Теория 

Вернера для комплексных 

соединений, номенклатура, 

строение и координационная 

связь. Механизм, реакционная 

способность, взаимосвязь 

оптических и магнитных 

свойств комплексов с их 

химическим строением. 

Ожидаемые результаты:  

освоить физические и 

химические свойства 

координационных 

соединений, уметь понимать 

зависимость свойств от 

структуры, состава 

комплексного соединения 

Компетенции: владеть 

заниями в области 

координационных 

соединений, их строения и 

зависимости химических и 

физических свойств от 

структуры. Владеть навыками 

проведения анализа 

комплексных соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВ 2.4 

complex compounds 

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry  

Post-requisites: Theoretical 

foundations of organic 

chemistry    

The purpose of the study: to 

consider the nature of 

chemical bonds, the practical 

importance of complex 

compounds. Familiarize with 

the physical and chemical 

properties of coordination 

compounds.  

Summary of the main 

sections: Werner Theory for 

complex compounds, 

nomenclature, structure and 

coordination. Mechanism, 

reactivity, interrelation of 

optical and magnetic 

properties of complexes with 

their chemical structure. 

Expected results: to master 

the physical and chemical 

properties of coordination 

compounds, to be able to 

understand the dependence of 

the properties of the structure, 

composition of the complex 

compound 

Competence: know the 

coordination compounds, 

their structure and 

dependence of chemical and 

physical properties on the 

structure. Have the skills to 

analyze complex compounds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV 2.4 



Пәннің шифры: MКGADJA 

3216  

Пән атауы:  Бейорганикалық 

химиядан есеп шығарудың 

әдістемесі                                                   

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері 

Постреквизиттері:  

Химиядан есептерді шығару 

әдістемесі,  мектепте Кіші 

ғылым академиясын дайындау 

және жүргізу әдістер, 

химияны оқытудағы  жаңа 

технологиялар                                                                    

Мақсаты:  химиялық есеп 

шығару тәсілдерімен танысу, 

сапалық есептерді қарастыру,   

нақты  мысалдар арқылы  

заттардың қасиеттері, 

процестің жүру бағытын және 

оптимальды жағдайын таңдау 

арқылы көрсету 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бейорганикалық 

химияның деңгейлі  негізгі 

бөлімдері бойынша есептер, 

есептерді шығарудың 

түрлерінің сипаттамасы, тура 

және кері есептерді шығару, 

математикалық және химилық 

бағыты, жауаптарын тексеру. 

Күтілетін нәтиже:  

химиялық есептерді шығару 

тәсілдерін игеру, сапалық 

есептерді және шығару 

тәсілдерін қарастыру 

Түйінді құзыреті: 

бейорганикалық және жалпы 

химияның әртүрлі деңгейдегі 

есептерін шығару әдістемесін 

меңгеру. 

 

 

 

 

 

 

ЖК 2.4 

Пәннің шифры: OHEShA 

3216 

Пән атауы:  Органикалық 

Шифр дисциплины:  

MPPMANSh  3216  

Название дисциплины: 

Методика решения задач по 

неорганической химии     

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Постреквизиты:  Решение 

задач по  химии,       методы 

подготовки и проведения 

Малой академии наук в 

школе, современные 

технологии в обучении химии, 

методика преподавания химии 

в 12 летней  школе                  

Цель изучения: ознакомить со 

способами решения 

химических задач, 

рассмотреть качественные 

задачи, на  конкретных 

примерах показать задачи 

о  свойствах веществ, 

направлении процесса и 

выбрать оптимальные 

условия его проведения.  

Краткое содержание 

основных разделов:   Задачи 

по основным разделам 

неорганической химии по 

уровням, характеристика 

различных видов  решения 

задач, прямые и обратные 

решения задач, 

математические и химические 

направления, проверка ответа. 

Ожидаемые результаты:  

освоить способы решения  

химических задач, 

рассмотреть качественные 

задачи и методы их решения 

Компетенции: владеть 

методиками  решения задач 

различного  уровня по 

неорганической и общей 

химии 

 

 

КВ 2.4 

Шифр дисциплины:  

MRZOCh 3316 

Название дисциплины: 

Code of discipline: 

MPPMANSh 3216  

Course name: methods of 

solving problems in inorganic 

chemistry     

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry 

Post-requisites: solving 

problems in chemistry, 

methods of preparation and 

conduct of the Minor 

Academy of Sciences at 

school, modern technologies 

in teaching chemistry, 

methods of teaching 

chemistry in 12 year school                  

The purpose of the study: to 

acquaint with the methods of 

solving chemical problems, to 

consider qualitative problems, 

to show specific examples of 

the problem of the properties 

of substances, the direction of 

the process and choose the 

optimal conditions for its 

implementation.  

Summary of the main 

sections: Tasks on the main 

sections of inorganic 

chemistry by levels, 

characteristics of different 

types of problem solving, 

direct and inverse problem 

solving, mathematical and 

chemical directions, check 

the answer. 

Expected results: to master 

methods of solving chemical 

problems, to consider 

qualitative problems and 

methods of their solution 

Competence: to know the 

methods of solving problems 

of different levels of 

inorganic and General 

chemistry 

 

 

2.4 KV 

Code of discipline: 
MRZOCh 3316 

Name of the course: 

http://chem21.info/info/1723791
http://chem21.info/info/1723791
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http://chem21.info/info/6146
http://chem21.info/info/490396
http://chem21.info/info/490396


химиядан есеп шығарудың 

әдістемесі                                                                        

Пререквизиттері: 

Органикалық химияның 

теориялық негіздері  

Постреквизиттері:  

Химиядан есептерді шығару 

әдістемесі,  мектепте Кіші 

ғылым академиясын дайындау 

және жүргізу әдістер, 

химияны оқытудағы  жаңа 

технологиялар                                                                    

Мақсаты:  органикалық 

химиядан  есеп шығару 

тәсілдерімен танысу, сапалық 

есептерді қарастыру,   нақты  

мысалдар арқылы 

органикалық заттардың 

қасиеттері, процестің жүру 

бағытын және оптимальды 

жағдайын таңдау арқылы 

көрсету 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Органикалық 

химияның деңгейлі  негізгі 

бөлімдері бойынша есептер, 

есептерді шығарудың 

түрлерінің сипаттамасы, тура 

және кері есептерді шығару, 

математикалық және 

химиялық бағыты, 

жауаптарын тексеру. 

Күтілетін нәтиже:  

химиялық есептерді шығару 

тәсілдерін игеру, сапалық 

есептерді және шығару 

тәсілдерін қарастыру 

Түйінді құзыреті: 

бейорганикалық және жалпы 

химияның әртүрлі деңгейдегі 

есептерін шығару әдістемесін 

меңгеру. 

 

Методика  решения задач по 

органической химии/                      

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

органической химии  

Постреквизиты:  Решение 

задач по  химии,       методы 

подготовки и проведения 

Малой академии наук в 

школе, современные 

технологии в обучении химии, 

методика преподавания химии 

в 12 летней  школе                  

Цель изучения: ознакомить со 

способами решения задач по 

органической химии, 

рассмотреть качественные 

задачи, на  конкретных 

примерах показать задачи 

о  свойствах органических 

веществ, направлении 

процесса и 

выбрать оптимальные 

условия его проведения.  

Краткое содержание 

основных разделов:   Задачи 

по основным разделам 

органической химии по 

уровням, характеристика 

различных видов  решения 

задач, прямые и обратные 

решения задач, 

математические и химические 

направления, проверка ответа. 

Ожидаемые результаты:  

освоить способы решения  

химических задач, 

рассмотреть качественные 

задачи и методы их решения 

Компетенции: владеть 

методиками  решения задач 

различного  уровня по 

органической химии  

 

 

Methods of solution of tasks 

on organic chemistry/  

Pre-requisites: Theoretical 

basis of organic chemistry  

Post-requisites: solving 

problems in chemistry, 

methods of preparation and 

conduct of the Minor 

Academy of Sciences at 

school, modern technologies 

in teaching chemistry, 

methods of teaching 

chemistry in 12 year school                  

The purpose of the study: to 

acquaint with the methods of 

solving problems in organic 

chemistry, to consider 

qualitative problems, to show 

specific examples of the 

problem of the properties of 

organic substances, the 

direction of the process and 

choose the optimal conditions 

for its implementation.  

Summary of the main 

sections: Tasks on the main 

sections of organic chemistry 

by levels, characteristics of 

different types of problem 

solving, direct and inverse 

problem solving, 

mathematical and chemical 

directions, check the answer. 

Expected results: to master 

methods of solving chemical 

problems, to consider 

qualitative problems and 

methods of their solution 

Competence: to know 

methods of solving problems 

of different levels in organic 

chemistry  

ТК 2.5 

Пәннің шифры: Bio 2217 

Пән атауы: Биохимия 

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Адам 

және жануарлар 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины: Bio 2217 

Название дисциплины: 
Биохимия 

Пререквизиты: 
Неорганическая химия 

Постреквизиты: Физиология 

KV 2.5 

Code of discipline: Bio 2217 

Course name: Biochemistry 

Prerequisites: Inorganic 

chemistry 

Post-requisites: human and 

animal Physiology 

http://chem21.info/info/1723791
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физиологиясы 

Мақсаты: Биологиялық 

химия тірі материяны түзуші, 

тіршілік процестеріндегі 

қосылыстардың сапалық 

құрамы, сандық мөлшері мен 

қайта құрылуы туралы ғылым. 

Ол тірі организмдердің 

химиялық құрамы мен 

тіршілік құбылыстары 

негізінде жатқан айналыстар 

мен өзгерістерді зерттейді. 

Осы айналыстардың 

жиынтығы биологиялық зат 

алмасуды құрады, мұның 

негізінде материяның қозғалу 

түрлері жатады, оны біз 

тіршілік ету немесе өмір сүру 

деп танимыз. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  

Белоктар. Ферменттер. 

Коферменттер. Витаминдер 

және басқа биоактивті 

қосылыстар. Нуклеин 

қышқылдары. Организмдегі 

энергия  

Күтілетін нәтиже:  
Биохимияның ролі тіршілік 

процестерін тану және оны 

игеру. Бұл пәннің негіздерінде 

күрделі тараулар борлып 

саналатын көмірсулар, 

белоктар, липидтер, 

витаминдер, ферментер 

туралы теориялық мәліметтер 

мен лабораториялық 

тәжірибелер берілген.    

Құзыреттілігі: химия 

саласында білімді игеру, 

ғылыми әдебиеттерді іздестіру 

дағдысын білу, 

шығармашылық жұмыстың 

теориялық негіздерін меңгеру. 

 

 

 

 

человека и животных 

Цель изучения: изучается 

строение и функции 

важнейших классов 

органических веществ, 

входящих в состав клеток: 

белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты, 

витамины, ферменты и 

гормоны. Отдельные вопросы, 

такие как энергетика обмена 

веществ, биологическое 

окисление, взаимосвязь 

обменных процессов и общие 

принципы регуляции их, в 

программе выделены в 

отдельные разделы.  

Краткое содержание 

основных разделов:  

Современные методы 

биохимии. Химический состав 

организмов Белки. Структура 

белков. Ферменты. Строения, 

функции. Механизм действия 

ферментов. Активаторы и 

ингибиторы ферментов. 

Номенклатура ферментов. 

Кинетика  

мен зат алмасуы туралы 

жалпы түсінік. Белоктар 

алмасуы. Көмірсулар және 

олардың алмасуы. Липидтер 

Гормондар Биохимияның 

квантомеханикалық 

аспектілері. 

Компетенции: владеет 

знаниями в области химии, 

владеет умениями навыками 

поиска науных литератур,  

владеет знаниями в области 

теоретических основ 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objective: to study the 

structure and functions of the 

most important classes of 

organic substances that make 

up the cells: proteins, 

carbohydrates, lipids, nucleic 

acids, vitamins, enzymes and 

hormones. Separate issues, 

such as energy metabolism, 

biological oxidation, the 

relationship of metabolic 

processes and the General 

principles of their regulation, 

the program is divided into 

separate sections.  

Summary of the main 

sections: Modern methods of 

biochemistry. The chemical 

composition of the organisms 

Proteins. Structure of 

proteins. Enzymes. 

Structures, functions. The 

mechanism of action of 

enzymes. Enzyme activators 

and inhibitors. Nomenclature 

of enzymes. Kinetics me ZAT 

Almasy Turala jalpa TSN. 

Blocter Almasy. Kameralar 

and olardi Almasy. Lipitor 

Harmandar Bohemian 

quantummechanically 

aspekter. 

Competence: has knowledge 

in the field of chemistry, 

he has the skills to search for 

scientific literature,  

he has knowledge in the field 

of theoretical foundations of 

creative activity. 



 

 

ТК 2.5 

Пәннің шифры: MB 2217 

Пән атауы:  Молекулярлық 

биология                                               

Пререквизиттері:  Жалпы 

биология,  өсімдік және 

жануарлар алуан түрлілігі                                                       

Постреквизиттері: 

Органикалық химияның 

теориялық негіздері 

Мақсаты: Осы химиялық 

білімнің негізгі теориялық 

базасын «Динамикалық 

биохимия» курсы беруі керек. 

Динамикалық биохимия 

курсында  тірі ағызаның 

органикалық қосылыстарының 

формулаларын жете меңгеру. 

Белоктар, ферменттер, 

нуклейн қышқылдары, 

майларды және т.б. 

молекулалық және қаңқалық 

формулаларын оқып, үйрену 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: 

Динамикалық биохимия  

пәнінің  міндеттері және оның 

басқа жаратылыстану                    

ғылымдарымен байланысты. 

Статикалық биохимия пәннің 

даму кезеңдері.  

Күтілетін нәтиже: Заттың 

құрылысы теориясының 

негізгі фундаменті молекула  

құрылысының        мәселелері, 

молекулалардың ұғымдары 

мен заңдылықтары және 

қасиеттері негізін жете 

түсіндіре білу тиіс.  

Құзыретілігі: оқу процесінде 

кездесетін шынайы 

заңдылықтарды шынайы 

өмірде қолдану және түсіндіру 

үшін негізгі химиялық 

заңдарды, заңдылықтарды 

және теорияларды білу қажет; 

оқу және ғылыми мақсаттарда 

химиялық заттар және 

процестер туралы қажетті 

жаңа ақпараттарды қолдану 

КВ 2.5 

Шифр дисциплины:  MB 2217 

Название дисциплины 

: Молекулярная биология 

Пререквизиты: Общая 

биология,                                                        

биоразнобразие растении и 

животных    

Постреквизиты: 

Теоретические основы 

органической химии 

Цель изучения: Биохимия Фк 

и С как наука. История 

развития и современное 

состояние биологической 

химии. Значение 

биологической химии для 

развития биологии, 

медицины, спорта и 

промышленности. Внедрение 

биохимических методов 

синтеза аминокислот, 

ферментов, лекарственных 

препаратов.  

Краткое содержание 

основных разделов 

Биохимия ставит своей 

задачей формирование знаний 

о химическом составе, 

строении и участии в 

биохимических процессах 

обмена основных классов 

соединений, входящих в 

химический состав живого 

организма (растений, 

животных и человека, 

микроорганизмов). 

Ожидаемые результаты: 

классификация и 

номенклатура органических 

веществ, их представители в 

природе и в повседневной 

жизни, основные свойства, 

биологическая значимость и 

пути получения органических 

веществ. Знание формул и 

уровнение реакции, 

описывающие качественные и 

количественные свойтва 

органических веществ. 

KV 2.5 

Code of discipline: MB 2217 

 

Course name: Molecular 

biology 

Prerequisites: General 

biology, biodegradation of 

plants and animals    

Post-requisites: Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 

Purpose of study: 
Biochemistry, physical 

culture and sports as a 

science. History of 

development and current state 

of biological chemistry. The 

importance of biological 

chemistry for the 

development of biology, 

medicine, sports and industry. 

Introduction of biochemical 

methods for the synthesis of 

amino acids, enzymes, drugs.  

Summary of the main 

sections of Biochemistry aims 

to form knowledge about the 

chemical composition, 

structure and participation in 

the biochemical processes of 

exchange of the main classes 

of compounds that make up 

the chemical composition of a 

living organism (plants, 

animals and humans, 

microorganisms). 

Expected results: 

classification and 

nomenclature of organic 

substances, their 

representatives in nature and 

in everyday life, basic 

properties, biological 

significance and ways of 

obtaining organic substances. 

Knowledge of formulas and 

the equation of the reaction 

that describe qualitative and 

quantitative svoystva organic 

substances. 



үшін өз бетінше ғылыми 

іздену жұмстарын жүргізе 

алуы. 

Түрлі пәндер салаларындағы 

білімдерді біріктіру, біліктері 

мен дағдыларын меңгеру 

 

Компетенции: владеет 

знаниями в области 

молекулярной биологии, 

владеет умениями навыками 

поиска научных литератур, 

владеет знаниями в области 

теоретических основ 

творческой деятельности. 

 

Competence: has knowledge 

in the field of molecular 

biology, 

has skills in finding scientific 

literature, 

he has knowledge in the field 

of theoretical foundations of 

creative activity. 

ЖК 

Пәннің шифры: OMFTCh 

3218    

Пән атауы:  Органикалық 

молекулалардың 

функционалды туындылары 

химиясы          

Пререквизиттері: 

органикалық химияның 

теориялық негіздері       

Постреквизиттері 

органикалық табиғи және 

синтетикалық полимерлер  

Мақсаты:  Органикалық 

қослыстардың функционалды  

топтары бар негізгі кластарын, 

алыну әдістерін, реакцияға 

қабілеттілігін және химиялық 

қасиеттерін игеру  

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Алифатты және 

циклді функционалды 

ауыстырушы көмерсутек 

туындылары, олардың негізгі 

кластары, негізгі алыну 

жолдары, химиялық және 

физикалық қасиеттері, 

қолданбалы маңызын 

Күтілетін нәтиже:   әртүрлі 

кластар қослылыстардың 

әректтесу сызбасын жаза білу, 

реакциялардың  механизмін 

талдау және органикалық 

қослылыстарды синтездеудегі 

қарапайым зертханалық 

жұмыстарды жүргізу 

дағдыларын білу керек 

Түйінді құзыреті: 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды туындылары 

қосылыстарының құрылысы, 

қасиеттері мен синтезі 

ВК 

Шифр дисциплины:    

ChFPOM 3218    

Название дисциплины:            

Химия функциональных 

производных органических 

молекул                                                                              

Пререквизиты: 

теоретические основы 

органической химии 

Постреквизиты: 

органические природные и 

синтетические полимеры  

Цель: Изучение основных 

классов органических 

соединений, имеющих 

функциональные группы, 

методы их синтеза, 

реакционную способность и 

химические свойства.  

Краткое содержание 

основных разделов: 

Алифатические и циклические 

функционально замещеные  

производные углеводороды, 

их основные классы, методы 

синтеза, химические и 

физические свойства, 

прикладное значение. 

Ожидаемые результаты: 

должен уметь написать схемы 

взаимодействия различных 

классов соединений, 

разбираться в механизмах 

реакций и приобрести навыки 

проведения простейших 

лабораторных работ по 

синтезу органических веществ 

Компетенции: владеть 

знаниями об основных классах 

функциональных 

производных углеводоров, их 

строении, химических 

VK 

Code of discipline: ChFPOM 

3218    

Course name: Chemistry of 

functional derivatives of 

organic molecules                                                                              

Prerequisites: theoretical 

foundations of organic 

chemistry 

Post-requisites: organic 

natural and synthetic 

polymers  

Purpose: to Study the main 

classes of organic compounds 

with functional groups, 

methods of their synthesis, 

reactivity and chemical 

properties.  

Summary of the main 

sections: Aliphatic and cyclic 

functionally substituted 

derivatives of hydrocarbons, 

their main classes, methods of 

synthesis, chemical and 

physical properties, applied 

value. 

Expected results: should be 

able to write schemes of 

interaction of different classes 

of compounds, understand the 

mechanisms of reactions and 

acquire the skills of the 

simplest laboratory work on 

the synthesis of organic 

substances 

Competencies: to have 

knowledge about the main 

classes of functional 

derivatives of carbohydrates, 

their structure, chemical 

properties, possess the skills 

of their synthesis 

 



жөнінде білім мен дағды 

қалыптасқан. 

 

свойствах, владеть навыками  

их синтеза 

 

ЖК 

Пәннің шифры:  ZhMKH 4219   

Пән атауы:  Химиялық 

технология                                    

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері  

Постреквизиттері: Диплом 

жұмысын (жоба) жазу және 

қорғау 

Мақсаты:  химиялық 

технологияның негізгі 

химико-технологиялық 

процестердің негіздерін беру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Негізгі 

ережелері, химиялық 

технологияның негізгі 

ұғымдары, бейорганикалық 

және органикалық заттарды 

негізгі химиялық  өндірудің 

түсініктері, жылуды өңдеу, 

химиялық технологиямен 

экологияның өзара 

байланысы, аз қалдықты және 

қалдықсыз өндіріс орындарын 

құру. 

Күтілетін нәтиже:  

химиялық технологиялық 

негіздері, химиялық-

технологиялық процестердің 

негіздері және аппараттары 

туралы материал игеріледі 

Түйінді құзыреті: химиялық-

технологиялық процестерінің 

негізін білу, қарапайым 

технологиялық процестерінің 

жұмыс істеу негізін білу 

 

ВК 

Шифр дисциплины:   HVMS 

4219 

Название дисциплины:     

Химическая технология  

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии  

Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта)   

Цель изучения: дать основы 

химической технологии, 

основных химико-

технологических процессов.  

Краткое содержание 

основных разделов: Основные  

положения, понятия 

химической технологии, 

представление об основных 

химических производствах 

неорганических и 

органических веществ, 

переработке топлива, 

взаимосвязи химической 

технологии и экологии, 

создании безотходных и 

малоотходных производствах. 

Ожидаемые результаты: 

будет освоен материал по 

основам химической 

технологии, основным 

химико-технологическим 

процессам и аппаратам 

Компетенции: знать основы 

химико-технологических 

процессов, уметь владеть 

аппаратурой для проведения 

 

VK 

Code of discipline: HVMS 

4219 

Course name: Chemical 

technology  

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry  

Post-requisites: writing and 

defense of thesis (project)   

Purpose: to give the basics of 

chemical technology, basic 

chemical processes.  

Summary of the main 

sections: the Main 

provisions, the concept of 

chemical technology, an idea 

of the main chemical 

production of inorganic and 

organic substances, fuel 

processing, the relationship of 

chemical technology and 

ecology, the creation of 

waste-free and low-waste 

industries. 

Expected results: it will 

master the material 

foundations of chemical 

engineering, the main 

chemical technology 

processes and apparatus 

Competence: to know the 

basics of chemical and 

technological processes, to be 

able to own equipment for 

 

 

 

 

 



 

ЖК  

Пәннің шифры: СA 3220                           

Пән атауы:  Сандық анализ                                     

Пререквизиттері: сапалық 

анализ  

Постреквизиттері: 

органикалық химия 

Мақсаты:  заманауи физика-

химиялық талдау әдістерін 

және классикалық химиялық 

теориялық және практикалық  

аймақта білімді қабылдау, 

практикалық әдістерді 

қолдану аймағындағы 

жағдайларды қарастыру, 

олардың артықшылықтары 

мен кемшіліктерін талдау 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Химиялық 

талдаудың негізгі сандық 

әдістері. Гравиметриялық  

талдай әдістеріб 

титриметриялық талдау. 

Физика-химиялық талдау 

әдістері. Үлгілерді таңдай 

және дайындау жұмыстармен 

танысу, талдаудың 

оптимальды өткізу 

жағдайларын таңдау және 

әртүрлі нысандарда 

анықталатын элементтердің 

құрамын есептеу. 

Күтілетін нәтиже:  сандық 

химиялық талдаудың 

теориясын және нақты 

практикалық есептердің 

шығара білу дағдысын игеру 

Түйінді құзыреті: негізгі 

химиялық заңдарды, 

заңдылықтарды және 

теорияларды  және замануи 

технологияларды кездесетін 

заттардың анықтау 

дағдыларын  меңгеру 

 

 

 

 

 

 

 

ВК  

Шифр дисциплины:   КA 

3220 

Названиедисциплины: 
Качественный анализ 

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Постреквизиты: 

количественный анализ  

Цель изучения: усвоение 

теории и практики 

качественного анализа, 

рассмотрение особенностей 

протекания аналитических 

реакций в гомогенных и 

гетерогенных системах, 

изучение методов разделения, 

концентрирования и 

определения элементов.  

Краткое содержание 

основных разделов: 

Химические методы анализа, 

основанные на реакциях 

кислотно-основного 

взаимодействия, осаждения, 

комплек-сообразования и 

окисления-восстановления. 

Теоретические основы 

наиболее важных и 

распространенных физико-

химических методов анализа: 

спектроскопических и 

электрохимических. Условия 

и области практического 

использования методов, их 

достоинства и недостатки.  

Ожидаемые результаты: 

Студенты должны усвоить 

теории методов химического 

качественного анализа и уметь 

применять его для решения 

конкретных практических 

задач. Овладеть техникой 

обычных 

аналитическихопераций, а 

также навыками работы на 

различных приборах. 

Познакомиться с методами 

обработки результатов 

 

VK  

Code of discipline: KA 3220 

Nathanaelscapinib: a 

Qualitative analysis 

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry 

Post-requisites: quantitative 

analysis  

The purpose of the study: the 

assimilation of the theory and 

practice of qualitative 

analysis, consideration of the 

characteristics of the flow of 

analytical reactions in 

homogeneous and 

heterogeneous systems, the 

study of methods of 

separation, concentration and 

determination of elements.  

Summary of the main 

sections: Chemical methods 

of analysis based on the 

reactions of acid-base 

interaction, deposition, 

complex-formation and 

oxidation-reduction. 

Theoretical basis of the most 

important and common 

physical and chemical 

methods of analysis: 

spectroscopic and 

electrochemical. Conditions 

and areas of practical use of 

methods, their advantages 

and disadvantages.  

Expected results: Students 

should learn the theory of 

methods of chemical 

qualitative analysis and be 

able to apply it to solve 

specific practical problems. 

To master the technique of 

conventional analytical 

operations, as well as the 

skills to work on various 

devices. Get acquainted with 

the methods of processing the 

results of the analysis 

Competencies: To know the 

classification of anions and 

cations, to master the 



 

 

 

 

 

 

 

ЭК  

Пәннің шифры: СA 2221                          

Пән атауы:  Сапалық анализ                                  

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері    

Постреквизиттері: сандық 

анализ  

Мақсаты:  сапалық анализдің 

теориясы мен практикасын 

игеру,  гомогенді және 

гетерогенді жүйелердегі 

аналитикалық реакциялардың 

жүру ерекшеліктерін 

қарастыру, бөліну әдістерін 

үйрену, элементтерді 

концентрлеу және анықтау 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  Қышқылдық-

негіздік әрекеттесу 

реакцияларына негізделген 

химиялық талдау әдістері, 

тұндыру, комплекс түзілу 

және тотығу-тотықсыздану. 

Кең тараған физика-химиялық 

талдау әдістерінің теориялық 

негіздері: спектроскопиялық 

және электрохимиялық. 

Әдістердің практикалық 

қолдану аймақтары және 

жағдайлары, олардың 

артықшылықтары мен 

кемшіліктері 

Күтілетін нәтиже:  

Студенттер сапалық анализ 

әдістерінің теориясын игеру 

және нақты практикалық 

есептер шығаруға қолдану 

керек. Қарапайым 

аналитикалық техника және 

әр түрлі қондырғыларда 

жұмыс істеу дағдысын 

меңгеру. Талдау нәтижелерін 

өңдеу әдістерімен танысу. 

Түйінді құзыреті: Аниондар  

анализа 

Компетенции: Знать 

классификацию анионов и 

катионов, овладеть методами 

концентрирования и 

разделения. 

 

 

ЭК  

Шифр дисциплинын:КA2221 

Названиедисциплины: 

Качественный анализ 

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Постреквизиты: 

количественный анализ  

Цель изучения: усвоение 

теории и практики 

качественного анализа, 

рассмотрение особенностей 

протекания аналитических 

реакций в гомогенных и 

гетерогенных системах, 

изучение методов разделения, 

концентрирования и 

определения элементов.  

Краткое содержание 

основных разделов: 

Химические методы анализа, 

основанные на реакциях 

кислотно-основного 

взаимодействия, осаждения, 

комплек-сообразования и 

окисления-восстановления. 

Теоретические основы 

наиболее важных и 

распространенных физико-

химических методов анализа: 

спектроскопических и 

электрохимических. Условия 

и области практического 

использования методов, их 

достоинства и недостатки.  

Ожидаемые результаты: 

Студенты должны 

 

 усвоить теории методов 

химического качественного 

анализа и уметь применять его 

для решения конкретных 

практических задач. Овладеть 

methods of concentration and 

separation. 

 

 

 

 

 

EK  

Cipher disziplinen:КА2221 

Nathanaelscapinib: a 

Qualitative analysis 

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry 

Post-requisites: quantitative 

analysis  

The purpose of the study: the 

assimilation of the theory and 

practice of qualitative 

analysis, consideration of the 

characteristics of the flow of 

analytical reactions in 

homogeneous and 

heterogeneous systems, the 

study of methods of 

separation, concentration and 

determination of elements.  

Summary of the main 

sections: Chemical methods 

of analysis based on the 

reactions of acid-base 

interaction, deposition, 

complex-formation and 

oxidation-reduction. 

Theoretical basis of the most 

important and common 

physical and chemical 

methods of analysis: 

spectroscopic and 

electrochemical. Conditions 

and areas of practical use of 

methods, their advantages 

and disadvantages.  

Expected results: Students 

should learn the theory of 

methods of chemical 

qualitative analysis and be 

able to apply it to solve 

specific practical problems. 

To master the technique of 

conventional analytical 

operations, as well as the 

skills to work on various 



мен катиондардың жіктелуі,  

қосылыстардың сапалық 

құрамын анықтауды, оларды 

концентрлеу және бөлу 

әдістерін меңгеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭК 

Пәннің шифры: FH 3223 

Пән атауы:  Физикалық 

химия                                            

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері  

Постреквизиттері: 

химиядан есептерді шығару 

әдістемесі                                         

Мақсаты:  химиялық 

процестердің негізгі 

теориялық мәселелерін оқып 

үйрену, химиялық процестерге 

және химиялық құрамына, 

физикалық қасиеттеріне 

физикалық параметрлердің 

әсерін қарастыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Химиялық 

термодинамика, фазалық 

тепе-теңдік және физика-

химиялық талдау, 

бейэлектролиттердің 

ерітінділері, электролитттің 

ерітінділері, химиялық 

кинетика және катализ, 

электрохимия. 

Күтілетін нәтиже:  

химиялық процестердің 

негізгі жүру 

заңдылықтарымен тепе-теңдік 

күйінің сипаттамасын, 

термодинамиканың бастамасы 

мен химиялық 

термодинамиканың 

теңдеулерін, химиялық және 

техникой обычных 

аналитических операций, а 

также навыками работы на 

различных приборах. 

Познакомиться с методами 

обработки результатов 

анализа 

Компетенции: Знать 

классификацию анионов и 

катионов, овладеть методами 

концентрирования и 

разделения. 

 

 

 

ВК 

Шифр дисциплины:  FH 3223  

Название дисциплины: 

Физическая химия 

 Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии  

Постреквизиты: решение 

задач по  химии 

Цель изучения: изучить 

основные вопросы теории 

химических процессов, 

рассмотреть влияние 

физических параметров на 

химические процессы и 

химического состава на 

физические свойства.   

Краткое содержание 

основных разделов: 

Химическая термодинамика, 

фазовые равновесия и физико-

химический анализ, растворы 

неэлектролитов, растворы 

электролитов, химическая 

кинетика и катализ, 

электрохимия.  

Ожидаемые результаты: 

знать основные 

закономерности протекания 

химических процессов и 

характеристики равновесного 

состояния; начала 

термодинамики и основные 

уравнения химической 

термодинамики; методы 

термодинамического описания 

химических и фазовых 

devices. Get acquainted with 

the methods of processing the 

results of the analysis 

Competencies: To know the 

classification of anions and 

cations, to master the 

methods of concentration and 

separation. 

 

 

 

 

 

 

 

VK 

Code of discipline: FH 3223  

Course name: Physical 

chemistry 

 Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry  

Post-requisites: solving 

problems in chemistry 

Purpose: to study the main 

issues of the theory of 

chemical processes, to 

consider the influence of 

physical parameters on 

chemical processes and 

chemical composition on 

physical properties.   

Summary of the main 

sections: Chemical 

thermodynamics, phase 

equilibria and physico-

chemical analysis, solutions 

of nonelectrolytes, electrolyte 

solutions, chemical kinetics 

and catalysis, 

electrochemistry.  

Expected results: to know 

the basic laws of chemical 

processes and characteristics 

of the equilibrium state; the 

beginning of thermodynamics 

and the basic equations of 

chemical thermodynamics; 

methods of thermodynamic 

description of chemical and 

phase equilibria in 

multicomponent systems; 

thermodynamics of 



фазалық тепе-теңдіктің көп 

компонетті жүйеде 

термодинамикалық сипаттау 

әдістерін электролитті 

ерітінділердегі және 

электрохимиялық жүйелер 

термодинамикасын, 

кинетикалық теңдеулер, 

кинетикалық күрделі 

теңдеулер, катализдің негізгі 

теорияларын білу керек 

Түйінді құзыреті:  Химиялық 

реакциялардың жылу 

эффектілерін тепе-теңдік 

константаларын есептеу білу 

дағдыларын игеру. 

 

 

 

ЭК 

Пәннің шифры: KH 3224 

Пән атауы:  Коллоидтық 

химия                                       

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері 

Постреквизиттері:   

химиядан есептерді шығару 

әдістемесі                                         

Мақсаты:  дисперсті жүйелер 

және бетттік құбылыстар 

туралы білімді қалыптастыру 

және коллоидтық жүйелерді 

зерттеу және алыну 

әдістерімен таныстыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: дисперстік 

жүйелердің классификациясы 

және табиғаты, коллоидты 

жүйелердің оптикалық, 

молекула-кинетикалық 

қасиеттері, беттік 

құбылыстар, электрлік 

қасиеттері, алыну жолдары, 

коллоидтық жүйелердің 

тұрақтылығы және 

коагуляциялануы 

Күтілетін нәтиже:  
коллоидты-химиялық 

процестердің зерттеу 

әдістерін беттік 

құбылыстардың теориялық 

равновесий в 

многокомпонентных 

системах; термодинамику 

растворов электролитов и 

электрохимических систем; 

уравнения формальной 

кинетики и кинетики 

сложных, реакций; основные 

теории катализа;  

Компетенции: владеть 

навыками вычисления 

тепловых эффектов 

химических реакций, 

навыками вычисления 

констант равновесия 

химических реакций. 

 

 

 

ЭК 

Шифр дисциплины:  KH 3224 

Название дисциплины:    

Коллоидная химия  

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Постреквизиты: решение 

задач по  химии 

Цель изучения: сформировать 

знания о дисперсных системах 

и поверхностных явлениях, а 

также ознакомеление с 

методами исследования и 

получения коллоидных 

систем. 

Краткое содержание 

основных разделов: Природа 

и классификация дисперсных 

систем, молекулярно-

кинетические, оптические 

свойства коллоидных систем, 

поверхностные явления, 

электрические свойства, 

методы получения, 

устойчивость и ткоагуляция 

коллоидных систем.  

Ожидаемые результаты: 

знать методы исследования 

коллоидно-химических 

процессов, иметь 

теоретические представления 

о поверхнотных явлениях и 

electrolyte solutions and 

electrochemical systems; 

equations of formal kinetics 

and kinetics of complex 

reactions; basic theories of 

catalysis;  

Competencies: possess the 

skills of calculating the 

thermal effects of chemical 

reactions, the skills of 

calculating the equilibrium 

constants of chemical 

reactions. 

 

 

 

 

 

 

EK 

Code of discipline: Kh 3224 

Name of the course: Colloid 

chemistry  

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry 

Post-requisites: solving 

problems in chemistry 

The purpose of the study: to 

form knowledge about the 

dispersed systems and surface 

phenomena, as well as 

familiarization with the 

methods of research and 

production of colloidal 

systems. 

Brief overview of key 

topics: the Nature and 

classification of disperse 

systems, molecular-kinetic 

and optical properties of 

colloidal systems, surface 

phenomena, electrical 

properties, methods of 

preparation, stability and 

coagulate colloidal systems.  

Expected results: to know 

the methods of research of 

colloidal chemical processes, 

to have a theoretical 

understanding of the surface 

phenomena and properties of 

dispersed systems. 



негіздерін және дисперсті 

жүйелердің қасиеттерін білу 

керек 

Түйінді құзыреті: дисперстік 

жүйлермен жұмыс істеу  

дағдыларын, алыну жолдарын 

және зерттеу әдістерін 

меңгеру 

 

ТК 2.6 

Пәннің шифры:  GZhA3225 

Пән атауы:  Ғылыми 

жұмыстарды жазу әдістемесі                                                           

Пререквизиттері: Химияны 

оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Диплом 

жұмысын (жоба) жазу және 

қорғау  

Мақсаты:  кәсіптік 

дайындағыны сәйкес 

орындаушылық міндеттерді 

қоса алғанда теориялық 

жұмысты (реферат). Зерттеу 

әдістерін, дипломдық 

рефератты қорғау және 

безендіру талаптарын игеру,  

өздігінен зерттеу 

жұмыстарының дағдыларын 

қалыптастыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  ҚР жоғары 

мектеп орындағы 

студенттердің ғылыми-

педагогикалық жұмыс жүйесі. 

Творчествомен ғылыми 

тамының методологиялық 

негіздері. Ғылыми зерттеуге 

таңдау бағыттары және 

ғылыми –педагогикалық 

жұмыстарының этаптары. 

Ғылыми жаңалықтары жинау 

және іздену. Тәжірибе, 

тәжірибелік зерттеу 

нәтижелерін өңдеу. Ғылыми 

жұмыс нәтижелерін дайындау 

және хабар беру. Еңгізу және 

ғылыми зерттеулердің 

нәтижелігі. Ғылыми ұжымдар 

жұмыс ұйымы 

Күтілетін нәтиже:  
ғылыми зерттеу жұмысының 

творчестволық процестегі 

свойствах дисперсных систем. 

Компетенции: владеть 

практическими умениями и 

навыками работы с 

дисперсными системами, 

методами их получения и 

исследования. 

 

 

 

КВ 2.6 

Шифр дисциплины:  RPOT 

3225 

Название дисциплины: 
Методика написания научных 

работ 

Пререквизиты: Методика 

преподавания химии 

Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

Цель изучения: подготовка 

теоретической работы 

(реферата), включающей 

вопросы исполнительства,  в 

соответствии с профилем 

подготовки.  Освоение 

методов исследования,  

изучение требований к 

оформлению и защите 

дипломного реферата,   

приобретение навыков 

самостоятельной 

исследовательской  работы. 

Краткое содержание 

основных разделов:  Система 

научно-педагогической 

работы студентов в высшей 

школе РК. Методологические 

основы научного познания и 

творчества. Выбор напрвления 

научного исследования и 

этапы научно-педагогической 

работы. Поиск накопления и 

обработка научной 

информации. Эксперимент, 

обработка результатов 

экспериментального 

исследования. Оформление 

результатов научной работы и 

передача информации. 

Внедрение и эффективность 

научных исследований. 

Competencies: possess 

practical skills and abilities to 

work with disperse systems, 

methods of obtaining and 

research. 

 

 

 

 

 

KV 2.6 

Code of discipline: RPOT 

3225 

Name of discipline: Methods 

of writing scientific works 

Prerequisites: methods of 

teaching chemistry 

Post-requisites: writing and 

defense of thesis 

The purpose of the study: 
preparation of theoretical 

work (abstract), including 

questions of performance, in 

accordance with the profile of 

training.  The development of 

research methods, the study 

of requirements for 

registration and protection of 

the thesis, the acquisition of 

skills of independent 

research. 

Summary of the main 

sections: the System of 

scientific and pedagogical 

work of students in higher 

education. Methodological 

foundations of scientific 

knowledge and creativity. 

The choice of directions of 

scientific research and stages 

of scientific and pedagogical 

work. Search for the 

accumulation and processing 

of scientific information. 

Experiment, processing the 

results of the experimental 

study. Registration of the 

results of scientific work and 

transfer of information. 

Implementation and 

efficiency of scientific 

research. Organization of 



ерекшеліктьерін, ғылыми 

зерттеу жұмысының жазу 

және безендіру талаптарын 

білу. Ғылыми көзқарас 

тұрғысынан өз жұмысын 

ойлай білу шеберлігін, 

каталогпен жұмыс істеу 

және қажетті информация 

таңдай білу, оқығанды есте 

сақтау, мәселені сипаттай 

білуді игеру. 

Түйінді құзыреті: ғылыми 

негіздеу қабілетін, белгілі 

концепцияларды сыни 

тұрғыдан ойлау және 

шығармашылықпен 

қолдануды әдістемелік тілмен 

игеру. Жобасын, тезистерін, 

конспектілерін, сын-

пікірлерін, рефераттарын 

ғылыми жұмыстың алғашқы 

формасы ретінде, ғылыми 

зерттеудің түсінікті аппаратын 

заманауи ғылыми зерттеу 

жұмыстарының әдістерін 

дағдыларын қалыптастыру 

 

 

 

 

 

 

 

ТК 2.6 

Пәннің шифры: KBMZh 3225 

Пән атауы:  Кәсіби 

бағытталған мәтінмен жұмыс                                                

Пререквизиттері: Шет тілі                                                    

Постреквизиттері:  Кәсіби 

бағытталған шетел тілі 

Мақсаты: Химиялық және 

технологиялық  

мамандықтарда қолданылатын 

терминологияны меңгеру, 

кәсіптік мәтіндерімен 

ағылшын тілінде жұмыс істеу 

негіздерін беру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: 

Организация работы в 

научном коллективе.  

Ожидаемые результаты: 

знать особенности 

творческого процесса в 

научно-исследовательской 

деятельности,   требования к 

написанию и оформлению 

научно-исследовательских 

работ;  уметь  осмысливать 

собственную деятельность с 

научных позиций,   работать с 

каталогами и выбирать 

нужный информационный 

источник,   фиксировать 

прочитанное,  

 охарактеризовать проблему,   

Компетенции: владеть  

методическим языком,   

способностью к научному 

обоснованию,  критическому 

осмыслению и творческому 

применению определённых 

концепций;   навыками 

составления плана,  тезисов,  

конспектов,  рецензий,  

рефератов как одной из 

начальных форм 

исследовательской работы;  

понятийным аппаратом 

научного исследования,   

современными методами 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

КВ 2.6 

Шифр дисциплины:  RPOT 

3225 

Название дисциплины: 
Работа с профессионально-

ориентированным текстом 

Пререквизиты:  

Иностранный язык 

Постреквизиты: 

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык  

Цель изучения: дать основы 

работы с профессиональными 

текстами на английском  

языке, изучение 

work in the research team.  

Expected results: to know 

the features of the creative 

process in research activities, 

the requirements for writing 

and design of research works; 

to be able to comprehend 

their own activities from a 

scientific point of view, to 

work with catalogs and select 

the desired information 

source, to fix the read,  

 describe the problem,   

Competence: to know the 

methodical language, the 

ability to scientific 

justification, critical 

understanding and creative 

application of certain 

concepts; skills of drawing up 

a plan, theses, abstracts, 

reviews, abstracts as one of 

the initial forms of research; 

conceptual apparatus of 

scientific research, modern 

methods of research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV 2.6 

Code of discipline: RPOT 

3225 

Course title: work with 

professionally-oriented text 

Prerequisites: Foreign 

language 

Post-requisites: 
Professionally oriented 

foreign language  

The purpose of the study: to 

give the basics of working 

with professional texts in 

English, the study of 

terminology used in chemical 

and other technological 



Бейорганикалық, органикалық 

химия және заттар синтезі 

бағыттарындағы ағылшын 

тіліндегі мәтіндермен жұмыс 

Күтілетін нәтиже:  Арнайы 

мәтіндердің теримнологиясын 

білу, ғылыми баяндамаларды, 

тезистерді және басқа баспа 

жұмыстарын аудару, шет 

тілінде өз ойын жеткізе білу.  

Түйінді құзыреті: Арнайы 

мәтінді өз тіліне және кері 

аудара білу дағдыларын игеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТК КВ 3.1 

Пәннің шифры: ChKMX0A 

4304 

Пән атауы:  Мектепте 

химиялық экспериментті 

жүргізу әдістемесі                                                  

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері     

Постреквизиттері:  

Химияны оқыту әдістемесі 

Мақсаты:  зертханалық 

тәжірибелердің жүргізудің, 

химиядан жалпы білім беретін 

мектепте практикалық сабақ 

және демонстрациялық 

тәжірибелерді жүргізудің 

негізгі ұстанымдарымен 

таныстыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  Химиялық 

эксперименттің химияның 

оқытудағы ролі. Химияның 

оқыту жүйесіндегі 

демонстрациялық, 

зертханалық тәжірибелер 

және практикалық сабақтар. 

Мектеп химия кабинетінің 

терминологии, используемой в 

химической и других 

технологических 

специальностях 

Краткое содержание 

основных разделов: Работа с 

статьями на английском языке 

по направлениям 

неорганической, органической 

химии и синтеза веществ. 

Ожидаемые результаты: 

Знать терминологию 

специализированных текстов, 

переводить научные статьи, 

тезисы и другие публикации, 

уметь выражать мысли на 

иностранном языке  

Компетенции: Владеть 

навыками перевода 

специализированных текстов с 

иностранного на родной язык 

и обратный перевод 

 

 

КВ 3.1 

Шифр дисциплины: 

MPChMCH 4304 

Название дисциплины: 

Методика проведения 

школьного химического 

эксперимента 

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Постреквизиты: Методика 

обучения химии 

Цель изучения: ознакомить с 

особенностями проведения 

лабораторных опытов и 

практических занятий по 

химии в общеобразовательной 

школе, основных принципов 

проведения 

демонстрационных опытов 

Краткое содержание 

основных разделов: Роль 

химического эксперимента в 

преподавании химии, 

демонстрационные и 

лабораторные опыты, 

практические занятия в 

системе обучения химии. 

specialties 

Summary of the main 

sections: Work with articles 

in English in the areas of 

inorganic, organic chemistry 

and synthesis of substances. 

Expected results: to Know 

the terminology of 

specialized texts, to translate 

scientific articles, abstracts 

and other publications, to be 

able to Express thoughts in a 

foreign language  

Competencies: Have the 

skills to translate specialized 

texts from foreign to native 

language and reverse 

translation 

 

 

 

 

 

 

HF 3.1 

Code of discipline: 
MPChMCH 4304 

Name of the course: the 

Technique of carrying out of 

school chemical experiment 

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry 

Post-requisites: methods of 

teaching chemistry 

The purpose of the study: to 

acquaint with the peculiarities 

of laboratory experiments and 

practical classes in chemistry 

in secondary school, the basic 

principles of demonstration 

experiments 

Summary of the main 

sections: the Role of 

chemical experiment in 

teaching chemistry, 

demonstration and laboratory 

experiments, practical 

training in chemistry. 

Equipment chemical Cabinet 

in the school. Safety. 

Requirements for laboratory 

tests, practical training and 



құрал-жабдықтары. 

Қауіпсіздік техникасы. 

Зертханалық тәжірибелер мен 

практикалық сабақтарды және 

демонстарциялық 

экспериментті өткізуге 

қойылатын талаптар. 

Қолданылатын аспаптар мен 

қондырғыларға қойылатын 

талаптар. 

Күтілетін нәтиже:  

Зертханалық практикалық 

сабақты,  демонстрациялық  

экспериментті орындаудың 

мәнін білу және химиялық 

экспериментті көрнекті 

қабылдауды қамтамасыз ету. 

Түйінді құзыреті:  Жалпы 

білім беретін орат мектепте 

химиядан эксперименттік 

жұмыстьарды өткізудің негізгі 

дағдылары мен біліктіліктерін 

меңгеру 

 

 

ТК 

Пәннің шифры: GZhZhA 4304  

Пән атауы:  Мектепте Кіші 

ғылым академиясын дайындау 

және жүргізу әдістері                                               

Пререквизиттері: Ғылыми 

жұмыстарды жазу әдістемесі 

Постреквизиттері: Диплом 

жұмысын (жоба) жазу және 

қорғау  

Мақсаты:  Оқушылардың 

творчестволық потенциалын 

ашуға көмектесетін 

педагогтармен 

ұйымдастырушыларды 

дайындау. Ғылыми-зерттеу 

аймағында оқушылардың 

шығармашылық 

қабілеттіліктерін табу 

әдістемелік негіздерімен 

таныстыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: ҚР кіші ғылыми 

академияны өткізудің негізгі 

ережелері, мақсаттары мен 

міндеттері, негізгі бағыттары, 

Оборудование химического 

кабинета в школе. Техника 

безопасности. Требования к 

проведению лабораторных 

орпытов, практических 

занятий и демонстрационному 

эксперименту. Основные 

требования, предъявляемые к 

приборам и установкам. 

Ожидаемые результаты: 

Знать сущность выполнений 

лабораторно-практических 

занятий, демонстрационного 

эксперимента, а также 

обеспечивать наглядное 

восприятие химических 

экспериментов 

Компетенции: Владеть 

основными умениями и 

навыками проведения 

экспериментальных работ по 

химии в общеобразовательной 

школ 

 

 

КВ  

Шифр дисциплины:  

MNNR4304 

Название дисциплины: 

Методы подготовки и 

проведения Малой академии 

наук в школе  

Пререквизиты: Методика 

написания научных работ 

Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта)   

Цель изучения:  подготовка  

педагогов и организаторов, 

способствующих раскрытию 

творческого потенциала 

учащихся. Ознакомление с 

методическими основами 

выявления творческих 

способностей школьников в 

области научно – 

исследовательской 

деятельности   

Краткое содержание 

основных разделов: 
Основные правила 

проведения МАН в РК, цели и 

demonstration experiment. 

The basic requirements for 

equipment and installations. 

Expected results: to Know 

the essence of laboratory and 

practical training, 

demonstration experiment, as 

well as to provide a visual 

perception of chemical 

experiments 

Competencies: to Possess the 

basic skills and abilities of 

experimental work in 

chemistry in secondary 

school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kV  

Code of discipline: 

MNNR4304 

Name of discipline: Methods 

of preparation and carrying 

out of Small Academy of 

Sciences at school  

Prerequisites: Methods of 

writing scientific works 

Post-requisites: writing and 

defense of thesis (project)   

The purpose of the study: 

training of teachers and 

organizers, contributing to the 

disclosure of the creative 

potential of students. 

Acquaintance with 

methodical bases of revealing 

of creative abilities of school 

students in the field of 

research activity   

Summary of the main 

sections: the Basic rules of 

the MAN in Kazakhstan, the 

goals and objectives of the 

MAN, the main directions, 

the Charter, planning 



ережесі, жоспарлау. 

Күтілетін нәтиже:  Мектеп 

бағдарламасынан тыс білімді 

игеру, зерттеу жұмыстарының 

әдістеріне үйрету, кітаппен 

жұмыс істеуге  үйрену 

Түйінді құзыреті: Орта 

мектпете КҒА ұйымдастыру 

жүйесінің дағдыларын игеру, 

талантты оқушыларды 

іздестіру және олардың 

потенциалын ашуды меңгеру. 

 

 

 

 

ТК 3.2  

Пәннің шифры: ZhB 1315 

Пән атауы:  Жалпы биология                                                             

Пререквизиттері: 

Мектептегі биологиялық курс 

Постреквизиттері: Биохимия 

Мақсаты:  адам және 

жануарлардың өмір сүру 

негізіне жататын барлық 

химиялық процестері мен 

құбылыстарын түсіну үшін 

қажетті білімді студенттерде 

қалыптастыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Биологиялық 

химияның фундаменталды 

негіздері, негізгі 

физиологиялық 

процестердің арасындағы 

байланыс, негізгі кластар 

белоктар, көмірсулар, 

ферменттер. 

Күтілетін нәтиже:  өмір 

сүру процесін қамтитін 

барлық биохимиялық 

қосылыстар классын білу, 

соның ішінде белоктар, 

көмірсулар, ферменттер  

Түйінді құзыреті:  

биохимия аймағындағы 

білімді және адамдар мен 

жануарлар өмір сүру негізгі 

процестерін игеру 

 

задачи  МАН, основные 

направления, устав, 

планирование 

Ожидаемые результаты: 

овладеть знаниями, 

выходящими за пределы 

учебной программы; обучить 

методам научного 

исследования; научить 

работать с литературой.  

Компетенции: владеть 

навыками организации 

системы МАН в школе, уметь 

выявлять талантливых 

учащихся и раскрыть их 

потенциал 

 

 

КВ 3.2 

Шифр дисциплины:   OB 

2215 

Названиедисциплины:     
Общая биология   

Пререквизиты: Школьный 

курс биологии 

Постреквизиты:  Биохимия    

Цель изучения:  

формирование у студентов 

знаний, необходимых для 

понимания основ всех 

химических процессов и 

явлений, лежащих в основе 

жизнедеятельности человека и 

животных.  

Краткое содержание 

основных разделов: 
Фундаментальные основы 

биологической химии, 

показана связь между 

основными физиологическими 

процессами, основные классы 

белки, углеводы, ферменты 

Ожидаемые результаты: 

знать все классы 

биохимических соединений, 

обеспечивающих процессы 

жизнедеятельности, в 

частности, белки, углеводы, 

ферменты и др. 

Компетенции: владеть 

знаниями в области биохимии, 

основные процессы 

Expected results: to acquire 

knowledge beyond the 

curriculum; to teach methods 

of scientific research; to learn 

to work with literature.  

Competencies: to possess the 

skills of the organization of 

the MAN system at school, to 

be able to identify talented 

students and unlock their 

potential 

 

 

 

 

 

 

 

HF 3.2 

Code of discipline: OB 2215 

Name of discipline: General 

biology   

Prerequisites: high School 

biology course 

Post-Requisites: 

Biochemistry    

The purpose of the study: 

the formation of students ' 

knowledge necessary to 

understand the basics of all 

chemical processes and 

phenomena that underlie 

human and animal life.  

Summary of the main 

sections: Fundamentals of 

biological chemistry, shows 

the relationship between the 

main physiological processes, 

the main classes of proteins, 

carbohydrates, enzymes 

Expected results: to know 

all classes of biochemical 

compounds that provide life 

processes, in particular, 

proteins, carbohydrates, 

enzymes, etc. 

Competence: possess 

knowledge in the field of 

biochemistry, basic processes 

of human and animal life 

 

 



 

 

 

ТК 3.2 

Пәннің шифры: OZhAT 1305 

Пән атауы:  Өсімдік және 

жануарлар алуан түрлілігі 

Постреквизиттері: 

Биохимия.                                         

Молекулярлық биология                                                 

Мақсаты: омыртқасыз және 

омыртқалы жануарладың 

көптүрлілігің, олардың шығу 

тегін, органдар жүйесінің 

құрылысын, тіршілігін, жеке 

даму зандылықтарын, 

систематикасын, таралуын, 

тіршілік ортасымен 

байланысын және адам үшін 

маңызын көрсету. Типті және 

оның кластарын кәзіргі 

системаға сәйкес, төменгі 

сатыларынан жоғарыларына 

дейін зерттеу әрбір топтардын 

ерекшеліктері тұралы түсінік 

беріп қана қоймай, сонымен 

қатар олардын пайда болуы 

мен туыстық ара-

қатынастарын, құрылысы мен 

мүшелер жүйесінін 

эволюциясын және олардын 

функционалдық 

байланыстарын қадағалауға да 

мүмкіндік береді. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: 

Кіріспе, жануарлардың 

таралуы және олардың 

табиғаттағы өмір сүру ортасы, 

жануарладың популяциясы 

және экологиясы, тип, тип 

тармағы, класқа жататын 

түрлер биосферада көп 

кездесуі. Жер бетінде 

кездесетін жануарлардың әр 

қайсысынның мекен ететін 

ортасына байланысты 

таралуы, көбеюі.  

Күтілетін нәтиже: 

жануарлардын көптүрлілігін 

және олардын қалыптасуының 

жизнедеятельности человека и 

животных 

 

 

КВ 3.2 

Шифр дисциплины:  BRZh 

1305 

Название дисциплины:   
Биоразнобразие растениий и 

животных      

Постреквизиты: Биохимия.                                                                                                                                      

Молекулярная биология                                                                                                        

Цель изучения: Изучить  

многообразие и современные 

систематические группы 

беспозвоночных и 

позвоночных животных, их 

строение, жизнедеятельность, 

рассмотреть развитие и их 

связи с окружающей средой, 

эволюцию и хозяйственное 

значение, а также показать 

положение предмета в системе 

биологических знаний, 

современное достижение 

науки в области морфологии, 

экологии, о биоразнообразии 

животных и их роль в 

биоценозах. 

Краткое содержание 

основных разделов:  Предмет 

и методы зоологии 

позвоночных. Происхождение 

хордовых животных и их 

классификация. 

Характеристика типов, 

подтипов: классов. Пути 

приспособления к жизни в 

биосфере. Эволюция, 

разнообразие и значение 

животных. 

Ожидаемые результаты: 
должен знать определенный 

минимум необходимых 

теоретических знаний по  

зоология беспозвоночных; 

должен знать строение и 

биологические особенности 

животных, их эволюцию, 

систематику,  место и роль в 

экосистемах; 

Уметь применять полученные 

 

 

 

 

HF 3.2 

Code of discipline: BRZh 

1305 

Discipline name: 
Biodegradation of plants and 

animals      

Post-Requisites: 

Biochemistry.                                                                                                                                      

Molecular biology the 

Purpose of the study: to Study 

the diversity and modern 

systematic groups of 

invertebrates and vertebrates, 

their structure, livelihoods, 

consider the development and 

their relationship with the 

environment, evolution and 

economic value, as well as to 

show the position of the 

subject in the system of 

biological knowledge, the 

modern achievement of 

science in the field of 

morphology, ecology, animal 

biodiversity and their role in 

biocenoses. 

Summary of the main 

sections: the Subject and 

methods of vertebrate 

Zoology. The origin of 

chordate animals and their 

classification. Characteristics 

of types, subtypes: classes. 

Ways of adaptation to life in 

the biosphere. Evolution, 

diversity and importance of 

animals. 

Expected results: needs to 

know a certain minimum of 

necessary theoretical 

knowledge in invertebrate 

Zoology; 

must know the structure and 

biological characteristics of 

animals, their evolution, 

systematics, place and role in 

ecosystems; 

Be able to apply the acquired 



негізгі зандылықтарын; 

мүшелер жүйелерінің 

құрылысы мен 

морфологиясын; 

шаруашлықтық және кәсіптік 

маңызын білу тиіс; Алған 

білімін ғылыми және 

практикалық мәселелерді 

шешуге; түрлердін 

биологиялық ерекшеліктерін, 

өсімдіктер мен жануарлар 

әлемінін эволюциясындағы 

әртүрлі топтардағы 

жануарлардын маңыздылығын 

анықтауға қолдана білуі тиіс; 

ғылыми мәселелерді қоя 

білуге, лабораториялық және 

далалық жағдайларда зерттеу 

жұмыстарын іске асыруда 

практикалық дағдыларға ие 

болуы тиіс.  

Құзыреті:  Өсімдіктер мен 

жануарлардың алуан түрлілігі 

мен  таралуының негізгі 

заңдылықтарын игеріп,кәсіби 

іс-әрекеттінде қолдана біледі. 

Түрлі пәндер салаларындағы 

білімдерді біріктіру біліктері 

мен дағдыларын меңгеру; 

жаңашылдққа қабілетті болу 

және еңбекқорлығын көрсете 

білу; 

 

ТК 

Пәннің шифры: OChTN 1306 

Пән атауы:  Органикалық 

химияның теориялық негіздері                                                                                  

Пререквизиттері: 

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері  

Постреквизиттері: 

органикалық молекулалардың 

функционалды туындылары 

химиясы 

Мақсаты:  студенттерді 

органикалық химияның 

теориялық зерттеулер 

негіздерімен, органикалық 

қосылыстардың  құрылысы 

туралы ұғым және 

қасиеттеірмен органикалық 

заттардың механизімімен 

знания для решения научных, 

производственных и 

практических задач; 

Приобрести практические 

навыки: в умении ставить 

научные вопросы в 

проведении 

исследовательских работ; 

Объяснять приспособления 

животных к условиям 

существования; 

Проводить природоохранную 

работу. 

Компетенции: Студент после 

освоения курса Зоология 

обретет компетенции для 

повышения 

общебиологической  

подготовки, ставить 

показательные опыты в школе 

и кружках, применять 

микроорганизмы в качестве 

объектов для научных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВK  

Шифр дисциплины:   TOOCh 

3206 

Название дисциплины:                                                                                  

Теоретические основы 

органической химии  

Пререквизиты: 

Теоретические основы 

неорганической химии 

Постреквизиты: химия 

функциональных 

производных органических 

молекул 

Цель изучения: ознакомить 

студентов с основами 

теоретических исследований 

по органической химии, 

современными 

knowledge to solve scientific, 

industrial and practical 

problems; 

Acquire practical skills: the 

ability to raise scientific 

questions in research; 

To explain the adaptation of 

animals to the conditions of 

existence; 

To carry out environmental 

work. 

Competence: the Student 

after mastering the course 

Zoology will gain 

competence to improve 

General biological training, to 

put demonstration 

experiments in school and 

clubs, to use microorganisms 

as objects for scientific 

research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VK  

Code of discipline: TOOCh 

3206 

Course name: Theoretical 

foundations of organic 

chemistry  

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry 

Post-requisites: chemistry of 

functional derivatives of 

organic molecules 

The purpose of the study: to 

acquaint students with the 

basics of theoretical studies in 

organic chemistry, modern 

ideas about the structure and 

properties of organic 

compounds and mechanisms 



таныстыру. 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: органикалық 

қосылыстардың негізгі 

кластары, олардың құрылысы, 

физика-химиялық қасиеттері, 

алыну әдістері және 

химиялық реакцияларға 

қатысатын бөлшектердің 

реакцияға қабілеттілігінің 

пайда болу әдістері 

қарастырылады 

Күтілетін нәтиже:  

орагникалық қослылстардың 

негізгі заңдары, реакция 

механизмдері және реакция 

жүру жағдайларын білу керек 

Түйінді құзыреті: 

Органикалық молекулалардың 

химиялық құрылыс 

теориясын, изомерия түрлерін, 

органикалық молекулалардың 

электронды қасиеттері жайлы 

теориялық, практикалық 

білімдерін игеру 

 

 

 

 

TК 3.3 

Пәннің шифры: TKCh/1307    

Пән атауы:  Табиғи 

қосылыстар химиясы                                          

Пререквизиттері: 

Органикалық химия 

Постреквизиттері:  

химиялық экология. 

Мақсаты:  Табиғи 

қосылыстардың негізгі 

химиялық  қасиеттерімен  

және бөліну әдістерімен 

танысу 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  
Терпеноидтардың, 

алкалоидатардың, кумариннің, 

флавоноидтың, стеоридтің 

және басқа да метаболизмнің 

екінші өнімдерінің жіктелуі, 

құрылысы. Табиғи 

органикалық заттардың негізгі 

представлениями о строении и 

свойствах органических 

соединений и механизмах 

органических реакций.  

Краткое содержание 

основных разделов: 
рассматриваются основные 

классы органических 

соединений, их строение, 

физические и химические 

смвойства, методы получения 

тех или иных органических 

соединений, способы 

возникновения 

реакционноспособных частиц, 

участвующих в реакций.  

Ожидаемые результаты:  

знать основные законы 

органической химии, 

механизмы реакций и условия 

протекания реакций 

Компетенции: должен 

владеть теоретическими и 

практическими  знаниями о 

строении органических  

молекул, видах изомерии, 

электронных свойствах 

органических молекул 

 

 

 

КB 3.3 

Шифр дисциплины:  

ChPS/1307 

Название дисциплины:  

Химия природных соединений      

Пререквизиты: органическая 

химия Постреквизиты: 

химическая экология  

Цель изучения: изучение 

методов выделения и 

основных химических свойств 

природных соединений.   

Краткое содержание 

основных разделов: 

Классификация, строение, 

биогенез и методы внедрения 

природных терпеноидов, 

алкалоидов, кумаринов, 

флавонидов, стероидов и 

других продуктов вторичного 

метаболизма, 

of organic reactions.  

Summary of the main 

sections: the main classes of 

organic compounds, their 

structure, physical and 

chemical properties, methods 

of obtaining certain organic 

compounds, methods of 

occurrence of reactive 

particles involved in reactions 

are considered.  

Expected results: to know 

the basic laws of organic 

chemistry, reaction 

mechanisms and reaction 

conditions 

Competence: should possess 

theoretical and practical 

knowledge about the structure 

of organic molecules, types of 

isomerism, electronic 

properties of organic 

molecules 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV3.3 

Code of discipline: ChPS / 

1307 

Course name: Chemistry of 

natural compounds      

Prerequisites: organic 

chemistry post-Requisites: 

chemical ecology  

Objective: to study the 

methods of isolation and the 

basic chemical properties of 

natural compounds.   

Summary of the main 

sections: Classification, 

structure, biogenesis and 

methods of introduction of 

natural terpenoids, alkaloids, 

coumarins, flavonides, 

steroids and other products of 

secondary metabolism, 

chemical transformations and 



класстарының «құрылыстық –

биобелсенділік» 

байланысының биологиялық 

белсенділігін және химиялық 

өзгерісін қарастыру 

Күтілетін нәтиже:  табиғи 

шикізаттан биологиялық 

белсенді заттарды бөлу 

әдістерін білу. 

Түйінді құзыреті: Табиғи 

шикізаттан биологиялық 

белсенді заттарды негізгі бөлу 

әдістерін меңгеру. 

 

 

 

TК 3.3 

Пәннің шифры: K 1307 

Пән атауы:  Кристаллохимия                                     

Пререквизиттері: зат 

құрылысы 

Постреквизиттері:  

коллоидтық химия           

Мақсаты:  Кристалдық 

құрылыстардың жүйелеуімен 

танысу, кристалдардың 

құрылысы мен атомдардың 

химиялық әрекеттесу 

табиғытымен  байланысын   

қарастыру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  Кристалл, оның 

сипаттамасы, кеңістік 

торының типтері, кристалдағы 

ақаулар 

Күтілетін нәтиже:  
кристаллохимияның заманауи 

есептерін ғылым ретінде 

игеру, кристалдардың 

құрылысын тип ретінде 

анықтай білу  

Түйінді құзыреті: Кристалды 

торының негізгі типтері 

туралы білімді игеру, 

крситалдың құрылысының 

типін анықтай білу 

 

 

 

 

 

рассматриваются химические 

превращения и биологическая 

активность, взаимосвязь 

«структура-биоактивность» 

наиболее важных классов 

природных органических 

веществ. 

Ожидаемые результаты:  
знать методы выделения из 

природного сырья 

биологически активных 

веществ 

Компетенции: Владеть 

основными методами 

выделения из природного 

сырья биологически активных 

веществ 

 

 

КB 3.3 

Шифр дисциплины:  Kr 1307 

Название дисциплины:    
Кристаллохимия                                        

Пререквизиты: строение 

вещества  

Постреквизиты:      
коллоидная химия                                                   

Цель изучения: ознакомить с 

классификацией 

кристаллических структур, 

рассмотреть связь структуры 

кристаллов и природы 

химического взаимодействия 

атомов.  

Краткое содержание 

основных разделов: Кристалл, 

его характеристики, типы 

пространственных решеток, 

дефекты в кристаллах. 

Ожидаемые результаты: 

освоить современные задачи 

кристаллохимии как науки, 

уметь определить тип 

структуры кристалла 

Компетенции: Владеть 

знаниями по основным типам 

кристаллических решеток, 

уметь определить тип 

структуры кристалла 

 

 

 

biological activity, the 

relationship "structure-

bioactivity" of the most 

important classes of natural 

organic substances. 

Expected results: to know 

the methods of extraction of 

biologically active substances 

from natural raw materials 

Competence: to Know the 

basic methods of extraction 

of biologically active 

substances from natural raw 

materials 

 

 

 

 

 

KV3.3 

Code of discipline: Kr 1307 

Name of the course: crystal 

Chemistry                                        

Prerequisites: structure of 

matter  

Post-requisites: colloidal 

chemistry                                                   

Objective: to introduce the 

classification of crystal 

structures, to consider the 

relationship between the 

structure of crystals and the 

nature of the chemical 

interaction of atoms.  

Summary of the main 

sections: Crystal, its 

characteristics, types of 

spatial lattices, defects in 

crystals. 

Expected results: to master 

the modern problems of 

crystal chemistry as a science, 

to be able to determine the 

type of crystal structure 

Competencies: to Have 

knowledge of the main types 

of crystal lattices, to be able 

to determine the type of 

crystal structure 

 

 

 



ТК 

Пәннің шифры: ChEShA 

RZCH 4303 

Пән атауы:  Химиядан 

эксперименттік есептерді 

шығару әдістемесі                                                   

Пререквизиттері: Химияны 

оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:  

Химиядан есептерді шығару 

әдістемесі,  мектепте Кіші 

ғылым академиясын дайындау 

және жүргізу әдістер, 

химияны оқытудағы  жаңа 

технологиялар                                                                    

Мақсаты:  химиялық есеп 

шығару тәсілдерімен танысу, 

сапалық есептерді қарастыру,   

нақты  мысалдар арқылы  

заттардың қасиеттері, 

процестің жүру бағытын және 

оптимальды жағдайын таңдау 

арқылы көрсету 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Бейорганикалық 

химияның деңгейлі  негізгі 

бөлімдері бойынша есептер, 

есептерді шығарудың 

түрлерінің сипаттамасы, тура 

және кері есептерді шығару, 

математикалық және химилық 

бағыты, жауаптарын тексеру. 

Күтілетін нәтиже:  

химиялық есептерді шығару 

тәсілдерін игеру, сапалық 

есептерді және шығару 

тәсілдерін қарастыру 

Түйінді құзыреті: 

бейорганикалық және жалпы 

химияның әртүрлі деңгейдегі 

есептерін шығару әдістемесін 

меңгеру. 

 

 

 

 

 

TК 

Пәннің шифры: ZK 2309 

Пән атауы:  Зат құрылысы                                                  

ВK 

Шифр дисциплины:  

MPPMANSh 4303 

Название дисциплины: 
Методика решения 

экпериментальных задач по 

химии     

Пререквизиты: Методика 

преподавания химии 

Постреквизиты:  Решение 

задач по  химии,       методы 

подготовки и проведения 

Малой академии наук в 

школе, современные 

технологии в обучении химии, 

методика преподавания химии 

в 12 летней  школе                  

Цель изучения: ознакомить со 

способами решения 

химических задач, 

рассмотреть качественные 

задачи, на  конкретных 

примерах показать задачи 

о  свойствах веществ, 

направлении процесса и 

выбрать оптимальные 

условия его проведения.  

Краткое содержание 

основных разделов:   Задачи 

по основным разделам 

неорганической химии по 

уровням, характеристика 

различных видов  решения 

задач, прямые и обратные 

решения задач, 

математические и химические 

направления, проверка ответа. 

Ожидаемые результаты:  
освоить способы решения  

химических задач, 

рассмотреть качественные 

задачи и методы их решения 

Компетенции: владеть 

методиками  решения задач 

различного  уровня по 

неорганической и общей 

химии 

 

 

BК 

Шифр дисциплины:   SV 

2309 

VK 

Code of discipline: 
MPPMANSh 4303 

Course name: Method of 

solving experimental 

problems in chemistry     

Prerequisites: methods of 

teaching chemistry 

Post-requisites: solving 

problems in chemistry, 

methods of preparation and 

conduct of the Minor 

Academy of Sciences at 

school, modern technologies 

in teaching chemistry, 

methods of teaching 

chemistry in 12 year school                  

The purpose of the study: to 

acquaint with the methods of 

solving chemical problems, to 

consider qualitative problems, 

to show specific examples of 

the problem of the properties 

of substances, the direction of 

the process and choose the 

optimal conditions for its 

implementation.  

Summary of the main 

sections: Tasks on the main 

sections of inorganic 

chemistry by levels, 

characteristics of different 

types of problem solving, 

direct and inverse problem 

solving, mathematical and 

chemical directions, check 

the answer. 

Expected results: to master 

methods of solving chemical 

problems, to consider 

qualitative problems and 

methods of their solution 

Competence: to know the 

methods of solving problems 

of different levels of 

inorganic and General 

chemistry 

 

 

VK 

Code of discipline: SV 2309 

Name of the course: 

http://chem21.info/info/1723791
http://chem21.info/info/1723791
http://chem21.info/info/18365
http://chem21.info/info/6146
http://chem21.info/info/490396
http://chem21.info/info/490396


Пререквизиттері:  

Бейорганикалық химияның 

теориялық негіздері 

Постреквизиттері: 

химиялық экология 

Мақсаты:  молекуланың 

электронды, тербеліс және 

айналу формаларының 

қозғалысын, заттардың және 

молекулалардың 

энергиясының  квантты 

қозғалысының үлесін үйрену 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама:  Әртүрлі 

агрегатты күйдегі заттардың 

қасиеттері, сәуленің затпен 

әрекеттесу механизмін және 

олардың спектралды көрінісі. 

Әлемдегі процестерде бар 

элементарлы бөлшектердің 

және ядролық материяның 

құрылысы туралы ұғым беру. 

Әртүрлі күйдегі атомдардың, 

молекулалардың қасиеттерін 

интпретациялау.  

Күтілетін нәтиже:  Негізгі 

химиялық құрылыс теориясын 

негізгі ережелерін, 

молекуланың геометриялық 

конфигурациясын, 

измериялық типтерін білу, 

молекулалардың, атомдардың 

симметриясын анықтай білу 

Түйінді құзыреті: Кристалды 

торының негізгі типтері 

туралы білімді игеру, 

крситалдың құрылысының 

типін анықтай білу 

 

 

 

 

 

 

 

ТК 

Пәннің шифры: ZhMKH 4235                      

Пән атауы:  Жоғары 

молекулалық қосылыстар 

химиясы (ЖМҚХ)                                                                                      

Пререквизиттері: 

органикалық химияның 

Название дисциплины: 

Строение вещества   

Пререквизиты:  

Теоретические основы 

неорганической химии 

Постреквизиты: химическая 

экология     

Цель: Изучение  электронных, 

колебательных, так и 

вращательных форм движения 

молекул, вклады этих 

квантовых движений в 

энергетику молекул и 

вещества.  

Краткое содержание 

основных разделов: Свойства 

веществ в различных 

агрегатных состояниях, 

механизмы взаимодействия 

света с веществом и их 

спектральные проявления. 

Даются представления о 

строении ядерной материи и 

элементарных частицах и 

процессах существующих во 

Вселенной. Интерпретация 

свойств атомов и молекул в 

различных агрегатных 

состояниях 

Ожидаемые результаты: 

знать основные положения 

теории химического строения, 

геометрическую 

конфигурацию молекул, типы 

изомерии, уметь определять 

симметрию молекул, атомов  

Компетенции: освоить 

классификацию 

кристаллических структур, 

понимать  связь между 

структурой кристаллов и 

природой химического 

взаимодействия атомов 

 

 

ВК 

Шифр дисциплины:  HVMS 

4235/ 

Название дисциплины:     

Химия высоко молекулярных 

соединений 

Пререквизиты: 

Structure of matter   

Pre-requisites: Theoretical 

basis of inorganic chemistry 

Post-requisites: chemical 

ecology     

Objective: to Study 

electronic, vibrational and 

rotational forms of molecular 

motion, the contributions of 

these quantum movements in 

the energy of molecules and 

matter.  

Summary of the main 

sections: properties of 

substances in various States 

of aggregation, mechanisms 

of interaction of light with 

matter and their spectral 

manifestations. Ideas about 

the structure of nuclear matter 

and elementary particles and 

processes existing in the 

Universe are given. 

Interpretation of the 

properties of atoms and 

molecules in different 

aggregate States 

Expected results: to know 

the basic provisions of the 

theory of chemical structure, 

geometric configuration of 

molecules, types of 

isomerism, to be able to 

determine the symmetry of 

molecules, atoms  

Competencies: to master the 

classification of crystal 

structures, to understand the 

relationship between the 

structure of crystals and the 

nature of the chemical 

interaction of atoms 

 

 

 

VK 

Discipline code: HVMS 

4235/ 

Course name: Chemistry of 

high molecular compounds 

Prerequisites: theoretical 

foundations of organic 



теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Диплом 

жұмысын (жоба) жазу және 

қорғау 

Мақсаты:  студенттерге 

жоғары молекулалық 

қосылыстардың заманауи 

дамыған химиядағы негізгі 

бағыттарын, олардың әртүрлі 

өндіріс салаларында 

қолданылуын түсіндіру 

Пәнге берілген қысқаша 

сипаттама: Жоғары 

молекулалық қосылыстардың 

негізгі алыну әдістері, 

полимерелердің химиялық 

өзгерісі, полимерлердің 

фазалық және физикалық күйі, 

полимерлердің кристалдық 

және аморфты құрылысы 

Күтілетін нәтиже:  

полимерлердің күйінің 

ерекшелігін, жоғары 

молекулалық қосылыстардың 

төменгі молекулалы 

қосылыстардан 

айырмашылығын және 

жоғары молекулалық 

қосылыстардың негізгі алыну 

механизмін білу қажет 

Түйінді құзыреті: жоғары 

молекулалар қосылыстар 

аймағындағы білімді және 

полимерлер синтезі 

әдістемесін игеру 

 

 

 

 

 

 

 

Химия және биология 

кафедрасының меңгерушісі 

                   

Заведующий кафедрой  

 химии и биологии                                                                     

                   

Head of department  

chemistry and biology                                                                

                                     

 

теоретические основы 

органической химии 

Постреквизиты: Написание 

и защита дипломной работы 

(проекта)   

Цель изучения:  состоит в 

объяснении студентам 

основных направлений 

современного развития химии 

высокомолекулярных 

соединений, их использования 

в различных отраслях 

производства.  

Краткое содержание 

основных разделов: Основные 

методы получения 

высокомолекулярных 

соединений, химические 

превращения полимеров, 

фазовые и физические 

состояния полимеров, 

структура кристаллических и 

аморфных полимеров. 

Ожидаемые результаты: 

должен знать особенности 

полимерного состояния, 

основные отличия 

высокомолекулярных 

соединений от 

низкомолекулярных, а также 

основные механизмы 

получения ВМС 

Компетенции: владеть 

знаниями в области 

высокомолекулярных 

соединений,  методами 

синтеза полимеров 

chemistry 

Post-requisites: writing and 

defense of thesis (project)   

The purpose of the study: is 

to explain to students the 

main directions of modern 

development of chemistry of 

high-molecular compounds, 

their use in various industries.  

Summary of the main 

sections: the Main methods 

of obtaining high-molecular 

compounds, chemical 

transformations of polymers, 

phase and physical States of 

polymers, the structure of 

crystalline and amorphous 

polymers. 

Expected results: should 

know the characteristics of 

the polymer state, the main 

differences between high-

molecular compounds from 

low-molecular weight, as 

well as the main mechanisms 

for obtaining IUD 

Competence: possess 

knowledge in the field of 

high-molecular compounds, 

methods of polymer synthesis  
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