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ТҤСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

мемлекеттік университетінің Ӛзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды. 

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

Құрметті студент! 

 

 

Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері 

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен 

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бӛлінген кредит мӛлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер кӛрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және ӛзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға кӛмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден кӛмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы  №604 бұйрығымен бекітілген. 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563 

ӛзгертулермен және толықтырулармен).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2013, 2016 жылдар). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӚМУ, 2019 ж.). 
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

6В01504 – ХИМИЯ  

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
  

5 Модуль Ағылшын тілі 7 академиялық кредит 

БП ЖК ShT(V1) 2205 Шетел тілі В1 3 3 

БП ЖК ShT(V2) 2206 Шетел тілі В2 4 3 

БП TP 2207 Тілдік практика 4 1 

6.1 Модуль Физика-химиялық әдістер, 10 академиялық кредит  

БП ТК AH 2212 Аналитикалық химия 3 5 

БП ТК HZFНA 2213 Химиялық зерттеудің физика-химиялық әдістері (орыс тілінде) 4 5 

6.2 Модуль Заттың сапалық және сандық талдауы, 10 академиялық кредит  

БП ТК HТ 2212 Химиялық талдау 3 5 

БП ТК TIA 2213 Талдаудың инструменталды әдістері (орыс тілінде) 4 5 

7.1 Модуль Критериалды бағалау, 21 академиялық кредит 

БП ЖК BОТ 2208 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 3 5 

БП ТК MHEZhA 2209 Мектепте химиялық экспериментер жүргізу әдістемесі 4 5 

БП ТК HESh 2210 Химия есептерін шығару (орыс тілінде) 4 4 

ЖББП ТК ВBМ 2108 Білім берудегі менеджмент 3 5 

БП  PP 2211 Педпрактика 4 2 

7.2 Модуль Химиялық тәжірибелер мен есептеулер, 21 академиялық кредит 

БП ЖК BОТ 2208 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 3 5 

БП ТК HKT 2209 Химиядан қызықты тәжірибелер 4 5 

БП ТК EShA 2210 Есептер шығару әдістемесі (орыс тілінде) 4 4 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП PP 2211 Педпрактика 4 2 

8.1 Модуль Органикалық қосылыстардың қҧрылысы мен қасиеттері, 10 академиялық кредит  

БП ТК ОHTN 2214 Органикалық химияның теориялық негіздері 3 5 

БП ТК OMFТH  2215 
Органикалық молекулалардың  функционалды туындыларының 

химиясы 
4 5 

8.2 Модуль Циклді қосылыстар химиясы, 10 академиялық кредит  

БП ТК KК 2214 Карбоциклді қосылыстар  3 5 

БП ТК GK  2215 Гетероциклді қосылыстар 4 5 

9.1 Модуль Химия тілі, 8 академиялық кредит  

БП ТК BHT 2216 Бейорганикалық химия терминологиясы (ағылшын тілінде) 3 5 

БП ТК HPSh 2217 Химиялық проблемаларды шешу (ағылшын тілінде) 4 3 

9.2 Модуль Органикалық қосылыстар номенклатурасы, 8 академиялық кредит 

БП ТК OHT 2216 Органикалық химия терминологиясы (ағылшын тілінде) 3 5 

БП ТК HE 2217 Химиядағы есептеулер (ағылшын тілінде) 4 3 

 

5 Модуль Ағылшын тілі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Шетел тілі (В1-В2)(ағылшын тілінде)/Foreign Language (В1, В2) 

Бағдарлама авторы: Doskeyeva M. E., Zhalelova G.I 

Курсты оқытудың мақсаты: The aim of course – to develop and to provide active proficiency in a foreign language 

of graduates as with means of ―formations and formulations of thoughts‖ in socially caused and professional-oriented 

spheres or dialogues;-to teach students to see in a foreign language the means of reception, expansion and deepening of 

system knowledge on specialties and means of independent increase of the professional qualification; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: A brief description of the discipline Expansion of the international cooperation in 

economic, political, scientific and technical, cultural and educational areas demands from the modern graduate of the 

higher school of active foreign language skills. Foreign language skills allow realizing such aspects of professional 

work, as timely acquaintance with the newest technologies, discoveries and tendencies in development of a science and 

techniques, an establishment of professional contacts with foreign partners. It provides increase of level of the 

professional competence. As motivation at mastering by a foreign language the professional requirement of the student, 

which prepare to become the highly skilled expert with knowledge of a foreign language, first of all, serves. There upon 

one of the main features of this subject in institute of higher education is its professional- oriented character reflected in 
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the educational purpose and the maintenance of training. In this aspect, the development of skills of public speech (the 

message, the report, discussion), development of skills of reading of the special literature with the purpose of reception 

of the information, acquaintance with bases of abstracting, annotation and translation the literature on specialty, 

development of the basic skills of the writing for preparation of publications and carrying on correspondence is realized. 

Training to specialty language is carried out on the base of the professional- oriented material. Discipline development 

―The professional- oriented foreign language‖ is a necessary basis for the subsequent studying of courses on variable 

parts, student pedagogical practice passages 

As a result of ―The professional- oriented foreign language‖ course studying the student should: 

- To know: base lexicon of language for the educational purpose, the lexicon representing general scientific style and a 

sublanguage of a specialty, and also the basic terminology in the field of the selected specialization; 

- To be able: to read and understand with dictionary the literature on a wide and narrow profile of a studied specialty; to 

participate in discussion on the themes connected with the studied specialty; educational and scientific work; to ask 

questions and answer them, is given reason to represent the point of view 

- To own: skills of oral and written communication and to apply them to dialogue on themes of educational, general 

scientific and professional dialogue; bases of public speech; the basic receptions of annotation, abstracting, a literature 

adequate translation on a specialty    

Пререквизиттері: For successful mastering of a material of studied subject it is necessary to know the questions 

connected with studying of following subjects: basic level English, Inorganic chemistry, introduction to Biology, 

Analytical chemistry, Botany, Physical chemistry 

Постреквизиттері:To be able to use a foreign language in the volume for obtaining necessary professional 

information from foreign sources, and also for oral and written communication with foreign partners, skills of informal 

conversation in English and the translation of the texts relating to professional activity 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)To be able to analyze and estimate social information, to plan and to carry out 

the activity by taking into account results of the analysis; B)To read and understand authentic professional articles for 

general understanding of the contents or for getting necessary information, C)To express own point of view on the 

discussed questions. To understand aurally authentic messages, conversations and interviews; to work with dictionaries 

and handbooks; to translate, annotate and review texts, to make business letters, the summary and presentations 

 

6.1. Модуль Физика-химиялық әдістер  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Аналитикалық химия 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық заттарды талдау мен мӛлшерлік талдаудың химиялық әдістерінің 

техникасы мен әдістемесін  теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Сапалық анализдің теориялық негізі Сандық (мӛлшерлік) талдау. Мӛлшерлік 

талдау пәні және әдістері 

Пререквизиттері: элементтер химиясы, бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, химиялық экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аналитикалық химияның сандық, сапалық анализ теориясын және 

практикасын менгеру арқылы басқа пәндерді ұғынуға жол ашады; В)Сапалық талдаудың негізгі 

заңдылықтарын және теориялық принциптерін білу; С)Ӛз бетінше талдау әдістемесін жүргізуге және 

концентрлеуге дағдылану; D)Сапалық талдау әдістерін іс жүзінде орындауға үйрену; Е)Органикалық синтезді 

ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық зерттеудің физика-химиялық әдістері (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Қазіргі кездегі химияның қарқынды дамуында химиялық зерттеудің физика-

химиялық әдісін қарастырудың маңызы зор. Физика-химиялық әдісінің кӛмегімен кез-келген агрегаттық 

күйдегі бейорганикалық және органикалық қосылыстарды сандық және сапалық тұрғыдан талдауға болады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Физикалық қасиеттерге байланысты әдістер: спектрлік, электрхимиялық, 

хромотографиялық, радиометрлік, масс-спектрометрлік, термиялық деп бӛлінеді. Спекртлік талдау әдістері  

талданатын жүйенің оптикалық қасиеттерін ӛлшеуге негізделген. Ол абсорбциялық спектроскопия, 

спектрофотометрия, люминисценция, рефрактометрия, поляриметрия, нефелометрия, турбидиметрия т.б. 

әдістерге жіктеледі. Электрохимия, электролит ерітінділердің  қасиеттерін, ерітінділердің  электр ӛткізгіштігін, 

электролиз процестерін және гальваникалық элементтерді қамтиды. Электрохимиялық талдау әдістерін келесі 

топтарға топтастырады: потенциометрия, кондуктометрия, вольтамперметрия және полярография, 

кулонометрия, диэлектрометрия.  

Пререквизиттері: Аналитикалық химия, Элементтер химиясы 

Постреквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, Химиялық экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық зерттеудің физика-химиялық әдістері студенттерге химия 

пәнінің білім жүйесін меңгеруге негізгі себепкер болады; В)Студенттердің ойлау қабілетін дамытып, алған 
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білімдерін арттыруға, біліктерін қалыптастыруға С)Кез-келген жағдайда оны пайдалануға кӛмектеседі. 

D)химиялық зерттеудің физика-химиялық әдістерін талдаған кезінде студенттер оқу процесінің негізгі 

элементтерін, оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е)Адам тұлғасының қалыптасуына ӛте қажетті 

жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

 

6.2. Модуль Заттың сапалық және сандық талдауы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық талдау 

Бағдарлама авторы:   Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сапалық талдау мен мӛлшерлік талдаудың химиялық әдістерінің техникасы мен 

әдістемесін, теориялық негіздерін  меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық талдау негіздерінің түрлері. Күрделі заттардағы элементтерді бӛлу, 

концентрлеу және айқындау. 

Пререквизиттері: элементтер химиясы, бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, химиялық экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аналитикалық химияның сандық, сапалық анализ теориясын және 

практикасын менгеру арқылы басқа пәндерді ұғынуға жол ашады; В)Сапалық талдаудың негізгі 

заңдылықтарын және теориялық принциптерін білу; С)Ӛз бетінше талдау әдістемесін жүргізуге және 

концентрлеуге дағдылану; D)Сапалық талдау әдістерін іс жүзінде орындауға үйрену; Е)Органикалық синтезді 

ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Талдаудың инструменталды әдістері (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:   Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Талдаудың инструменталды әдістерінің техникасы мен әдістемесін, теориялық 

негіздерін  меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инструменталды талдау әдістері бойынша теориялық мағлұматтар, талдау 

әдістерінің түрлері, олардың маңызы, қолданылу аймақтары, жіктелуі және қолданылатын аспаптардың 

конструкциялары. Жұмыс істейтін ӛндірістер мысалында инструменталды талдау әдістерінің тәжірибеде 

қолданылуы.  

Пререквизиттері: Аналитикалық химия,Элементтер химиясы 

Постреквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, химиялық экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инструменталды анализ теориясын және практикасын менгеру арқылы 

басқа пәндерді ұғынуға жол ашады; В)Сапалық талдаудың негізгі заңдылықтарын және теориялық 

принциптерін білу; С)Ӛз бетінше талдау әдістемесін жүргізуге және концентрлеуге дағдылану; 

D)Инструменталды талдау әдістерін іс жүзінде орындауға үйрену; Е)Химиялық синтезді ӛз бетінше жүргізе 

білуге дағдылану. 

 

7.1. Модуль Критериалды бағалау  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айтмағанбетова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Бағалау», «Бағалау жүйесі», «Бағалаудың ӛлшемдері» ұғымдарымен 

таныстыру, ӛзгерген білім беру тұғырнамасының қалыптасуы, құзыреттілік тәсілге негізделген жаңа білім беру 

стандартының жасалуы, оқушылардың оқу танымдық құзіретін қалыптастыруға  әсер ететін пәнаралық және 

жүйелі сиапатқа ие оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау технологиясын іздеуге негіз болып 

отыр. Критериалды бағалау технологиясының педагогикалық-ұйымдастару негіздерін анықтау, осы 

технологияның практикалық жүзеге асу моделін жасау. Білім берудің әдіснамалық қағидаларын ескере отырып, 

оқытудың нәтижесін критериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар ғылыми жетістіктер негізінде үйрену, 

сонымен бірге мектептегі білімнің сапасын кӛтеру үшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын және 

әрбір оқушының оқу жетістіктерінің деңгейлерін қалыптастыру стратегиясын оқу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары» пәні педагогикалық мамандықтағы 

студенттердің әр түрлі бағыттағы және мамандандырылған мектептің болашақ мұғалімі ретінде кәсіби 

дайындықтарын шыңдау мақсатында кіргізілді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы математика, химия, физика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биологияның тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, оның жалпы 

ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын біледі; В)Байқаулар мен 

тәжірибелер нәтижелерін телориялық тұрғыдан талдау әдістерін компьютерлік үлгілеуді қолдануды игереді; 

С)Білім алушыларды критериалды бағалау процедурасын ұйымдастыруға қойылатын нақты талаптарды 

жүйелеу D)Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастырудың дәстүрлі стратегиясынан критериалды 
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бағалау жүйесіне ӛтудің қажеттілігін дәлелдеу; Е)білім сапасын бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен 

дамытудың заманауи әдістемелерін пайдалана отырып, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмыстарына 

араласуды, білім беру үдерісінің тиімділігін талдау мен бағалауды игереді. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Когисов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді орта мектеп бағдарламасы шеңберінде қарастырылатын 

эксперименттік химия есептерін шығаруға үйрету;студенттерді мектептегі педагогикалық практикаға 

дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық эксперименттің түрлері. Демонстрациялық эксперимент. Зертханалық 

тәжірибелер. Практикалық жұмыстар. Мектептегі химия зертханасы. Химия зертханасындағы қауіпсіздік 

ережелері. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия, элементтер химиясы 

Постреквизиттері:  Сапалық талдау, химиялық байланыс 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мектеп курсында жүретін химиялық эксперименттерді жүргізу 

техникасын және бейорганикалық және органикалық қосылыстардың негізгі кластарын алу жолдарын білу; 

В)Химиялық тәжірибелерді жүргізуге арналған құрылғыларды жинақтауды және синтез жүргізе білуге; 

С)Тәжірибелердің оңтайлы тәсілін таңдай білу; D)Эксперимент нәтижесін сауатты түрде ӛңдей білуге, талдауға 

және нәтижені безендіре білуге дағдылану; Е)Бейорганикалық және органикалық қосылыстарды тазалау, бӛліп 

алу, идентификациялау әдістерін және экспериментті жүргізудің негізгі техникасын меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химия есептерін шығару (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия есептерін шығарудың әдістері пәнінен теориялық және әдістемелік 

білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиядан есептер шығару әдістемесі. Қоспаның құрам бӛліктерін анықтауға 

арналған есептер. Реакцияға түсетін заттардың біреуінің белгілі массасы бойынша түзілген заттың массасын 

есептеу. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері:  Химиялық элементтердің периодттық жүйесі, Сапалық талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия есептерін шығару студенттерге химия пәнінің білім жүйесін 

меңгеруге негізгі себепкер болады; В)Студенттердің ойлау қабілетін дамытып, алған білімдерін арттыруға, 

біліктерін қалыптастыруға С)Кез-келген жағдайда оны пайдалануға кӛмектеседі. D)Есеп шығару кезінде 

студенттер оқу процесінің негізгі элементтерін, оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е)Адам 

тұлғасының қалыптасуына ӛте қажетті жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Білім  берудегі  менеджмент 

Бағдарлама  авторы: Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздері. Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуы. Менеджменттің негізгі функциялары. 

Мектеп істерін басқарудың мазмұны және зерттеу әдістері. Мектеп басқару жүйесінің ерекшеліктері мен оның 

жұмысын ұйымдастырудың теориялық мәселелерін анықтайды. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы педагогикалық-гуманитарлық пәндер, Ӛзін-ӛзі тану, Психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтиже: А)Басқару ахуалдары мен үрдістерін талдау,  микро және макроортаның оларға 

ықпалын анықтау; В)Басқарудың әр түрлі типтері мен модельдерін салыстыру және жіктеу, топтастыру; 

үздіксіз білім жүйесіндегі балалардың, жеткіншектер мен жастардың  тұлғалық дамуын және толыққанды 

әлеуметтенуін қамтамасыз ететіндей басқару; С)Әлеуметтік және ӛндірістік жүйелердегі адамдармен іскерлік 

қарым-қатынас жасау; тұлғалық-бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жағдайларында субъектілер қарым-

қатынасының үштік (бала–ата-ана–педагог) педагогикалық серіктестігін ұйымдастыру; D)Әлеуметтік-

педагогикалық және психологиялық түзету жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға  талдау жасау және 

оларды бағдарламалау; Е)Рефлексия, ӛзін-ӛзі бақылау мен түземе процесін және педагогикалық іс-әрекет 

нәтижелерін жүзеге асыру. 
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7.2. Модуль Химиялық тәжірибелер мен есептеулер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиядан қызықты тәжірибелер 

Бағдарлама авторы: Қарасаева Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия бойынша қызықты тәжірибелер сабақтар теориялық, практикалық 

бӛлімді, сондай-ақ есептерді шешуді қарастырады. Практикалық бӛлім химия курсында оқытылатын теориялық 

материалмен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия пәні бойынша қызықты тәжірибелер сабақтар: химия пәні бойынша 

оқушылардың білімін тереңдету, химияға деген қызығушылықтары мен қабілеттерін дамыту; химия 

ғылымының әдістерін меңгеру; басқа пәндермен пәнаралық байланысты жүзеге асыру болып табылады. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия, элементтер химиясы 

Постреквизиттері:  Сапалық талдау, химиялық байланыс 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Келесі сыныптарда табысты оқыту; В)Химияның негізгі заңдары мен 

ұғымдарын білу және оларды бағалау; С)Қарапайым қызықты тәжірибелерді жүргізе білу; Д)Әртүрлі химиялық 

реакциялар арасында бағдарлай білу,  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Есептер шығару әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия есептерін шығарудың әдістері пәнінен теориялық және әдістемелік 

білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиядан есептер шығару әдістемесі. Қоспаның құрам бӛліктерін анықтауға 

арналған есептер. Реакцияға түсетін заттардың біреуінің белгілі массасы бойынша түзілген заттың массасын 

есептеу. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері:  Химиялық элементтердің периодттық жүйесі, Сапалық талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия есептерін шығару студенттерге химия пәнінің білім жүйесін 

меңгеруге негізгі себепкер болады; В)Студенттердің ойлау қабілетін дамытып, алған білімдерін арттыруға, 

біліктерін қалыптастыруға С)Кез-келген жағдайда оны пайдалануға кӛмектеседі. D)Есеп шығару кезінде 

студенттер оқу процесінің негізгі элементтерін, оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е)Адам 

тұлғасының қалыптасуына ӛте қажетті жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

 

8.1. Модуль Органикалық қосылыстардың қҧрылысы мен қасиеттері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық химияның теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы:  Досмурзина Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:А.М.Бутлеровтың теориясы тұрғысында органикалық қосылыстардың құрлысы 

мен қасиетін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық қосылыстарының құрлысы мен қасиеті,органикалық қосылыстардың 

класификациясы. Гибридизация. 

Пререквизиттері: Элементтер химиясы, бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Физикалық химия, биологиялық химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық қосылыстардың физика-химиялық қасиеттерін, теориясын, 

қағидаларын меңгеру арқылы, ғылыми бағытын түсінуге және талдап қорытынды жасау тәсілдерін білу; 

В)Кӛміртегі атомының электрондық құрылысы, гибридтелу, органикалық реакциялардың жүру механизмдері 

туралы түсініктері болуы тиіс; С)Кӛмірсутектерді зертханада алу жолдарын және оларға сапалық талдау жасай 

білу; D)Ӛз бетінше органикалық қосылыстарға тән ерекше қасиеттерін анықтай білуге дағдылану; 

Е)Органикалық синтезді ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық молекулардың  функционалды туындыларының химиясы 

Бағдарлама авторы: Досмурзина Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:Органикалық молекулалар теориясының негізгі қағидаларын молекуладағы 

атомдардың ӛзара әсерін аша отырып тұжырымдау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ароматты және гетероциклді қосылыстар. 

Пререквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздері, бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Зат құрылысы, химиялық элементтердің периодтық жүйесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып, органикалық 

синтезді ӛз бетімен жүргізе білу; В)Органикалық қосылыстардың негізгі құрылыс теориясын, қағидаларын 

меңгеру арқылы кӛміртегі атомының электрондық құрылысы, химиялық байланыстың табиғаты туралы 

түсініктері болуы тиіс; С)Органикалық қосылыстардың жеке ӛкілдерін зертханада алу жолдарын және оларға 



10 

 

сапалық талдау жасай білу; D)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып; Е)Органикалық 

синтезді ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

8.2. Модуль Циклді қосылыстар химиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Карбоциклді қосылыстар 

Бағдарлама авторы:  Досмурзина Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Циклопарафиндер және алициклді кӛмірсутек туындыларының құрлысы мен 

қасиеттерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Циклопарафиндер және алициклді кӛмірсутек туындыларының құрылысы, 

изомериясы, номенклатурасы, алу жолдары және химиялық қасиеттерін қарастыру 

Пререквизиттері: Элементтер химиясы, бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Физикалық химия, биологиялық химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Циклді қосылыстардың құрлысын, изомериясын номенклатурасын білу; 

В)Алу жолдары мен химиялық қасиеттерін анықтау негізгісі лабораториялық әдістерді меңгеру; С)Ӛндірісте 

қолдануға болатын тиімді әдістерді меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Гетероциклді қосылыстар  

Бағдарлама авторы:  Досмурзина Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Гетероциклді қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін тереңірек қарастыру, 

олардың электрондық құрылысын органикалық молекулалардағы электрондық эффектілер мен химиялық 

байланыстардың негізінде қарастыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Гетероциклді қосылыстар туралы жалпы түсінік. Гетероциклді қосылыстардың 

жіктелуі, оның туындылары. Номенклатурасы және изомериясы. Алу жолдары. Физикалық және химиялық 

қасиеттері. Бесмүшелі және алтымүшелі гетероциклді қосылыстар.  

Пререквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздері, бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Зат құрылысы, химиялық элементтердің периодтық жүйесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Гетероциклді қосылыстардың химиялық қасиетінің ерекшелігін, 

синтездеуді және негізгі реакция механизмдерін білу; В)Гетероциклді қосылыстарды синтездеуге арналған 

құрылғыларды жинай білуге; С)Гетероциклді қосылыстарды атай білуге, қосылыстың құрылымы бойынша 

оның физика-химиялық қасиетін болжай білуге дағдылану; D)Ғылыми және анықтамалық әдебиеттерден 

алынған ақпараттарды талдай білу; Е)Ӛздігінен білім алу және тәжірибе алмасу қабілетін дамыту. 

 

9.1. Модуль Химия тілі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бейорганикалық химия терминологиясы (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Альмуратова  К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық химияның бӛлімдерін игеру; химиялық реакциялардың жүру 

заңдылықтарының жалпы қағидаларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химияның негізгі стехиометриялық заңдары; периодтық заң және атом құрылысы; 

химиялық кинетика  мен термодинамика заңдары; ерітінділер теориясы. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия, элементтер химиясы 

Постреквизиттері:  Сапалық талдау, Органикалық молекулалардың функциональды туындыларының химиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Атом –молекулалық ілімнің негізін, химияның негізгі стехиометриялық 

заңдарын білу және оларды есептер шығару кезінде пайдалана білу түсінігі; В)Периодтық заңды пайдалана 

отырып, кез келген элементтің электрондық конфигурациясын жаза білу біліктілігі; С)Элементтердің және 

олардың қосылыстарының қасиеттерінің ӛзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D)Сипаттау үшін химиялық 

байланыстар теориясының негізгі қағидаларын қолдана білу; Е)Жүзеге асыра білу дағдысы болу керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық проблемаларды шешу (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:   Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық проблемаларды шешу барысында күрделі ойлау қызметі жүзеге 

асырылады, ол ойлау (білім) мазмұндық жағынан да, әрекет етуші жағынан да дамуды анықтайды. Білім мен 

біліктердің тығыз ӛзара әрекеттесуі-ойлаудың түрлі тәсілдерін қалыптастырудың негізі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық есептер-сұрақ жағдайы бар танымдық тапсырмалар, оған қойылатын 

талаптар, функционалдық тәуелділіктер және жауап талаптары кіреді. Ӛзінің дидактикалық мақсаты бойынша-

бұл білім мен іскерлікті интегративті қолданудың, химиялық тілдің сандық және сапалық сипаттамалары 

арасындағы тұтастықты орнатудың құралы. Оқу үдерісіне міндеттерді қосу студенттердің дербестігі мен 
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белсенділігін қамтамасыз етуге, берік білім мен біліктерді қалыптастыруға, оқытудың ӛмірмен байланысын 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ кәсіби жетілдіруге ықпал етеді. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия терминологиясы, карбоциклді қосылыстар 

Постреквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, химияны оқыту технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық есептерді шешудің теориялық принциптері мен негізгі 

заңдылықтарын білу; В)Химиялық есептерді шешудің әдістерін ӛз бетінше жүргізу дағдысы болу; С)Есептерді 

шешудің нәтижелерін математикалық ӛңдеуді жүргізу; D)Химиялық есептерді шешудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру; Е)Алынған теориялық білімді және ғылыми-зерттеу жұмысында химиялық 

есептерді шешудің практикалық дағдыларын қолдану. 

 

9.2. Модуль Органикалық қосылыстар номенклатурасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық химия терминологиясы (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Альмуратова  К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық қосылыстардың түрлері мен қасиеттерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық химия ғылымының басқа ғылымдармен байланысы. Органикалық 

қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері. А.М.Бутлеровтың химиялық қосылыстар теориясы, қағидалары. 

Қаныққан және қанықпаған кӛмірсутектер. Спирттер. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылдары. 

Кӛмірсулар. Циклоалкандар. Ароматты кӛмірсутектер.  Гетероциклді қосылыстар.  

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия, элементтер химиясы 

Постреквизиттері:  Сапалық талдау, Органикалық молекулалардың функциональды туындыларының химиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып, органикалық 

синтезді ӛз бетімен жүргізе білу; В)Органикалық қосылыстардың негізгі құрылыс теориясын, қағидаларын 

меңгеру арқылы кӛміртегі атомының электрондық құрылысы, химиялық байланыстың табиғаты туралы 

түсініктері болуы тиіс; С)Органикалық қосылыстардың жеке ӛкілдерін  зертханада алу жолдарын және оларға 

сапалық талдау жасай білу; D)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып; Е)Органикалық 

синтезді ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химиядағы есептеулер (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Химия есептерін шығарудың әдістері пәнінен теориялық және әдістемелік 

білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиядан есептер шығару әдістемесі. Қоспаның құрам бӛліктерін анықтауға 

арналған есептер. Реакцияға түсетін заттардың біреуінің белгілі массасы бойынша түзілген заттың массасын 

есептеу. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия терминологиясы, карбоциклді қосылыстар 

Постреквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, химияны оқыту технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия есептерін шығару студенттерге химия пәнінің білім жүйесін 

меңгеруге негізгі себепкер болады; В)Студенттердің ойлау қабілетін дамытып, алған білімдерін арттыруға, 

біліктерін қалыптастыруға С)Кез-келген жағдайда оны пайдалануға кӛмектеседі. D)Есеп шығару кезінде 

студенттер оқу процесінің негізгі элементтерін, оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е)Адам 

тұлғасының қалыптасуына ӛте қажетті жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

 

6В01504 - ХИМИЯ 

2(2 жылдық) курс 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5 Модуль Критериалды бағалау 8 академиялық кредит 

БП ЖК BОТ 2205 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 3 5 

КП ЖК EShA 2206 Есептер шығару әдістемесі 3 5 

6.1 Модуль. Жаратылыстану пәндері -20 академиялық кредит  

БП ТК KKH 2211 Координаталық қосылыстар химиясы 3 5 

БП ТК MHEZhA 2212 Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі 3 5 

КП ТК HOT 2301 Химияны оқыту технологиясы 3 5 

КП ТК Bioh 2302 Биогеохимия (интеграцияланған курс) 3 5 
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6.2 Модуль. Химиялық тәжірибелер - 20 академиялық кредит  

БП ТК KKC 2212 Комплексті қосылыстар синтездеу 3 5 

БП ТК HKT 2213 Химиядан қызықты тәжірибелер 3 5 

КП ТК HOIA 2301 Химияны оқытудағы инновациялық әдістер 3 5 

КП ТК HPB 2302 Химиядағы пәнаралық байланыстар 3 5 

7 МодульҚазіргі химияның даму перспективасы - 7 академиялық кредит  

КП ЖК 21GHMKD 2303 XXI ғасырдағы химия мұғалімінің кәсіби дамуы 4 5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

8.1 Модуль. Білім беруді басқару - 11 академиялық кредит  

БП ТК BBM 2304 Білім беру менеджменті 4 6 

КП ТК HOCT 2305 Химияны оқытудағы цифрлық технологиялар 4 5 

8.2 Модуль Білім берудегі сандық технология- 11 академиялық кредит 

БП ТК HFS 2304 Химиядан факультативті сабақтар 4 6 

КП ТК HС 2305 Химиядағы цифрландыру 4 5 

 

5В011200 – ХИМИЯ 

3 курс 

Қабылдау жылы: 2018ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
  

10 Модуль Кәсіби білім беру 14 кредит 

БП МК IBB 3221 Инклюзивті білім беру 5 3 

БП МК KK(O)T 3222 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП ЖК ShT 3223 Шетел тілі С 1 5 5 

БП МК KBShT 3224 Кәсіби бағытталған шетел тілі 6 3 

11.1 Модуль Химияны оқытудың теориясы мен методологиясы, 16 кредит 

КП МК  НОА 3301 Химияны оқыту әдістемесі 5 5 

БП PP 3225 Педагогикалық практика 5 1 

БП ТК HОТ 3226 Химияны оқыту технологиясы 6 5 

БП ТК GPAIA 3227 Ғылыми – педагогикалық ақпараттарды іздеу әдістемесі 6 5 

11.2 Модуль Химияны оқытудың ғылыми-теориялық негіздері, 16 кредит 

КП МК  НОА 3301 Химияны оқыту әдістемесі 5 5 

БП PP 3225 Педагогикалық практика 5 1 

БП ТК НОІА 3226 Химияны оқытудағы инновациялық әдістер 6 5 

БП ТК HPZN 3227 Химия-педагогикалық зерттеулер негіздері 6 5 

12 МодульТермодинамикалық жҥйе және беттік қҧбылыстар, 8 кредит 

КП ЖК FH 3302 Физикалық химия 5 4 

КП ЖК KH 3303 Коллоидты химия 5 4 

13.1 Модуль Жаратылыстану пәндерін біріктіру, 12 кредит 

КП МК  НЕ 3304 Химиялық экология 6 3 

КП ТК НТ 3305 Химиялық технология 6 5 

КП ТК ВН 3306 Биологиялық химия (орыс тілінде) 6 4 

13.2 Модуль Химиядын интеграцияланған курс, 12 кредит 

КП МК  НЕ 3304 Химиялық экология 6 3 

КП ТК НS 3305 Химиялық синтез 6 5 

КП ТК В 3306 Биогеохимия (интерграцияланған) 6 4 

14 Модуль Химиядын интеграцияланған курс, 10 кредит 

КП ЖК KESh 3307 Күрделіленген есептерді шығару 5 5 

КП ЖК OESh 3308 Олимпиада есептерін шығару 6 5 

 

10 Модуль Кәсіби білім беру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілі С1 

Бағдарлама авторы: Doskeyeva M. E., Zhalelova G.I 

Курсты оқытудың мақсаты: The aim of course – to develop and to provide active proficiency in a foreign language 

of graduates as with means of ―formations and formulations of thoughts‖ in socially caused and professional-oriented 

spheres or dialogues;-to teach students to see in a foreign language the means of reception, expansion and deepening of 

system knowledge on specialties and means of independent increase of the professional qualification; 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: A brief description of the discipline Expansion of the international cooperation in 

economic, political, scientific and technical, cultural and educational areas demands from the modern graduate of the 

higher school of active foreign language skills. Foreign language skills allow realizing such aspects of professional 

work, as timely acquaintance with the newest technologies, discoveries and tendencies in development of a science and 

techniques, an establishment of professional contacts with foreign partners. It provides increase of level of the 

professional competence. As motivation at mastering by a foreign language the professional requirement of the student, 

which prepare to become the highly skilled expert with knowledge of a foreign language, first of all, serves. There upon 

one of the main features of this subject in institute of higher education is its professional- oriented character reflected in 

the educational purpose and the maintenance of training. In this aspect, the development of skills of public speech (the 

message, the report, discussion), development of skills of reading of the special literature with the purpose of reception 

of the information, acquaintance with bases of abstracting, annotation and translation the literature on specialty, 

development of the basic skills of the writing for preparation of publications and carrying on correspondence is realized. 

Training to specialty language is carried out on the base of the professional- oriented material. Discipline development 

―The professional- oriented foreign language‖ is a necessary basis for the subsequent studying of courses on variable 

parts, student pedagogical practice passages 

Пререквизиттері: calculation methods of analysis, tree methodology chemical tasks solution 

Постреквизиттері: Oxidation-reduction reactions, Physical chemistry 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A)To be able to analyze and estimate social information, to plan and to carry out 

the activity by taking into account results of the analysis; B)To read and understand authentic professional articles for 

general understanding of the contents or for getting necessary information, C)To express own point of view on the 

discussed questions. To understand aurally authentic messages, conversations and interviews; to work with dictionaries. 

 

11.1 Модуль Химияны оқытудың теориясы мен методологиясы 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химияны оқыту технологиясы 

Бағдарлама авторы:  Иманғалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химияны оқыту технологиясы пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен 

біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқыту технологиясының жалпы және жеке әдістерін, оқушылардың білімін 

бақылаудың және есепке алудың әртүрін, химия пәнінен дәстүрлі емес сабақтың конспектісін құра білуін, 

сабаққа талдау жасай алуын меңгерту. 

Пререквизиттері: Химиялық проблемаларды шешу, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі, Химиядан сыныптан тыс 

жұмыстар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химияны оқыту технологиясының химик мамандығы үшін маңызын; 

қазіргі қоғамдағы химияны оқыту технологиясының мәнін; химияны оқыту технологиясының негізгі теориялық 

мәселелерін білу және оларды ӛмірде пайдалана білу түсінігі; В)Түрлі технологияны пайдалана отырып, оны 

сабақта қолдана білу біліктілігі; С)Авторлықбағдарламалардың мәнін,оның ӛзгеруінің жалпы заңдылықтарын 

білу; D)Технологиялардың негізгі қағидаларын қолдана білу; Е)Химия пәнінен сабақтарды тиімді жоспарлай 

алуы, соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары негізіндегі білім,білік,дағдыларды игеруде әлемнің 

ғылыми бағытын түсінуге,жүзеге асыра білугеіскерлігі болуы керек. 

  

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Ғылыми- педагогикалық ақпараттар іздеу әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Иманғалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми-педагогикалық ақпараттар іздеу әдістемесі пәнінен теориялық және 

әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ғылыми-педагогикалық ақпараттар іздеудіңжалпы және жеке әдістерін, 

оқушылардың білімін бақылаудың және есепке алудың әртүрін, химия пәнінен ғылыми зерттеулер жүргізе 

алуын, алған деректерді ӛңдей алу дағдысын меңгерту. 

Пререквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, Химиядағы есептеулер 

Постреквизиттері: ХХІ ғасырдағы химия мұғалімінің кәсіби дамуы, Электрохимия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ғылыми-педагогикалық ақпараттар іздеуәдістемесініңхимик мамандығы 

үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химиядан ғылыми ақпараттардың мәнін; ғылыми-педагогикалық ақпараттар 

іздеу әдістемесінің негізгі теориялық мәселелерін білу және оларды ӛмірде пайдалана білу түсінігі; В)Түрлі 

әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оны практикада қолдана білу біліктілігі; С)Ғылыми ізденістердіңмәнін,оның 

ӛзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D)Әдістемелік зерттеулердіңнегізгі қағидаларын қолдана білу; Е)Химия 

пәнінен ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді жоспарлай алуы, соған сәйкес функционалдық сауаттылық 

талаптары негізіндегі білім,білік,дағдыларды игеруде әлемнің ғылыми бағытын түсінуге,жүзеге асыра 

білугеіскерлігі болуы керек. 
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11.2 Модуль Химияны оқытудың ғылыми-теориялық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химияны оқытудағы инновациялық әдістер 

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химияны оқытудағы инновациялық әдістер пәнінен теориялық және әдістемелік 

білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химияны оқытудағы инновациялық әдістердің жалпы және жеке әдістерін, химия 

пәнінен әр алуан технологияларынан сабақ жүргізе алуын, алған деректерді ӛңдей алу дағдысын меңгерту. 

Пререквизиттері: Химиялық проблемаларды шешу, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі, Химиядан сыныптан тыс 

жұмыстар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия оқытудың инновациялық әдістерінің химик мамандығы үшін 

маңызын; қазіргі қоғамдағы химия пәнін оқытудың мәнін; қазіргі технологиялардың негізгі теориялық 

мәселелерін білу және оларды ӛмірде пайдалана білу түсінігі; В)Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оны 

практикада қолдана білу біліктілігі; С)Химия оқытудың методологиясының мәнін,оның ӛзгеруінің жалпы 

заңдылықтарын білу; D)Әдістемелік технологиялардың негізгі қағидаларын қолдана білу; Е)Химия пәнінен 

ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді жоспарлай алуы, соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары 

негізіндегі білім,білік,дағдыларды игеруде әлемнің ғылыми бағытын түсінуге,жүзеге асыра білуге іскерлігі 

болуы керек. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химия-педагогикалық зерттеулердің негіздері 

Бағдарлама авторы:  Иманғалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия-педагогикалық зерттеулердің негізі философиясымен, педагогикалық-

психологиялық негіздерімен, нормативтік құжаттарымен таныстырып, оның дәстүрлі білім беру жүйесінен 

ерекшелігін анықтай, талдау жасауға үйрету және студенттерді ғылыми ізденіске баулу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім беру методологиясы. Химия-педагогикалық зерттеулердің негізі жүйесінің 

методологиясы. Білім беру мазмұны. Қазіргі мектепте білім берудің тұлғалық-бағыт берудің мәселелерін 

негіздеу. Тұлғаны әлеуметтендірудің педагогикалық моделі. Құзыреттілік және құзырлылық: Химия-

педагогикалық зерттеулердің негізі концепциясының негізгі бағыттары. Педагогикалық және психологиялық 

мониторинг, оның білім беру үрдісіндегі орны. Оқушылардың зерттеу қызметінің психология-педагогикалық 

негіздері. Химия-педагогикалық зерттеулердің негізі  педагогикалық және ақпаратты технологиялары.   

Пререквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, Химиядағы есептеулер 

Постреквизиттері: ХХІ ғасырдағы химия мұғалімінің кәсіби дамуы, Электрохимия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі қоғамдағы химиядан ғылыми ақпараттардың мәнін; Химия-

педагогикалық зерттеулердің негіздерінің негізгі теориялық мәселелерін білу және оларды ӛмірде пайдалана 

білу түсінігі; В)Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оны практикада қолдана білу біліктілігі; С)Әдістемелік 

зерттеулердіңнегізгі қағидаларын қолдана білу; D)Химия пәнінен ғылыми зерттеу жұмыстарын тиімді 

жоспарлай алуы, соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары негізіндегі білім,білік,дағдыларды 

игеруде әлемнің ғылыми бағытын түсінуге,жүзеге асыра білугеіскерлігі болуы керек. 

 

12 Модуль Термодинамикалық жҥйе және беттік қҧбылыстар 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Физикалық химия 

Бағдарлама авторы:  Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:электр тогын пайдалануға негізделген әртүрлі қондырғыларда жұмыс жасау 

қабілетін жетілдіру, алынған мәліметтерді графикалық жүйеде ӛңдеп, қажетті есептеулерді жүргізуге үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық термодинамика. Электролит емес ерітінділер. Электролит ерітінділері. 

Химиялық кинетика және катализ. Электрохимия. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия-1, Химиялық формулалар бойынша есептеулер  

Постреквизиттері: Қолданбалы химия, Мұнай және мұнай ӛнімдерін талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Физикалық химияның теориялық негіздері, оның заңдарың игеру, әр  түрлі 

процестердің  жүру бағыттары туралыбілу; В)Химиялық реакцияның жылдамдығы, химиялық тепе- теңдік, 

термодинамиканың заңдары, термохимиялық процестерді білу; С)Электр тоғын пайдалануға негізделген 

әртүрлі қондырғыларда жұмыс  жасай білу; D)Әртүрлі процестердің жүру бағытын игере отырып, физико-

химиялық талдау жасап,  нәтижелерін ӛңдей білуге дағдылану; Е)Стандартты жағдайда берілген энтальпия, 

энтропияларды пайдаланып, кейбір химиялық реакцияларды жүргізбей- ақ есептей білу қабілеттерін дамыту  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Коллоидты химия  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты: қазіргі заманғы коллоидтық химияның теориялық негіздері және 

әдістерімен таныстыру, коллоидтық процестердің ӛміріндегі қолданбалы әдістерін тереңдей меңгеру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.  Термодинамиканың негізгі заңдары. 

Химиялық термодинамика негіздері. Энергия. Жұмыс. жылу. термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Химиялық реакцияның жылулық эффектісі. Жүйе күйлерінің 

термодинамикалық потенциалдары. Кирхгофф теңдеуі. Термодинамиканың үшінші заңы. Химиялық 

реакцияның изотермасы мен изохорасы. Ле-Шателье принципі. Рауль заңы. Үшкомпонентті жүйелер. Таралу 

заңы. Электродтық потенциал. Фарадей заңы. Кольрауш заңы. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элемент. ЭДС. 

Аррениус теңдеуі. Гомогенді және гетерогенді катализ.Коллоидты жүйелер туралы жалпы түсініктер. 

Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Дисперсті 

жүйелердің молекулалы-кинетикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар және абсорбция.  

Электрокинетикалық құбылыстар. Жүйелердегі структуралар түзілу.    

Пререквизиттері: Электротехника, Физикалық химия 

Постреквизиттері: Химиялық технологиямен мұнай химиясындағы энергия және ресурсүнемдеуші процестер, 

Химия ӛнеркәсібінде еңбекті қорғау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

13.1 Модуль Жаратылыстану пәндерін біріктіру 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық технология  

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы химиялық технологияның негізгі заңдарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жалпы химиялық технологиялық процестерді қарастыру және есептерді шығару 

арқылы, материалдық және жылу баланстарын құру 

Пререквизиттері: Физикалық химия, Коллоидты химия 

Постреквизиттері: Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі, Химиялық реакциялар механизмі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Химиялық технологияның  технико-экономикалық кӛрсеткіштерін және 

теориялық негізін білу; В)Минералды шикізатты байытуда, судың кӛрсеткіштерін талдауда және 

материалдық,энергетикалық есептеулер жүргізе білу; С)Ӛндірістің рентабельдігін бағалау және техника-

экономикалық кӛрсеткіштерін есептей білу; D)Ӛндірістің технологиялық режимін талқылай білу; Е)Ӛндірістегі 

техникалық қауіпсіздік ережесін сақтауға және режимді бағалауға  үйрету; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Биологиялық химия (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі материя құрамына енетін қосылыстардың негізгі кластарын,  олардың 

алмасу процестерінің сипаттарын білуге қажетті білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Биохимияның даму тарихы. Организмдердің  химиялық құрамы. Ақуыздар. 

Дәрумендер. Кӛмірсулар. Ферменттер. Гармондар. Липидтер. 

Пререквизиттері:   Химияны оқыту әдістемесі, Химиялық байланыстар мен молекулалар құрылысының 

теориясы 

Постреквизиттері: Тотығу-тотықсыздану реакциясы,Координациялық қосылыстар химиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Тірі обьектілердің химиялық құрамы мен химиялық элементтерге 

қажеттілігін білу; В)Биологиялық обьектілерге ферменттердің әсер ету механизмін білу; С)Маңызды 

биологиялық қосылыстарға сапалық реакция жүргізе білу; D)Органикалық қосылыстардың қасиеті мен 

құрылысын химиялық эксперимент жүзінде дәлелдей білуге дағдылану; Е)Ӛз бетімен конспект, мини дәріс, 

баяндама, мәнжазба жаза білу қабілеттерін қалыптастыру 

 

13.2 Модуль Химиядын интеграцияланған курс 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химиялық синтез 

Бағдарлама авторы:Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық заттарды синтездеудің негізгі әдістерімен ережелері бойынша 

білім жиынтығы мен тәжірибелік біліктілікті игерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың қасиеттері, оларды алу тәсілдері, тазарту мен идентификациялау, 

әртүрлі операцияларды жасап, талдау. 
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Пререквизиттері: Физикалық химия, Коллоидты химия 

Постреквизиттері: Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі, Химиялық реакциялар механизмі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бейорганикалық заттардың классификациясы, металдардың, 

бейметалдардың, оксидтер, негіздер, қышқыл, тұздарды синтездеу және химиялық теңдеу бойынша есептеу 

жүргізу туралы түсінігі; В)Бейорганикалық заттардың қасиеттерін, оларды алыну тәсілдерін,заттарды тазарту 

мен оларды синтездеу тәсілінің тиімді әдісін таңдау мен қолдану біліктілігі; С)Синтезге құрылғылар мен 

реактивтерді дайындауды, синтез нәтижелерін қорытындылау дағдысы болу керек;  

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Биогеохимия (интеграцияланған курс) 

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Химия–биологиялық білім берудің негізі биогеохимиялық экология ұғымдарын 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ғылымдардың үштен бірігуі нәтижесінде биогеохимия ұғымы туындайды. 

Биогеохимия дегеніміз – биосферадағы химиялық элементтердің жинақталуы мен таралуын, миграциясы мен 

айналымын, тау  жыныстары мен минералдар бұзылуындағы тірі ағзалар ролін зерттейтін ғылыми пән. 

Пререквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, Химиялық байланыстар мен молекулалар құрылысының 

теориясы 

Постреквизиттері: Тотығу-тотықсыздану реакциясы, Координациялық қосылыстар химиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеохимия негізгі элементтерін білу; В)Функционалдық сауаттылықты 

арттыру; С)Ӛзінің мүмкіндігін нақты перспективалық жоспарлаумен салыстыра білу, модульдік оқыту 

технологиясын мектепте практикадан ӛту барысында қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Күрделіленген есептерді шығару 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиядан күрделіленген есептерді шығарудың әдістері пәнінен теориялық және 

әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру; күрделі есептерді шығару әдістерін үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық және органикалық химиядан тақырыпаралық күрделі есептер. 

Олимпиада есептері. Күрделі есептерді шығару әдістемесі.  

Пререквизиттері: химиядан есептер шығару әдістемесі, химиялық сандық талдау 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Күрделенген есептердің жіктеуін білу; В)Бастапқы берілгендерге 

байланысты есептерді шешудің оптимальды әдістерін таңдай білу; С)Есептерді шешудің алгоритмін құра білу; 

D)Топтық жұмыста «миға шабуыл» әдісін қолдана білу; Е)Есепті шешудің әдістері мен тәсілдерін тиесілі 

түсіндіре білу. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Олимпиада есептерін шығару 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиядан олимпиада есептерін шығарудың әдістері пәнінен теориялық және 

әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиядан  есептер шығару әдістемесі. Қоспаның құрам бӛліктерін анықтауға 

арналған есептер. Реакцияға түсетін заттардың біреуінің белгілі массасы бойынша түзілген заттың массасын 

есептеу. Белгісіз затты анықтауға арналған есептер. 

Пререквизиттері: химиядан есептер шығару әдістемесі, химиялық сандық талдау 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия есептерін шығару студенттерге химия пәнінің білім жүйесін 

меңгеруге негізгі себепкер болады; В)Студенттердің ойлау қабілетін дамытып, алған білімдерін арттыруға, 

біліктерін қалыптастыруға; С)Кез-келген жағдайда оны пайдалануға кӛмектеседі. D)Есеп шығару кезінде 

студенттер оқу процесінің негізгі элементтерін, оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е)Адам 

тұлғасының қалыптасуына ӛте қажетті жұмыс істеу дағдысы қалыптасады 

 

5В011200– ХИМИЯ  

4 курс 

 Қабылдау жылы: 2017ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

17.1 Модуль Білім берудегі сандық технология, 13 кредит 

БП ТК HOCT 4201 Химияны оқытудағы цифрлық технологиялар  (орыс тілінде) 7 4 

КП ЖК 21GHMKD 4301 ХХІ ғасырдағы химия  мұғалімнің кәсіби дамуы 7 5 
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КП ТК HSTSh 4302 Химиядан сыныптан тыс жұмыстар (орыс тілінде) 7 4 

17.2 Модуль Педагогикалық шеберлік, 13 кредит 

БП ТК HC 4202 Химиядағы цифрландыру  (орыс тілінде) 7 4 

КП ЖК 21GHMKD 4303 ХХІ ғасырдағы химия  мұғалімнің кәсіби дамуы 7 5 

КП ТК HFS 4304 Химиядан факультативті сабақтар (орыс тілінде) 7 4 

18.1 Модуль Химиядан интеграцияланған курс, 9 кредит 

КП ТК Bioh 4305 Биогеохимия (интеграцияланған курс) 7 4 

КП ТК HT 4306 Химиялық технология 7 4 

БП  ТР Тілдік практика 8 1 

18.2 Модуль Жаратылыстану пәндерін біріктіру, 9 кредит 

КП ТК HPB 4307 Химиядағы пәнаралық байланыстар 7 4 

КП ТК HS 4308 Химиялық синтез  7 4 

БП  ТР Тілдік практика 8 1 

19.1 Модуль Химияның таңдаулы тараулары, 12 кредит 

БП ТК HRM  4203 Химиялық реакциялар механизмі (ағылшын тілінде) 7 4 

КП ЖК TTR 4309 Тотығу-тотықсыздану реакциялары (ағылшын тілінде) 7 4 

КП ЖК  KK 4310 Координациялық қосылыстар (ағылшын тілінде) 7 4 

19.2 Модуль  Қазіргі химияның даму перспективасы, 12 кредит 

БП ТК HPT  4204 Химиялық процестер термодинамикасы (ағылшын тілінде) 7 4 

КП ЖК  TTR 4309 Тотығу-тотықсыздану реакциялары (ағылшын тілінде) 7 4 

КП ЖК KK 4310 Координациялық қосылыстар (ағылшын тілінде) 7 4 

 

17.1 Модуль Білім берудегі сандық технология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Химияны оқытудағы цифрлық технологиялар  (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Цифрландыру заманына сәйкес келетін педагогикалық технологиялар мен 

әдістерді меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқытудың цифрлық формасы, әдістері мен құралдарын ашып кӛрсетіп, білім беру 

барысында оқытудың жаңа мазмұнын жүзеге асыру. 

Пререквизиттері:  Химиялық элементтердің периодтық жүйесі, Талдау нәтижелерін ӛңдеу 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқытудың тиімді цифрлық әдістерін білу; В)Ұйымдастырудың тиімді 

цифрлық әдістерін меңгеру; С)Оқу үрдісіне сәйкес қажеттілерін таңдап қолдану; D)Цифрлық білімді үнемі 

дамытуға дағды қалыптастыру Е)Студенттің зерттеу әрекеті мен ӛзіндік оқу-танымдық процесінің дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 

Бағдарлама авторы: Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән бітіруші түлектердің әлем ӛзгерісінің динамикалық жағдайында үздіксіз 

кәсіби дамуына дайын болуына ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл бағдарламаны жүзеге асырудағы тақырыптық мазмұны білім алушылардың 

функционалді сауаттылығын дамытудағы ЮНЕСКО және ОЭСР ұсыныстарының негізгі 

тұжырымдамаларымен келісілген және оларды мектеп тәжірибесінде бағдарламаның 7 модульдің контекстінде 

іс жүзіне асыруға ықпал жасайтын әдістемелік сипаттағы ұсыныстарды қамтиды: Сабақ беру және оқытудағы 

жана әдіс-тәсілдер; Сын тұрғыда ойлауға оқыту; Оқыту үшін және оқытуды бағалау; Сабақ беру және оқыту 

барысында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдалануы; Талантты және даралы оқушыларды 

оқыту; Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес сабақ беру және оқыту; Оқытудағы басқару мен 

кӛшбасшылығы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу және оқыту процесін жетілдіруде мұғалімнің кӛшбасшысылық 

сапасын дамыту принциптері мен мектептің кӛшбасшылық қазіргі кезендегі концепциясын білуі керек; 

В)Қазіргі әлемде оқушылардың белсеңді және жетістіккі әрекет етуге дайындығын қалыптастыра алуы керек; 

С)Оқыту мен тәрбиелеу мәселелерінде белсенді азаматты, ақпарат технологиялар сферасында құзыретті, 

конструктивті диалогқа қабілетті болашақ маманды тәрбиелеуді дайын болу; D)Оқушылардың жеке тұлағалық 

дамуын, ӛзін-ӛзі реттеуін және ӛзбетінше оқу нышандарын тәрбиелеуге ықпал ететін оқу процесін 

ұйымдастырудағы дағдыларын меңгеруі керек; Е)Кәсіби-педагогикалық және жеке тұлғалық мәселелерді 

кездейсоқ жағдайларда сауатты шеше білуі және рефлесияны жүзеге асыра алуы керек. 
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Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиядан сыныптан тыс жұмыстар (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Иманғалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиядан кластан тыс жұмыстардың оқу-тәрбиелік маңызы. Кластан тыс 

жұмыстардың түрлері, жіктелуі. Мектептегі химиялық үйірмелер. Химиялық кештер. Олимпиадалар. Химия 

күні, апталығы. Химиядан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқушылардың зерттеу жұмыстары. Химиялық эксперимент. Химиялық танымдық 

ойындар,сӛзжұмбақтар және т.б.пайдаланып,  дидактикалық материалдар дайындау. Газеттер мен бюлетендер 

шығару. Химия  айлығы, онкүндігі. Топсеруен. Қабырға газетін шығару. 

Пререквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, Химиялық экология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Орта мектепте сыныптан тыс жұмыстардың жалпы теориялық негіздерін 

меңгерту; В)Орта мектептегі химия пәнінен сыныптан тыс жұмыстардың оқу-тәрбиелік міндеттері және 

кӛпнұсқалы мазмұнын игеру; С)Сыныптан тыс жұмыстардың әдіснамасы және негізгі принциптерін оқыту; 

D)Орта мектептегі химияның факультативтерін ұйымдастыру; Е)Химияны оқыту құралдары, химиялық кабинет 

және оны жабдықтау,оларды пайдалана білу. Химиялық тілді, экспериментті, есептер мен жаттығуларды, 

кӛрнекі және техникалық құралдарды тиімді пайдаланудың икемділіктері мен дағдыларын меңгерту. 

 

17.2 Модуль Педагогикалық шеберлік 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Химиядағы цифрландыру  (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Цифрландыру заманына сәйкес келетін химиялық технологиялар мен әдістерді 

меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиядағы цифрлық әдістері мен құралдарын меңгеріп, ғылым даму барысында 

зерттеу мақсаттарын жүзеге асыру. 

Пререквизиттері:  Химиялық элементтердің периодттық жүйесі, Талдау нәтижелерін ӛңдеу 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиядағы тиімді цифрлық әдістерін білу; В)Ұйымдастырудың тиімді 

цифрлық әдістерін меңгеру; С)Зерттеу үрдісіне сәйкес қажеттілерін таңдап қолдану; D)Цифрлық білімді үнемі 

дамытуға дағды қалыптастыру Е)Студенттің зерттеу әрекеті мен ӛзіндік оқу-танымдық процесінің дағдысын 

қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиядан факультативті сабақтар (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Когисов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия бойынша факультативтік сабақтар теориялық, практикалық бӛлімді, 

сондай-ақ есептерді шешуді қарастырады. Практикалық бӛлім химия курсында оқытылатын теориялық 

материалмен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия пәні бойынша факультативтік сабақтар: химия пәні бойынша 

оқушылардың білімін тереңдету, химияға деген қызығушылықтары мен қабілеттерін дамыту; химия 

ғылымының әдістерін меңгеру; басқа пәндермен пәнаралық байланысты жүзеге асыру болып табылады. 

Пререквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, Химиялық экология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Келесі сыныптарда табысты оқыту; Б)Химияның негізгі заңдары мен 

ұғымдарын білу және оларды бағалау; С)Қарапайым есептерді жүргізе білу; Д)Әртүрлі химиялық реакциялар 

арасында бағдарлай білу, Е)Қажетті теңдеулерді құру, ӛз әрекеттерін түсіндіру; 

 

18.1 Модуль Химиядан интеграцияланған курс 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Биогеохимия (интеграцияланған курс) 

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Химия–биологиялық білім берудің негізі биогеохимиялық экология ұғымдарын 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ғылымдардың  үштен бірігуі нәтижесінде биогеохимия ұғымы туындайды. 

Биогеохимия дегеніміз – биосферадағы химиялық элементтердің жинақталуы мен таралуын, миграциясы мен 

айналымын, тау жыныстары мен минералдар бұзылуындағы тірі ағзалар ролін зерттейтін ғылыми пән. 

Пререквизиттері: Химиялық байланыс, Ғылыми-педагогикалық ақпараттар іздеу әдістемесі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеохимия негізгі элементтерін білу; В)Функционалдық сауаттылықты 

арттыру; С)Ӛзінің мүмкіндігін нақты перспективалық жоспарлаумен салыстыра білу, модульдік оқыту 

технологиясын мектепте практикадан ӛту барысында қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық технология  

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: жалпыхимиялық технологияның  негізгі заңдарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жалпы химиялық технологиялық процестерді   қарастыру және   есептерді шығару 

арқылы, материалдық және жылу баланстарын құру 

Пререквизиттері: Биологиялық химия, Химиялық элементтердің периодтық жүйесі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Химиялық технологияның технико-экономикалық кӛрсеткіштерін және 

теориялық негізін білу; В)Минералды шикізатты байытуда, судың кӛрсеткіштерін талдауда және материалдық, 

энергетикалық есептеулер жүргізе білу;С)Ӛндірістің рентабельдігін бағалау және техника-экономикалық 

кӛрсеткіштерін есептей білу; D)Ӛндірістің технологиялық режимін талқылай білу; Е)Ӛндірістегі техникалық 

қауіпсіздік ережесін сақтауға және режимді бағалауға үйрету; 

 

18.2 Модуль Жаратылыстану пәндерін біріктіру 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиядағы пәнаралық байланыстар 

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаратылыстану пәндеріне қатысты пәнаралық байланыстың барлық жүйесін 

тұтастай кӛз алдымызға елестету үшін жеке түсініктер мен ғылыми деректерді топтастыратын жетекші 

идеяларды ажырата білуіміз керек. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қандай ғылым болмасын бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар жүйесінен 

тұрады, оларды жетік түсінбейінше, ғылымның мазмұнын игеру мүмкін емес. Табиғаттың біртұтастығы идеясы 

– ғылыми-жаратылыстану пәндерінде қарастырылатын негізгі дүниетанымдық идеялардың бірі. 

Пререквизиттері: Химиялық байланыс, Ғылыми-педагогикалық ақпараттар іздеу әдістемесі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия дамудың негізгі салалары және химик –ғылымдардың еңбектерін 

білу; В)Химия тарихы білімін кәсіби қызметінде қолдана білу; С)Заманауи ғылымның қалыптасуындағы 

химияның даму тенденцияларын бағалай білу;  

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химиялық синтез 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық заттарды синтездеудің негізгі әдістерімен ережелері бойынша 

білім жиынтығы мен тәжірибелік біліктілікті игерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың қасиеттері, оларды алу тәсілдері, тазарту мен идентификациялау, 

әртүрлі операцияларды жасап, талдау. 

Пререквизиттері: Биологиялық химия, Химиялық элементтердің периодтық жүйесі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бейорганикалық заттардың классификациясы, металдардың, 

бейметалдардың, оксидтер, негіздер, қышқыл, тұздарды синтездеу және химиялық теңдеу бойынша есептеу 

жүргізу туралы түсінігі; В)Бейорганикалық заттардың қасиеттерін, оларды алыну тәсілдерін,заттарды тазарту 

мен оларды синтездеу тәсілінің тиімді әдісін таңдау мен қолдану біліктілігі; С)Синтезге құрылғылар мен 

реактивтерді дайындауды, синтез нәтижелерін қорытындылау дағдысы болу керек;  

 

19.1 Модуль Химияның таңдаулы тараулары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Химиялық реакциялар механизмі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық реакциялардың жіктелуі, химиялық айналым сипаты, реакция 

жағдайы мен механизмдерін терең білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Молекула және басқа әрекеттесетін бӛлшек құрылымы, тотығу дәреже мен 

табиғаты әсері, реакция механизмі. 

Пререквизиттері:  Химияны оқыту технологиясы, Химиялық экология 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Реакция мен механизмдерінің жіктелуін білу; В)Зат табиғатының 

химиялық қасиеттеріне әсерін меңгеру; С)Реакция ӛнімдерін болжау; D)Химиялық білімді үнемі дамытуға 
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дағды қалыптастыру Е)Студенттің зерттеу әрекеті мен ӛзіндік оқу-танымдық процесінің дағдысын 

қалыптастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Тотығу-тотықсыздану реакциялары (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тотығу-тотықсыздану реакциясының жүру заңдылықтарын меңгерту; тотығу-

тотықсыздану реакциясын теңестіруге үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тотығу,тотықсыздану, тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш терминдері, ТТР 

жіктелуі, теңестіру әдістері және сулы ортадағы ӛнімдер. 

Пререквизиттері:  Сапалық талдау, химия –экологиялық білім беру 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тотығу-тотықсыздану теориясының қағидалары туралы білу; В)Тотығу, 

тотықсыздану, тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш анықтамаларын, электрохимиялық процестерді меңгеру; 

С)Химиялық процестер мен реакциялардан бӛлінетін энергиялардың, олардың активтену ждәрежесін және 

химиялық энергетиканы ӛндірісте қолдану жолдарын игеру; D)Реакция жылдамдығының константасын, 

гетерогенді процестердің кинетикасын, катализді, катализ және тепе-теңдікті, электрхимияны білу; 

Е)Студенттің зерттеу әрекеті мен ӛзіндік оқу-танымдық процесінің дағдысын қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Координациялық қосылыстар химиясының негіздері (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Алмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Координациялық қосылыстар химиясы пәнінен теориялық және әдістемелік 

білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер: ӛсімдіктердің химиялық құрамын,  

биологиялық белсенді заттарды, органикалық қосылыстар молекулаларының химиялық байланысын, 

құрылымы, функциональды топтары, қанығу дәрежесі бойынша классификациясын, кеңістіктік құрылысын 

түсінеді.  

Пререквизиттері:  Зат құрылысы, Бейорганикалық химия, Химияға кіріспе 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Координациялық қосылыстар химиясы мен органикалық қосылыстар, 

олардың реакцияларының механизмінің білу және түсіну. В)Заттардың күрделі қоспаларын идентификациялау 

және бӛлу, олардың құрылысын тағайындау, С)Реакция механизмін зерттеу, координациялық қосылыстар 

химиясының талдаудың зерттеу әдістерін іс жүзінде қолдана білу; D)Әдіснамалық, ақпараттық, 

коммуникативтік құзіреттілігі қалыптасады: Е)Координациялық қосылыстар химиясының теориялық  және 

практикалық негіздерін түсінуге жол ашады. 

 

19.2 Модуль Қазіргі химияның даму перспективасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Химиялық процестер термодинамикасы (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Физикалық химияның химиядағы термодинамикалық құбылыстарды, сонымен 

қатар заттардың термодинамикалық қасиеттерінің олардың құрамы мен агрегаттық күйіне тәуелділігін 

қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық термодинамика заңдылықтары, химиялық айналым сипаты, химиялық 

тепе-теңдік және фазалық айналымдар. 

Пререквизиттері:  Химияны оқыту технологиясы, Химиялық экология 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Термодинамика заңдарын білу; В)Химиялық құбылысқа термодинамика 

заңдарын қолдану; С)Реакцияның термодинамика нәтижесін болжау; D)Химиялық білімді үнемі дамытуға 

дағды қалыптастыру Е)Студенттің зерттеу әрекеті мен ӛзіндік оқу-танымдық процесінің дағдысын 

қалыптастыру. 
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5 Модуль Шетел тілі және бағалау  технологиясы, 11 академиялық кредит 

БП ЖК ShT(В1) 2205 Шетел тілі  (В1) 3 3 

БП ЖК ShT(В2) 2206 Шетел тілі  (В2) 4 3 

БП ЖК BOT 2207 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 3 5 

6.1 Модуль Базалық биологиялық білім 20 академиялық кредит 

БП ТК OAMS  2208 Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 3 5 

БП ТК Zoo 2209 Зоология (орыс тілінде) 3 5 

БП ТК OBH 2210 Органикалық және биологиялық химия (орыс тілінде ) 3 5 

БП ТК AA 2211 Адам анатомиясы (орыс тілінде ) 4 5 

6.2 Модуль Биологиялық мамандыққа кіріспе  20  академиялық кредит 

БП ТК KBOB 2208 Құрылымдық ботаника және  ӛсімдіктердің биоалуандылығы 3 5 

БП ТК SZ 2209 Салыстырмалы зоология (орыс тілінде) 3 5 

БП ТК BOH  2210 Биомолекулалардың  органикалық химиясы (орыс тілінде) 3 5 

БП ТК AAIT 2211 Адам анатомиясының іріктелген тараулары (орыс тілінде) 4 5 

7.1 Модуль Адам, жануарлар және ӛсімдіктер физиологиясы 14 академиялық кредит 

ЖБП ТК OFD 2108 Оқушылардың физиологиялық дамуы (орыс тілінде ) 3 5 

БП ТК AZhF 2212 Адам және жануарлар физиологиясы (ағылшын тілінде) 4 5 

БП ТК OF 2213 Ӛсімдіктер физиологиясы 4 4 

7.2 Модуль Білім берудегі  менеджмент, тірі ағзалар физиологиясы 14 академиялық кредит 

ЖБП ТК BBM 2108 Білім берудегі менеджмент (орыс тілінде) 3 5 

БП ТК TAF 2212 Тірі ағзалардың физиологиясы (ағылшын тілінде) 4 5 

БП ТК OODFN 2213 Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері 4 4 

8.1 Модуль Генетика  және клетка биологиясы 11 академиялық кредит 

БП ТК Gen 2214 Генетика  (ағылшын тілінде) 4 5 

БП ТК CG 2215 Цитология және гистология 4 3 

  Педагогикалық практика 4 2 

  Педагогикалық практика (тілдік) 4 1 

8.2 Модуль Селекция негіздері және  клетканың биологиялық дамуы  11 академиялық кредит 

БП ТК SGN 2214 Селекцияның генетикалық негіздері (ағылшын тілінде) 4 5 

БП ТК ZhDB 2215 Жеке даму биологиясы  4 3 

  Педагогикалық практика 4 2 

  Педагогикалық практика (тілдік) 4 1 

 

5 Модуль  Шетел тілі және бағалау  технологиясы 

 

Модуль атауы: Module 5. Foreign language and assessment technology  

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Foreign Language (В1, В2) 

Бағдарлама авторы: Doskeyeva M. E., Zhalelova G.I 

Курсты оқытудың мақсаты:  The aim of course – to develop and to provide active proficiency in a foreign language 

of graduates as with means of ―formations and formulations of thoughts‖ in socially caused and professional-oriented 

spheres or dialogues;-to teach students to see in a foreign language the means of reception, expansion and deepening of 

system knowledge on specialties and means of independent increase of the professional qualification; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: A brief description of the discipline Expansion of the international cooperation in 

economic, political, scientific and technical, cultural and educational areas demands from the modern graduate of the 

higher school of active foreign language skills. Foreign language skills allow realizing such aspects of professional 

work, as timely acquaintance with the newest technologies, discoveries and tendencies in development of a science and 

techniques, an establishment of professional contacts with foreign partners. It provides increase of level of the 

professional competence. As motivation at mastering by a foreign language the professional requirement of the student, 

which prepare to become the highly skilled expert with knowledge of a foreign language, first of all, serves.  

Пререквизиттері: Modern history of Kazakhstan, Philosophy. 

Постреквизиттері:Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning, 

Evolutionary Learning.  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)To be able to analyze and estimate social information, to plan and to carry out 

the activity by taking into account results of the analysis; B)to read and understand authentic professional articles for 

general understanding of the contents or for getting necessary information, C)to express own point of view on the 

discussed questions. To understand aurally authentic messages, conversations and interviews; D)to work with 

dictionaries and handbooks; to translate, annotate and review texts, to make business letters, the summary and 

presentations 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айтмағанбетова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Бағалау», «Бағалау жүйесі», «Бағалаудың ӛлшемдері» ұғымдарымен 

таныстыру, ӛзгерген білім беру тұғырнамасының қалыптасуы, құзыреттілік тәсілге негізделген жаңа білім беру 

стандартының жасалуы, оқушылардың оқу танымдық құзіретін қалыптастыруға  әсер ететін пәнаралық және 

жүйелі сиапатқа ие оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау технологиясын іздеуге негіз болып 

отыр. Критериалды бағалау технологиясының педагогикалық-ұйымдастару негіздерін анықтау, осы 

технологияның практикалық жүзеге асу моделін жасау. Білім берудің әдіснамалық қағидаларын ескере отырып, 

оқытудың нәтижесін критериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар ғылыми жетістіктер негізінде үйрену, 

сонымен бірге мектептегі білімнің сапасын кӛтеру үшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын және 

әрбір оқушының оқу жетістіктерінің деңгейлерін қалыптастыру стратегиясын оқу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары» пәні педагогикалық мамандықтағы 

студенттердің әр түрлі бағыттағы және мамандандырылған мектептің болашақ мұғалімі ретінде кәсіби 

дайындықтарын шыңдау мақсатында кіргізілді.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия.  

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі, 

Биологиядағы цифрлау, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Эволюциялық ілім 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биологияның тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, оның жалпы 

ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын біледі; В)Байқаулар мен 

тәжірибелер нәтижелерін телориялық тұрғыдан талдау әдістерін компьютерлік үлгілеуді қолдануды игереді; 

С)Білім алушыларды критериалды бағалау процедурасын ұйымдастыруға қойылатын нақты талаптарды 

жүйелеу D)Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастырудың дәстүрлі стратегиясынан критериалды 

бағалау жүйесіне ӛтудің қажеттілігін дәлелдеу; Е)Білім сапасын бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен 

дамытудың заманауи әдістемелерін пайдалана отырып, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмыстарына 

араласуды, білім беру үдерісінің тиімділігін талдау мен бағалауды игереді 

 

6.1 Модуль Базалық биологиялық білім 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛсімдіктер  анатомиясы және морфологиясы курсының негізгі мақсаты ӛсімдік 

ағзасының бір тұтастығы және оның онтогенезі, клетка құрылысының ұлпа мен мүшелерінің құрылуы 

заңдылықтарын оқып –үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Систематикалық топтарадағы ӛсімдіктер морфологиясы мен (сыртқы құрылысын) 

анатомиясымен (ішкі құрылысын) және оның цитологиямен, физиологиямен және экологиямен байланысып, 

теориялық және қолданбалы мәнісімен, репродуктивтік биология негізімен таныстырады. Тӛменгі және жоғары 

сатыдағы әртүрлі систематикалық топтар ӛсімдіктерінің кӛбеюімен, ӛсімдіктердің әлемінің алуан түрлілігімен, 

анатомиялық және морфологиялық құрылысы ерекшеліктерін білуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,  

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі, 

Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛсімдіктердің клеткалық және ұлпалық деңгейдегі ішкі құрылысы туралы, 

ӛсімдіктердің сыртқы және ішкі формалары туралы білім қалыптастыру. B)Ӛсімдіктер анатомиясы мен  

морфологиясы туралы білімдерін практикада қолдану. C)Ӛсімдіктердің құрылысы мен дамуы туралы 

қорытынды жасай алу қабілеті. D)Ӛсімдіктердің табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызын білу. E)Тірі 

табиғатта болып жатқан процестер мен құбылыстар жӛнінде, биологиялық жүйе ретінде ӛсімдіктер мен 

жануарлардың біртұтастығы туралы тұтас білім қалыптастыру. 

 

Модуль атауы: Модуль 6.1. Базовые  биологические  знания 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Зоология (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: ст.преподаватель, магистр Сырымбетов С.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сформировать у студентов взгляд на зоологию, как на науку, изучающую все 

многообразие животного мира. Дать основные понятия об уровнях организации животного царства.   
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Изучает основные характеристики жизнедеятельности,  внешнего и внутреннего 

строения животных, их онтогенетические и сезонные изменения, способы размножения и расселения, 

зависимость от условий обитания; научные представления о разнообразии и систематики животного мира,  об 

особенностях их строения, экологии;  научные представления и методы исследования в современной зоологии; 

научные представления о животных как системных биологических объектах на трех уровнях организации: 

организменном, популяционно-видовом и биоценотическом;  

Пререквизиттері: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию. 

Постреквизиттері: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые 

подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Умеют объяснить о биоразнообразий животного мира (низшие хордовые, 

рыбы, земноводные и пресмыкающиеся); В)Знают базовые знания по методике этологических наблюдений 

С)Знают видовой состав беспозвоночных позвоночных животных, обитающих в почвенной, водной и наземно-

воздушной средах нашего региона Д)Особенности их биологии закономерности распределения в разных средах 

обитания; Е)Способен использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач  

 

Модуль атауы: Модуль 6.1. Базовые  биологические  знания 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Органическая и биологическая  химия (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: к.м.н., доцент  Темиркулова Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Формирование системы знаний о молекулярном уровне строения живых 

организмов, а также составлении представлений о холистическом взгляде в биологии. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс «Органическая и биологическая химия» имеет задачей формирование 

системы знаний о структуре, функциях и особенностях органических биомолекул (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот, гормонов, витаминов), входящих в состав живых организмов.  

Пререквизиттері: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию. 

Постреквизиттері: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые 

подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знание и понимание структуры, свойств и функций основных классов 

биомолекул, входящих в молекулярную структуру организма. В)Умение анализировать особенности влияния 

молекулярной структуры органов и систем на их функции. С)Способность к вынесению суждений о 

функциональной корреляции биомолекул с выполнением специфических функций отдельных органов и систем 

и организма в целом.  D)Умения в области общения четко объяснять, собирать и анализировать информацию из 

литературных источников, интернета. Е)Умения в области обучения вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниям и практическими навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

 

Модуль атауы: Модуль 6.1. Базовые  биологические  знания 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Анатомия человека (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: к.м.н., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Формирование у студентов системы знаний и представлений о человеческом 

организме в связи его структурно-функциональными особенностями.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Роль анатомии человека среди других наук, методы исследование  современной 

анатомии; уровни изучения: организменный системный, органный, тканевой, клеточный анатомические знания 

являются основной для многих наук: физиологии, гистологии, педагогики, психологии и т.д. Анатомия 

человека-наука, изучающая строение и закономерности развиия человеческого тела в связи его функциями и 

влиянами, которые оно испытывает со стороны окружающей среды.  

Пререквизиттері: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию. 

Постреквизиттері: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые 

подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Демонстрировать знания и понимания в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области; В)Применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне; С)Анатомия человека наука изучающая форму и строение человеческого организма 

и исследующая закономерности развития этого строения в связи с функцией и окружающей средой; 

D)Овлодение основными терминами и понятиями анатомии человека и методами анатомического 

исследования; Е)Умения в области обучения - иметь целостное представление о биоразнообразий низших и 

высших растений. 

 

6.2. Модуль Биологиялық мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Құрылымдық ботаника және  ӛсімдіктердің биоалуандығы 
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Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛсімдіктер анатомиясы және морфологиясы курсының негізгі мақсаты ӛсімдік 

ағзасының бір тұтастығы және оның онтогенезі, клетка құрылысының ұлпа мен мүшелерінің құрылуы 

заңдылықтарын оқып –үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста ботаниканың қазіргі ғылыми жетістіктері мен жинақталған білімге жүгіне 

отырып ӛсімдіктердің құрылыстық ерекшеліктерімен, ӛсу және даму заңдылықтарымен, ӛсімдіктердің 

биоалуандылығымен танысады. Ӛсімдік клеткалары мен ұлпаларының, тамыр және ӛркендер жүйесінің 

морфологиясы және анатомиясы, ӛсімдіктердің морфологиялық эволюциясының басты бағыттарын, кӛбею мен 

ұрпақ жалғастырудың биологиялық негізін, олардың жастық және маусымдық ӛзгерістерін біледі. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе 

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі, 

Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология физиологиясы, 

цитология және гистология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛсімдіктердің клеткалық және ұлпалық деңгейдегі ішкі құрылысы туралы, 

ӛсімдіктердің сыртқы және ішкі формалары туралы білім қалыптастыру. B)Ӛсімдіктер анатомиясы мен  

морфологиясы туралы білімдерін практикада қолдану. C)Ӛсімдіктердің құрылысы мен дамуы туралы 

қорытынды жасай алу қабілеті. D)Ӛсімдіктердің табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызын білу. E)Тірі 

табиғатта болып жатқан процестер мен құбылыстар жӛнінде, биологиялық жүйе ретінде ӛсімдіктер мен 

жануарлардың біртұтастығы туралы тұтас білім қалыптастыру.  

 

Модуль атауы: Модуль 6.2. Введение в  биологические специальность 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Сравнительная зоология (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: ст.преподаватель, магистр Сырымбетов С.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Знания по систематической категории царства животных. Понятие вида, ареала, 

популяции географического  роста и систематике животного мира.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс «Сравнительная зоология» имеет ярко выраженную профессиональную 

направленность. Данный курс дает сравнительный обзор строения основных групп позвоночных и 

беспозвоночных животных с точки зрения современной зоологической науки, теории эволюции, также 

рассматривает вопросы  об основных путях формирования анатомо-морфологических структур в различных 

группах позвоночных  и беспозвоночных животных.  

Пререквизиттері: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию. 

Постреквизиттері: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые 

подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Умеют объяснить систематический обзор строения многоклеточных 

животных: В)Знают эволюцию систем органов: С)Умеют объяснить целостную  картину развития животного 

мира на Земле; D)Знают основные данные о строении и морфо-функциональных связях всех систем органов 

позвоночных животных с учетом их  индивидуального развития и существующих представлений о филогении; 

Е)Способен использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач.  

 

Модуль атауы: Модуль 6.2. Введение в  биологические специальность 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Органическая химия биомолекул (орыс тілінде). 

Бағдарлама авторы: к.м.н., доцент  Темиркулова Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Формирование системы знаний о химическом уровне строения живых 

организмов, а также составлении представлений о холистическом взгляде в биологии. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс «Органическая химия биомолекул » имеет задачей формирование системы 

знаний о структуре, функциях и особенностях органических биомолекул (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот, гормонов, витаминов), входящих в состав живых организмов.  

Пререквизиттері: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию. 

Постреквизиттері: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые 

подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знание и понимание структуры, свойств и функций основных классов 

органических биомолекул, составляющих в молекулярную основу организма. В)Умение анализировать 

особенности влияния молекулярной структуры биомолекул на их функции. С)Способность к вынесению 

суждений о функциональной корреляции биомолекул с выполнением специфических функций. D)Умения в 

области общения четко объяснять, собирать и анализировать информацию из литературных источников, 

интернета. Е)Умения в области обучения вооружить будущих специалистов теоретическими знаниям и 

практическими навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения 

 

Модуль атауы:  Модуль 6.2. Введение в  биологические специальность 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 
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Пәннің атауы: Избранные главы анатомии человека   (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: к.м.н., доцент Темиркулова Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Анатомия живых организмов, чтобы изучить конструкцию увеличительных 

приборов видимой для изучения основных объектов образования биологической морфологии разделена на 

анатомию животных и растений. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Исследование делится на несколько этапов, в соответствии с направлениями 

дисциплины: систематической анатомии, топографической анатомии, сравнительной анатомии, анатомии 

видов, семена анатомии, анатомии молодой, нормальной анатомии, анатомии пациента, микроскопической 

анатомии. 

Пререквизиттері: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию. 

Постреквизиттері: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые 

подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология. 

биология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Структура военнослужащих прошли подготовку, особенность системы, по 

мнению членов общих характеристик возрастных изменений, морфологические методы исследования понятий; 

B)При нормальных обстоятельствах, клеток, тканей, органов и систем организма, связанных с деятельностью 

строительства знаний; C)Различные анатомические препараты, симуляторы, таблицы, диаграммы и атласы 

знать основную структуру человеческого тела, чтобы сделать живого человека, чтобы определить их 

местонахождение знать; D)В различных органах и тканях микропрепаратов быть в состоянии смотреть через 

микроскоп; E)Полученные знания в практической деятельности, дальнейшее развитие других биологических 

дисциплин, анализа и синтеза материала, используемая для высвобождения открытого, причины формирования 

человеческого тела и ума. 

 

7.1. Модуль Адам, жануарлар және ӛсімдіктер физиологиясы 

 

Модуль атауы: Модуль 7.1. Физиология человека, животных и  растений 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:Физиология развития школьников (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: ст.преп. Жумабаева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс призван раскрыть будущим педагогам и воспитателям основные 

закономерности развития детей в различные возрастные периоды. Знание этих закономерностей является 

важным фундаментом для организаций учебно-воспитательного процесса  в школе.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Физиология развития школьников изучает особенности жизне деятельности 

организма в различные периоды онтогенеза, функций органов, систем органов и организма в целом по мере его 

роста и развития, своеобразие этих функций на каждом возрастном этапе. Курс призван раскрыть будущим 

педагогам и воспитателям основные закономерности развития детей в различные возрастные периоды. Знание 

этих закономерностей является важным фундаментом для организаций учебно-воспитательного процесса 

школы, режима труда и отдыха учащихся. Будущий  педагог получает современные сведения о анатомии,  

физиологических особенностях организма детей и подростков, его взаимоотношениях с окружающей средой, 

вооружает знаниями о закономерностях роста и развития детей, лежащих в основе сохранения и укрепления 

здоровья школьников  поддержание их высокой работоспособности при различных видах учебной 

деятельности.   

Пререквизиттері: Современная история Казахстана, Философия, Психология, Введение в биологию. 

Постреквизиттері: Анатомия человека, Физиология растений, Методика преподавания биологии, Новые 

подходы в обучении, Эволюционное учение, Биология почв, Основы биотехнологии, Молекулярная биология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знание и понимание основных направлений особенностей  

жизнедеятельности организма в различные периоды онтогенеза, функций органов, систем органов и организма 

в целом по мере его роста и развития, своеобразие этих функций на каждом возрастном этапе. В)Будущим 

педагоги и воспитатели  должны уметь анализировать основные  закономерности развития детей в различные  

возрастных  периодах, знание этих  закономерностей является важным фундаментом для организаций учебно-

воспитательного процесса в школе. С)На научной основе организовать процессы учебно-воспитательной 

работы с детьми разного возраста и активно участвовать в работе по охране здоровья физическому и трудовому 

воспитанию. D)Динамическое моделировании и систематизации в формировании здорового образа жизни с 

учетом и гигиенических требований. Е)Сформированным  профессиональным знаниям и умениям в будущей 

работе в школьных учреждениях правильно организовать учебно-воспитательный процесс с учетом возрастных 

особенностей строения и функций развивающегося организма. 

 

Module Name: Module 7.1. Human, animal and plant physiology Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Human and animal physiology (in English) 

Program author: PhD, associate professor R.S.Temirkulova  

The goal of the course: Formation of the students' system of knowledge and ideas about the life processes of the 

human body and animals in their unity of the relationship with the environment. Possess knowledge of the structure of 

man and physiology in the age aspect. 
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Course Description: When studying the physiology of living organisms, special attention is paid to the study of the 

functions of the animal organism, organs and tissues and their systems, as well as the physiological processes occurring 

in living organisms. The fundamental methodological foundations of the physiology of living organisms, the principles 

of regulation and integration of the body function. 

Prerequisites: Modern history of Kazakhstan, Philosophy. 

Post requisites: Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning, 

Evolutionary Learning.  

Expected learning outcomes: A)Knowledge of the most important physiological processes occurring in living 

organisms. It studies the functions of the whole animal organism of its organs, tissues and cells; C)Acquisition of 

practical skills in working with models and skeletons, tables, diagrams, microscopes, test items; C)Physiology is aimed 

at studying the laws of the implementation of normal functions in a living organism depending on the constantly 

changing and developing conditions of its life; D)Human and animal physiology is a science that studies the form and 

structure of the human body and examines the patterns of development of this structure in connection with function and 

the environment; E)Learning skills - to have a holistic view of the biodiversity of lower and higher plants. 

 

Модуль атауы: Модуль 7.1. Адам, жануарлар және ӛсімдіктер физиологиясы 

Дублин дискрипторлары: А); В); С);D);E). 

Пәннің атауы:  Ӛсімдіктер физиологиясы 

Бағдарлама авторы: Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты ботаника курстарындағы алынған білімді әрі қарай дамытып 

ӛсімдік ағызасындағы жүріп жатқан процестерді толық түсіну. Берілген курсты сәтті аяқтағаннан кейін студент 

келесідей қабілеттерді меңгереді: әртүрліӛсімдіктердің құрылыс ерекшеліктерін білу;ӛсімдіктің құрылысы мен 

атқаратын қызметі  арасындағы тәуелділікті ұғыну;  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жасыл ӛсімдіктердің негізгі физиологиялық процестерін, оларды реттеу 

механизмдерін және ӛсімдіктердің қоршаған орта жағдайларымен ӛзара қарым-қатынас заңдылықтарын  

(фотосинтез, тыныс алу, су алмасу, минералды тамақтану, ӛсу, даму және фитогормондар) білу. Ӛсімдіктер 

тіршілігі туралы теориялық және практикалық фундаменталды физиологиялық білімді қолдану мәселелері 

қарастырылады.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,  

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі, 

Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)ӛсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы бойынша терминдерді және 

арнайы ұғымдарды меңгеру,тіршілік әрекеттерін зерттеу; B)ӛсімдіктердің физиологиялық қасиеттеріне  

сипаттамасын беру, микроскоппен жұмыс жасау, микропрепараттар дайындау; C)биологиялық экспериментті 

жоспарлау, ӛткізу және нәтижелерін шығару, талдау жасай алуы тиіс. D)Ӛсімдіктерді жинау, кептіру, 

этикетка жабыстыру; систематикалық сипаттамасын ӛз бетінше анықтау үшін салыстырмалы -

морфологиялық әдістерді қолдану. Флора, систематика бойынша ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық 

дағдысын қалыптастыру. Е)Ӛсімдіктер тіршілігіндегі заңдылықтардың жалпы жағдайы, негізгі биологиялық 

процестер арасындағы байланысты және бұл поцестердің қоршаған ортамен байланысынанықтау. Жұмыстың 

практикалық дағдысын игеру. Негізгі физиологиялық процестерді зерттеу дағдысын меңгеру. Процестерді 

кӛрсету және олар туралы айтуды үйрену.  

 

7.2. Модуль Білім берудегі  менеджмент, тірі ағзалар физиологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Менеджмент в образовании (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Адманова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Овладение студентами теоретических основ управления менеджмента и 

педагогического менеджмента  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Теоретические основы проблем управления менеджмента и педагогического 

менеджмента. Формирование менеджмента как научной теории. Основные функции менеджмента. Содержание 

школьного управления и методы исследования. Особенности системы управления школой, теоретические 

проблемы организации ее работы.  

Пререквизиттері: Педагогические и гуманитарные дисциплины в школе, самопознание, психология 

Постреквизиттері: Дисциплины на уровне магистратуры 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Анализ ситуаций и процессов управления, выявление влияния на них 

микро и макро среды; В)Сравнение и классификация, группировка разных типов и моделей управления; 

управление по обеспечению личностного развития и полной социализации детей, подростков и молодежи в 

системе непрерывного образования; C)Организация деловых отношений с людьми в социальных и 

производственных системах; организация трехстороннего (ребенок-родитель-педагог) педагогического 

партнерства в контексте личностно-ориентированного обучения и воспитания; D)Анализ и программирование 

организации и управления социально-педагогической и психологической коррекционной работой; 

Е)Реализация процесса рефлексии, самоконтроля и коррекции результатов педагогической деятельности. 
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Module Name: Module 7.2. Management in education, physiology of living organisms  

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Physiology of living organisms (in English) 

Program author: PhD, associate professor R.S.Temirkulova 

The goal of the course: The formation of the students' system of knowledge and ideas about the vital processes of the 

human body and animals, plants and microorganisms in nature and the unity of the relationship with the environment. 

Course Description: Fundamental methodological foundations of physiology, principles of regulation and integration 

of body functions: systems and processes involved in maintaining the constancy of the internal environment of the 

body. 

Prerequisites: Modern history of Kazakhstan, Philosophy. 

Post requisites: Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning, 

Evolutionary Learning.  

Expected learning outcomes: A)Knowledge of the most important physiological processes occurring in living 

organisms. It studies the functions of the whole animal organism of its organs, tissues and cells; B)Acquisition of 

practical skills in working with models and skeletons, tables, diagrams, microscopes, test items; C)Physiology is aimed 

at studying the laws of the implementation of normal functions in a living organism depending on the constantly 

changing and developing conditions of its life; D)Human and animal physiology is a science that studies the form and 

structure of the human body and examines the patterns of development of this structure in connection with function and 

the environment; E)Learning skills - to have a holistic view of the biodiversity of lower and higher plants. 

 

Модуль атауы: 7.2 Модуль Білім берудегі  менеджмент, тірі ағзалар физиологиясы  

Дублин дескрипторлары: A); B) C) D) E). 

Пәннің атауы: Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛӛсімдіктердің ӛсуі мен ӛсуінің физиологиялық негіздерімен таныстыру, пәнді 

оқыту студенттердің жануарлар дүниесін ұйымдастыру деңгейлері, организмдер мен олардың 

қауымдастықтарының Жер биосферасындағы әртүрлілігі туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛсімдіктер клеткасына судың, тұздың  ену механизмі (су потенциалы, тургорлық 

потенциал және т.б.) мен жолдарын (пассивті және активті қабылдау, мембрана - потенциалының маңызы) 

түсіндіреді. Фотосинтез жолдарының алуан түрлілігін, пигменттердің қозу деңгейлерін, фотосинтетикалық 

фосфорилдену процестерін, ӛсімдіктердің біртұтастығын сипаттайды. Ӛсімдік организмін дұрыс түсінуге, 

онтогенез процесінде ӛсімдік организмінің физиологиялық қасиеттерінің ӛзгеру принциптеріне үйретеді.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,  

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі, 

Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Курстың мақсаты - кәсіби биологиялық қызмет аясында білім, білік және 

дағдыларды дамыту. B)Курсты меңгергеннен кейін студент келесі түсініктерді қалыптастыруы керек: 

ӛсімдіктердің ӛсуі және дамуы, тӛзімділіктің жалпы принциптері. C)ӛсімдік организмінің физиологиясын және 

организмдегі барлық физиологиялық процестердің ӛзара байланысын дұрыс түсіну. D)Ӛсімдіктердің ӛсуі мен 

ӛсу физиологиясын анықтау үшін әртүрлі әдістерді қолданыңыз. Ғылыми зерттеулердің практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. E)Негізгі физиологиялық процестерді, ӛсімдіктердегі химиялық заттарды және 

олардың ӛзгеруін зерттеу, процестерді кӛрсету және олар туралы әңгімелеу. 

 

8.1 Модуль Генетика  және клетка биологиясы 

 

Module name: Module 8.1.Genetics, and cell biologies 

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline Name: Genetics (in English) 

Program author: Moldekova I. Zh. 

The purpose of the course: give students an idea of genetics, breeding and their problems, current status and latest 

achievements, as well as develop students' genetic thinking. 

Summary of discipline: The course gives an idea of modern breeding methods, studies the basic properties of living 

organisms - heredity and variability. In addition to the lecture course, practical and seminar classes are provided. Much 

attention is also paid to the student's independent work. Hybridological analysis allows students to learn in practice the 

patterns of inheritance of individual traits at specific objects (wheat, fruit fly). Seminars and practical classes are aimed 

at neither fixing students of theoretical material in the process of staging and analyzing the results of a genetic 

experiment, as well as solving genetic problems. The compulsory study by each student of all sections of a small 

workshop creates the basis for the assimilation of a lecture course and independently studied theoretical material. 

Prerequisites: Modern history of Kazakhstan, Philosophy. 

Post requisites: Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning, 

Evolutionary Learning.  

Expected learning outcomes: A.Knowledge and understanding of basic genetic concepts, the material basis of heredity 

and variability, patterns of inheritance of characters, the basics of genetic analysis, the chromosome theory of heredity, 
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types and causes of variability, the current state of problems of genetics and selection, the ability to control heredity and 

variability of organisms; B.The use in practice of knowledge and ability of the methodology and methodology of 

research and experimental experimental work, practical skills in genetic analysis C.The ability to make judgments, 

assess the fundamental characteristics of genetics, mechanisms for the implementation of hereditary information 

D.Communication skills in the formation of a common characteristic of the main concepts of heredity and variability. 

E.Skills in the field of training to prepare a young specialist to solve genetic problems, competently conduct 

experiments to study heredity and variability and interpret the results, the ability to use intersubject communications in 

teaching this subject, as well as mastering the basics of genetics and selection; - independently analyze the results and 

evaluate their significance and place in the general knowledge system 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Цитология және гистология  

Бағдарлама авторы: магистр, оқытушы Утарбаева Н.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер клеткаларда жүретін негізгі заңдылықтарды түсінеді, осы білімге 

сүйене отырып медицина, ауыл-шаруашылығында, биотехнология салаларында қолдана алады. Клеткалар 

құрылысы мен және қызметтерімен терең танысып, ұлпа, ұлпалар классификациясын терең меңгереді. 

Ӛсімдіктер жене жануарлар клеткаларының құрылысы мен физиологиясының негізгі заңдылықтары, 

жануарлардың ұлпалалар жүйесінің құрылысы, қызметі, генезисі мен негізгі түрлерінің классификациясы және 

әртүрлілігі туралы түсініктерді қалыптастыру, ұлпалардың физиологиялық және репаративті 

регенерацияларының ерекшеліктері туралы теориялық білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жасушалар мен ұлпалардың биологиясы туралы заманауи идеяларды 

молекулалық биология, биохимия және эксперименталды биологиядағы соңғы әдістемелік тәсілдердің 

дамуының негізі ретінде таныстыру. Жануарлар мен адам ағзаларының жеке дамуының эмбриональды 

кезеңінің жалпы заңдылықтарын, клеткалардың бӛліну түрлерін, клеткалардың химиялық құрамын,  жануарлар 

мен адам тіндерінің дамуы мен  қалпына келтіру ерекшеліктерін білу. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Жануарлар мен ӛсімдіктер клеткаларының қалыптасуының құрылымдық 

функционалдық принциптерін түсінуі; B)Ӛсімдік, жануарлар және адам клеткаларының морфофизиологиясы 

мен классикациясын, гистогенез заңдылықтары мен регенерациясын оқып біледі; C)Микроскоппен жұмыс 

жасау, препараттарды бояу және фиксациялау әдістерінің икем дағдыларын меңгереді; D)Жарық микроскоппен 

жұмыс жасап, олардың кӛмегімен цитологиялық және гистологиялық препараттарын жұмыс жасай алады; 

Е)Ұлпалар типтерін анықтап, ажырата алу қабілетін меңгереді.  

 

8.2. Модуль Селекция негіздері және  клетканың биологиялық дамуы 

 

Module Name: Module 8.2. basics of selection and biological development  

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline Name: Genetic basis of selection (in English)) 

Program author: Moldekova I. Zh. 

The purpose of the course: give students an idea of selection, its problems, current status and latest achievements, as 

well as develop students' genetic thinking. 

Summary of discipline: Science The genetic basis of selection is one of the fastest growing areas of knowledge. 

Achievements of selection attracted the close attention of the general public, since they open up for a person the ability 

to control the laws of heredity and variability of organisms. The universal laws of heredity and mutable are true for any 

organism, and genetics, as an integrating science, permeates all biological disciplines and areas of research. The course 

pays great attention to the analysis of the laws of inheritance of characters, sets out in detail the principles of heredity, 

the variability of genetic material. Issues of developmental genetics, human genetics, population genetics, and the 

genetic basis of evolution are briefly examined. 

Prerequisites: Modern history of Kazakhstan, Philosophy. 

Post requisites: Human Anatomy, Plant Physiology, Biology Teaching Technique, New Approaches to Learning, 

Evolutionary Learning.  

Expected learning outcomes: A.Knowledge and understanding of basic genetic concepts, the material basis of heredity 

and variability, patterns of inheritance of characters, the basics of genetic analysis, the chromosome theory of heredity, 

types and causes of variability, the current state of problems of genetics and selection, the ability to control heredity and 

variability of organisms; B.The use in practice of knowledge and ability of the methodology and methodology of 

research and experimental experimental work, practical skills in genetic analysis C.The ability to make judgments, 

assess the fundamental characteristics of genetics, mechanisms for the implementation of hereditary information. 

D.Communication skills in the formation of a common characteristic of the main concepts of heredity and variability. 

E.Skills in the field of training to prepare a young specialist to solve genetic problems, competently conduct 

experiments to study heredity and variability and interpret the results, the ability to use intersubject communications in 

teaching this subject, as well as mastering the basics of genetics and selection. 
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Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Жеке даму биологиясы 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Беркалиева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жануарлардың ұрықтық дамуындағы морфологиялық, физиологиялық, 

биохимиялық ӛзгерістер туралы түсініктерді қалыптастыру, жануар эмбриогенезіне сыртқы жене ішкі 

факторлардың әсерін талдау,  жануарларды клондау,  ұлпалар мен мүшелерді бағана клеткалардан ӛсіру 

салаларында жеке даму биологиясының жетістіктерін қолдану мүмкіндіктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адамның, жануарлардың, ӛсімдіктердің ұрықтық даму заңдылықтарын зерттейтін 

биологиялық, әрі организмнің пайда болғанынан ӛлгенге дейiнгi тiршiлiк әрекетiн және iс-тәжiрибе мүддесiне 

сай, даму бағытына ықпал жасау мүмкiндiктері туралы ғылым. Пән биологияның білім жүйесінде басқа 

пәндермен (анатомия, цитология, генетика, молекулалық биология және басқа) бірге маңызды орын алып, тән 

дамуындағы макро және микроморфологиялық, физиологиялық, биохимиялық, молекулалық, генетикалық 

процестерді, ондағы жануарлар, ӛсімдіктердің даму сатыларындағы факторлар мен механизмдерді басқаратын 

процестерді зерттейді. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология, Биологияға кіріспе,  

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі, 

Биологиядағы цифрлау, Топырақ биологиясы, биотехнология негіздері,Молекулалық биология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әртүрлі топтағы жануарлар гаметогенезінің ерекшеліктері, жеке 

дамудың негізгі кезеңдерін тнуға біліктілігін кӛтереді; В)Жануарлар салыстырмалы эмбриологиясының 

мәселелері, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың соматикалық эмбриогенезі, постнатальды дамудың 

негізгі зандылықтарына дағдыланады; С)Гаметалардың морфологиясы мен физиологиясы түсінеді; 

D)Омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың соматикалық эмбриогенезі, постнатальды дамудың негізгі 

зандылықтары туралы білімді практикада пайдалана білу; Е)Даму сатыларын тұрақты препараттар арқылы 

зерттеу, зерттелген нысандарды суреттей алу. эмбриогенез  туралы білімді іс жүзінде қолдана алу. 

 

6В01505 – БИОЛОГИЯ 

2(2) курс 

Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы 

 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
  

5 Модуль Даму физиологиясы және жаңартылған білім мазмҧны, 13 академиялық кредит 

БП ТК OFD 2214 Оқушылардың физиологиялық дамуы (орыс тілінде ) 3 3 

КП ЖК OZKKA 2303 
Оқушылардың зерттеушілік құзіреттілігін қалыптастырудың 

әдістемесі 
3 5 

КП ЖК OBBZhMOA 2304 Орта білім беру жаңартылған мазмұнын оқыту әдістемі 4 5 

6.1 Модуль Білім берудегі жаңашылдық 13 академиялық кредит 

БП ТК BSCBBT 2215 Биология сабағында цифрлық білім беру технологиясы 3 5 

КП ТК OZhT 2305 Оқытудағы жаңа тәсілдері 3 6 

БП  
 

Педагогикалық практика 4 2 

6.2 Модуль 12 жылдық білім беру және цифрлық технология 13 академиялық кредит 

БП ТК OC 2215 Ӛндірістегі цифрландыру 3 5 

КП ТК OEZhBBPPN 2305 12 жылдық білім берудің педагогика-психологиялық негіздері 3 6 

БП  
 

Педагогикалық практика 4 2 

7.1 Модуль Биологияның фундаментальді негіздері 22 академиялық кредит 

БП ТК AA 2217 Адам анатомиясы  3 5 

БП ТК MB 2218 Молекулалық биология 3 6 

КП ТК BN 2306 Биотехнология негіздері 4 5 

КП ТК EI 2307 Эволюциялық ілім 4 6 

7.2 Модуль Білім берудегі  менеджмент, тірі ағзалар физиологиясы 22 академиялық кредит 

БП ТК AAIT 2217 Адам анатомиясының іріктелген тараулары 3 5 

БП ТК ZhMB 2218 Жасушаның молекулалық биологиясы 3 6 

КП ТК OAB 2306 Ӛсімдіктер және ауылшаруашылығы биотехнологиясы 4 5 

КП ТК IKZh 2307 Эволюцияның қазіргі жағдайы 4 6 
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5В011300-БИОЛОГИЯ 

3 курс 

Қабылдау жылы: 2018 ж. 

9.1. Модуль Жаңартылған білім мазмҧны және қолданбалы биологияі 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биологияны оқытудың әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Айтмаганбетова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектеп қабырғасындағы биология мамандығы бойынша білімді, білікті 

деңгейдегі-биология мұгалімдерін мсмлексттік жалпы білім беру стандарттарына сай етіп дайындау. Осыған 

орай әрбір болашақ мұғалім оқушыларға жалпы білім берудің мақсаты мен міндеттері бағдар жасай отырып, 

жеке түлғаны дамытып, тәрбиелеу. Осы пәнді оқып игеру нәтижесінде әрбір студент биология сала-сынан 

сабактан тыс жұмыстар жүргізе отырып, оны алдын ала үлгісін (модель) жасауды үйреніп, әрбір оқушының жас 

ерекшеліктеріне психофизиологиялық деңгейіне сәйкес клас-тан тыс шараларды іске асыра білуді, оны 

ұйымдастыруды үйренуі тиіс; тиімді, қолайлы әдістемелсрді таңдап алу арқылы оқу материалының мазмұнына, 

максатына карай және окушылардың жаска сай жэне типтік ерекшеліктеріне сәйкес оптималды (ыңгайлы) 

әдістерді колданып, білім беру барысында кешенді оку кұралдарын тиімді пайдалануды меңгеру; оку процесін 

ұйымдастырып, окытудың күнделікті кумеріне талдау жасай отырып, тұрақты түрде ізденісте болып, кәсіби 

біліктілігін жетілдіре білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Оқушыларға биологиялық білім беру жүйесін; биология пәнінің орта мектептерге 

арналған оқу бағдарламалары мен оқулықтарының мазмұны мен оларды құру ұстанымдарын; оқытуға 

қойылатын осы заманғы талаптар мен оларды іске асыру технологияларын, биологияны оқыту әдістері мен 

нысандарына қойылатын заманауи талаптарды  меңгертеді. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 9.1. Жаңартылған білім мазмҧны және қолданбалы биологияі,  16 кредит 

КП ЖК BOA 3303 Биологияны оқыту әдістемесі 5 5 

КП ЖК ShT 3214 Шетел тілі  (С1) 5 3 

КП ТК OBBZhMOA 3304 Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын оқыту әдістемесі 6 4 

КП ТК KBTN 3305 Қолданбалы биология топырақтану негіздерімен (орыс тілінде) 6 4 

Модуль 9.2.  Биологияны оқыту және ауылшаруашылығының негіздері 16 кредит 

КП ЖК BOA 3303 Биологияны оқыту әдістемесі 5 5 

КП ЖК ShT 3214 Шетел тілі  (С1) 5 3 

КП ТК ZhBBKBA 3304 
Жаңартылған білім бағдарламасындағы критериальды бағалаудың 

әдістемесі 
6 4 

КП ТК AShN 3305 Ауылшаруашылығы негіздері  (орыс тілінде) 6 4 

11.1 Модуль Генетика, адам экологиясы және микроорганизмдер биологиясы, 19 кредит 

БП ТК AE 3218 Адам экологиясы (ағылшын тілінде) 5 5 

БП ТК Gen 3219 Генетика (ағ.тілінде) 5 5 

БП ТК OF 3220 Ӛсімдіктер физиологиясы  (ағылшын тілінде) 6 4 

БП ТК MVN  3221 Mикробиология және вирусологии негіздері (орыс тілінде) 6 5 

11.2 Модуль  Микроағзалар биотехнологиясы және популяциялық генетика, 19 кредит 

БП ТК Аnt 3218 Антропология  (ағылшын тілінде) 5 5 

БП ТК PG 3219 Популяциялық генетика (ағ.тілінде) 5 5 

БП ТК OODFN 3220 
Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері  

(ағылшын тілінде) 
6 4 

БП ТК МB 3221 Микроағзалар биотехнологиясы (орыс тілінде) 6 5 

12.1 Модуль Биологиялық алуантҥрлілік және білім берудегі жаңашылдықтар,  14 кредит 

БП ТК ТВ 3222 Топырақ биологиясы (орыс тілінде) 5 5 

БП ТК OZhMB 3223 
Ӛсімдіктер, жануарлар және микроағзалар биоалуантүрлілігі 

(ағыл.тіл) 
6 4 

БП ТК OZhT 3224 Оқытудағы жаңа тәсілдер 6 5 

Модуль 12.2. Табиғатты қорғау және 12 жылдық білім берудің негіздері,  14 кредит 

БП ТК TGN 3222 Топырақтану және геология негіздері  (орыс тілінде) 5 5 

БП ТК BTK 3223 Биоалуантүрлілік және табиғатты қорғау (ағыл.тіл) 6 4 

БП ТК OEZhBBPPN 3224 12 жылдық білім берудің педагогика-психологиялық негіздері 6 5 
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Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқыту әдістерін, яғни балаларға берілетін ғылыми ақпараттардың негізгі 

тәсілдерінің ерекешеліктерін білу керек. В)Оқыту мен тәрбие беру мақсаттарын шешудің жолдарын меңгеру; 

С)Практикалық сабақтарды, табиғатта және ӛндірістік саяхатты, мектеп оқу-тәжірибелік учаскесіндегі және 

шаруашылық ӛндірістерідегі жұмыстарды тиімді ұйымдастыруды және ӛткізуді үйрену D)Биология пәнінің 

пәнішілік байланыстарымен бірге басқа да пәндермен ара-қатынас байланыстарын игеруге Е)Білім сапасын 

бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен дамытудың заманауи әдістемелерін пайдалана отырып, білім 

беру мекемесінің әдістемелік жұмыстарына араласуды, білім беру үдерісінің тиімділігін талдау мен бағалауды 

игереді 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілі С1 

Бағдарлама авторы: Doskeyeva M. E., Zhalelova G.I 

Курсты оқытудың мақсаты: The aim of course – to develop and to provide active proficiency in a foreign language 

of graduates as with means of ―formations and formulations of thoughts‖ in socially caused and professional-oriented 

spheres or dialogues;-to teach students to see in a foreign language the means of reception, expansion and deepening of 

system knowledge on specialties and means of independent increase of the professional qualification; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: A brief description of the discipline Expansion of the international cooperation in 

economic, political, scientific and technical, cultural and educational areas demands from the modern graduate of the 

higher school of active foreign language skills. Foreign language skills allow realizing such aspects of professional 

work, as timely acquaintance with the newest technologies, discoveries and tendencies in development of a science and 

techniques, an establishment of professional contacts with foreign partners. It provides increase of level of the 

professional competence. As motivation at mastering by a foreign language the professional requirement of the student, 

which prepare to become the highly skilled expert with knowledge of a foreign language, first of all, serves. There upon 

one of the main features of this subject in institute of higher education is its professional- oriented character reflected in 

the educational purpose and the maintenance of training. In this aspect, the development of skills of public speech (the 

message, the report, discussion), development of skills of reading of the special literature with the purpose of reception 

of the information, acquaintance with bases of abstracting, annotation and translation the literature on specialty, 

development of the basic skills of the writing for preparation of publications and carrying on correspondence is realized. 

Training to specialty language is carried out on the base of the professional- oriented material. Discipline development 

―The professional- oriented foreign language‖ is a necessary basis for the subsequent studying of courses on variable 

parts, student pedagogical practice passages 

Пререквизиттері: calculation methods of analysis, tree methodology chemical tasks solution 

Постреквизиттері: Oxidation-reduction reactions, Physical chemistry 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  A)To be able to analyze and estimate social information, to plan and to carry out 

the activity by taking into account results of the analysis; B)Тo read and understand authentic professional articles for 

general understanding of the contents or for getting necessary information, C)To express own point of view on the 

discussed questions. To understand aurally authentic messages, conversations and interviews; to work with dictionaries  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  магистр, оқытушы Каирова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс – жаhандану мен білім беруді интернационалдырудың замануи 

жағдайларында дидактиканың негізгі принциптері мен ережелерін қарастырудың қажеттілігі білім берудің 

замануи стратегиялық міндеттерімен, халықаралық стандарттарды, адам ресурстарын дайындау сапасы тәуелді 

педагогикалық кадрлердің бәсекеге қабілеттілігі, кәсібилігі мен біліктілігін күшейтуді ескеретін білім берудің 

деңгейі мен сапасын жоғарылату қажеттілігімен анықталады. Курс барысында жаңартылған білім мазмұнын 

оқу үдерісіне енгізуге бағытталған әдіс-тәсілдерді меңгеруге мүмкіндік береді. Орта білім беру мазмұнын 

жаңарту шеңберіндегі ӛзгерістерді , ақпараттарды, педагогикалық әдіс-тәсілдер негіздемесін ӛз тәжірибесінде 

қолдана алатындай педагогикалық шеберлігін жетілдіру, жаңартылған оқу-бағдарламаларының мақсат-

міндеттерімен, құрылымы және мазмұнымен таныстыру, жаңартылған оқу мазмұнына сәйкес педагогикалық 

тәсілдер мен оқу материалын түсіну және қолдана білуін қамтамасыз ету, жаңартылған орта білім беру 

мазмұнын оқу процесіне енгізудің практикалық іс-әрекетіне бағытталған білік, дағдыларын қалыптастыру,оқу 

процесін ұйымдастыруда кәсіби  біліктілігін жетілдіру қарастырылған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын оқыту әдістемесі пәні –оқыту 

мақсаттары мен міндеттерін және жаңартылған оқу мазмұнының мақсат-міндеттері, құрылымы және мазмұнын, 

оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру нысандарын анықтайды. Пән биология мамандығын игеруде қажет кәсіби 

білім мен дағдыны қалыптастырады. Орта білім берудің жаңартылған мазмұнын оқыту әдістемесі – 

университеттер мен педагогикалық институттардың биологиялық факультеттерінде пән оқытушыларын 

дайындауға педагогикалық-психологиялық пәндер цикліндегі жетекші пән болып саналады. Ғылым ретінде ол 

тек оқу әдістерін қарастырып қоймай, оқыту мазмұнын да қарастырып, оқу мақсаттары мен міндеттерін 

сипаттайды, болашақ маманның оқу-тәрбие жұмысын сынып ұжымымен ынтымақтаса отырып жүргізудің 
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теориялық негіздерін, жаңартылған оқу мазмұнына сәйкес педагогикалық тәсілдерді жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқыту (білім беру)  ғылым ретінде замануи дидактиканың теориялары мен 

әдіснамалары; В)Оқытудың түрлі ұйымдастырушылық формаларының ерекшеліктер; С)оқыту қағидалары, 

оқыту әдістері арасындағы айырмашылықтарды; D)Инновациялардың жалған жаңалықтардан 

айырмашылығын; Е)Білім сапасын бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен дамытудың заманауи 

әдістемелерін пайдалана отырып, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмыстарына араласуды, білім беру 

үдерісінің тиімділігін талдау мен бағалауды, жүйелік негізде басқару мен кӛшбасшылық, практикалық 

қызметте түрлі әдіснамалық тәсілдерді меңгеруді игереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Қолданбалы  биология және топырақтану негіздері 

Бағдарлама авторы: а.ш.ғ.к., аға оқытушы  Аманова Р.П. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғатты қорғауда қолданбалы биология және топырақтану негіздері пәнінің 

маңызын кӛрсете білуге қажет білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қолданбалы биология және  топырақтану негіздері пәні және оның міндеттері 

жайында түсінік береді. Қолданбалы биология және топырақтану негіздері пәнінің басқа ғылыми салалармен 

байланысын, ӛсімдік, жануар ӛнімін ӛндіру мәселелерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Топырақтың морфологиялық, түрлерімен таныстыру; В)Негізгі 

биологиялық түсініктерді меңгеру қабілеттілігі, органикалық әлемнің даму заңдылықтары мен заңдарын білу; 

С)Адам және жануар, ӛсімдіктер жүйесі және әртүрлі мүшелердің  физиологиялық механизімін жұмысы және 

биологиялық процестердің  химиялық негіздерін түсіндіру қабілеттілігі; D)Білімнің жалпы жүйелік негізін 

демонстрациялау-мүшелер жүйесінің фило-онтогенетикалық дамуының морфологиялық негіздері, 

жануарлардың әртүрлі азықтық деңгейін анықтау; Е)Топырақтық организмдерді білу, оларды жүйелеудегі 

ерекшеліктері және морфологиясы, микробтық зат алмасу ерекшеліктерін білу. 

 

9.2.  Модуль Биологияны оқыту және ауылшаруашылығының негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D);E). 

Пәннің атауы: Жанартылған білім бағдарламасындағы критериальды бағалаудың әдістемесі 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән бойынша оқу бағдарламасы жаңарту және критериалды бағалау жүйесін 

енгізу мәнмәтінінде болашақ мұғалімдердің педагог шеберлігін жегіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Критериалды бағалау - бұл оқушылардың оқу жетістіктерін нақты анықталған, 

ұжымдық қалыптасқан, білім беру процесінің барлық қатысушыларына (оқушыларға, мектеп әкімшілігіне, ата-

аналарға, заңды ӛкілдеріне және т. б.) алдын ала белгілі, оқушылардың оқу – танымдық құзыреттілігін 

қалыптастыруға ықпал ететін білім беру мазмұны мен мақсатына сәйкес ӛлшемдермен салыстыруға негізделген 

процесс. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім беруде  бағалау іс-әрекетінің жаңа тәсілдерін қолдану мүмкіндігін 

қалыптастыру; В)Бағалау жүйесін оқып танылу барысында туындаған проблемаларды оңтайлы шешуі; 

С)Бағалау жүйесіндегі қазіргі бағыттын бірін анықтай білу; D)Іріктеліп алынған критерийлер мен 

кӛрсеткіштерді бағалау арқылы, олардың маңызды сипаттамасын беру; Е)Критериалды бағалау оқушылардың 

білім сапасын бәсекелестігін арттыру, шынайы ӛмірлік кезеңдерге бейімдендіру құрамы ретінде пайдалану 

дағдылары. 

 

Модуль атауы: Модуль 9.2. Основы преподавания биологии и сельскогохозяйства 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Основы сельского хозяйства (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Аманова Р.П. 

Курсты оқытудың мақсаты: Приобретение студентами теоретических знаний в области сельского хозяйства, 

раскрывающих связи сельскохозяйственного производства с наукой, а также практических навыков, 

необходимых для организации опытнической и учебно-воспитательной работы.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Формирование   у студентов сельскохозяйственных знаний, умений и навыков 

необходимых для учебной, опытнической и учебно-воспитательной работы в средней образовательной школе.  
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Владеть знаниями закономерности и проблемы почвоведения, земледелия, агрохимии, растениеводства и 

животноводства, выращивания важнейших сельскохозяйственных растений, познать особенности роста и 

развития их основного видового состава. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сравнения, анализа и  дискуссии;работы с гербариями, коллекциями 

растений и их частей, органов. В результате изучения курса студенты должны уметь повышать эффективность 

использования земель; В)Проведение научно- обоснованного землеустройства; С)Изучение данного предмета 

студенту дает возможность понять современное состояние биологии; D)Перспективы ее развития, понимать 

сущность и социальную значимость будущей профессии; E)Овладевают знаниями о биологических процессов 

обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 

 

11.1 Модуль  Генетика, адам экологиясы және микроорганизмдер биологиясы 

 

Module Name: Module 11.1 Genetics, Adam Ecology, Women, Microorganisms, Biologists 

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline: Human ecology 

Program author: PhD, associate professor R.S.Temirkulova  

The goal of the course (in accordance with the curriculum): Human Biology is a comprehensively developed, 

composed of other disciplines, including human evolutionary origin, geographical distribution of the earth, population 

structure in space, time morphological variability of organisms, genetically free researcher science. 

Course Description: Ecological, social and anthropogenic factors affect the human body, according to which the 

biological, social aspects of various adaptive human ecology arising in the body of environmental pollution and 

demography are discussed. 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)Human evolution and the theory of creation, intrinsic volatility; B)To get an 

understanding of adaptation mechanisms in different natural conditions, to analyze morphological classifications; 

C)Scientific research on development of creativity, environmental quality and ecological changes in human health; 

D)education of rational attitude to nature, good health care; E)In the field of education - forecasting of a person's 

relation to the environment, application of technical acceptance and methods of research in human ecology. 

 

Module Name: Module 11.1 Genetics, Adam Ecology, Women, Microorganisms, Biologists 

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Genetics (in English) 

Program author: I.Zh. Moldekova, senior teacher 

The goal of the course (in accordance with the curriculum):  is to form a scientific view of genetic processes that 

ensure the vital activity of organisms, their development and reproduction, as well as the study of the mechanisms of 

heredity and variability of organisms using classical approaches and the latest advances in molecular genetics, 

biotechnology and genetic engineering. 

Course Description: This discipline, including the study of such issues as developmental genetics, human genetics, 

population genetics, genetic bases of breeding and evolution, genetic engineering, occupies a special place in the 

preparation of a teacher of biology. 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)Know the basic concepts of genetics, about the basic genetic laws: В)Know the 

interaction of genes, genetics of sex, chromosomal theory of heredity; C)To study the mechanisms of variability of 

genetic material, factors affecting variability; D)Owns information about hereditary diseases, the basis of human 

genetics; E)To be able to conduct and analyze a genetic experiment, to associate genetic data with the achievements of 

biotechnology and genetic engineering. 

 

Module Name: Module 11.1 Genetics, Adam Ecology, Women, Microorganisms, Biologists 

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Plant physiology (in English) 

Program author: Art. teacher Kuzembaev R.N. 

The goal of the course: It consists in acquainting students with geographical and historical variations of a person’s 

biological adaptation to environmental conditions, with the forms and degree of dependence of demographic processes 

in human populations on environmental conditions, with the forms of manifestation and degree of dependence of public 

health on environmental factors, including transformed as a result of human activities. 
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Course Description: Much attention is paid not only to establishing the facts about which factors have a predominantly 

negative impact, but also to the possibilities of preventing this impact in order to preserve health. Human ecology or 

anthropoecology studies the patterns of influence on a population of specific regions of natural, social, domestic, 

production factors, including culture, customs, religion, in order to determine the direction and consequences of 

ecological and socio-demographic "anthropoecological" processes, as well as their causes. 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)Know and be able to use: the impact on human environmental effects; B)Arising in 

the course of its economic activity; the definition of a methodology for assessing the sanitary conditions of 

organizations, enterprises and other ecological systems; C)Have skills: Disclosure of factors affecting human health; 

D)Determination of the human impact of environmental consequences arising in the course of its economic activity; 

E)Determine the methodology for assessing the sanitary hygienic conditions of organizations, enterprises and other 

ecological systems. Determination of parameters of human physical development. and formation of ecological 

worldview of the population. 

 

Модуль атауы: Модуль 11.1 Генетика, экология человека и биология микроорганизмов 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Основы микробиологии и вирусологии (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Знакомство студентов с важнейшими свойствами микроорганизмов их 

физиологией и биохимией. Рассматривает общебиологическое значение достижений в области микробиологии 

и вирусологии; роль микробов в развитии биотехнологии, пищевой промышленности и охране окружающей 

среды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Морфология, физиология и генетика микроорганизмов. Систематика и 

номенклатура. Общая вирусология. Основы экологической микробиологии. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Общая микробиология — изучает строение и жизнедеятельность 

микроорганизмов, их распространение в природе, наследственность и изменчивость. В)Медицинская 

микробиология — изучает микроорганизмы, вызывающие заболевания человека, и процессы, происходящие в 

организме при внедрении болезнетворных микроорганизмов. С)Сельскохозяйственная микробиология или 

агромикробиология, изучает микроорганизмы, играющие роль в повышении плодородия почвы, создании 

удобрений. Д)Ветеринарная микробиология изучает микроорганизмы, вызывающие заболевания животных 

Е)Промышленная—изучает микроорганизмы, которые используют в производстве пищевых продуктов, 

антибиотиков и других лекарственных веществ, создает способы защиты от вредного воздействия. 

 

11.2 Модуль Микроағзалар биотехнологиясы және популяциялық генетика 

 

Module Name: Module 11.2. Microaғzalar biotechnology women populations genetics  

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Anthropology (in English) 

Program author: Art. teacher Kuzembaev R.N. 

The goal of the course (in accordance with the curriculum): To study the history of the development and formation of 

human society, population and ethnic anthropology, racial factors, 

the origin and evolution of man, the formation of human races and the normal variations of the physical structure of 

man. In-depth study of the issues of anthropogenesis races, 

Course Description: (main sections or names of topics): Anthropology - the science of man, the questions of the origin 

of life on Earth and the emergence of people, as a special species in the animal kingdom, has been worrying the human 

being almost since the appearance of the hominid community. Currently, knowledge about the origin of man, the 

peculiarities of his development, the idea of the influence of ecology on the formation of the constitution of a human 

being, the issues of aging, the duration of a person’s life are still relevant and significant. 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)Knowledge of the most important specializations in the field of modern histories of 

human development studying the ancient science of our ancestors; В)To know the pedagogical anthropology of the 

doctrine of a person forming in the field of education. To know the materials of the works of anthropologists of the 

whole world and Kazakhstani scientists; C)Studies of laws on the essence of man, his metaphysical nature, on the forces 

and abilities that drive him, on the main directions and laws of his biological, mental, spiritual and social development. 

D)The student specializes in modern history of human development. Race Human morphology in age and constitutional 

anthropologies; E)Study cultural anthropology and consider the peculiarities of the connection between a person and a 
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culture (cultural arrangement, cultural institutions, customs, traditions, life, languages, features of human socialization 

in various cultures. 

 

Module Name: Module 11.2. Microaғzalar biotechnology women populations genetics  

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Population genetics (in English) популяционная генетика  

Program author: I.Zh. Moldekova, senior teacher 

The goal of the course: the study of the genetics of populations and variability, familiarization with the applied areas 

of this science. 

Course Description: Population genetics, studying the genetic structure of populations and their dynamics, studying 

the change in the genetic material of living organisms, the laws of heredity. Population-genetic approaches are used in 

medical and forensic genetics, as well as in the work on the conservation of biological diversity. 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)To know the basic concepts and theoretical positions of modern population genetics; 

В)To study the main methods used to study the genetic structure of the population and comparison among themselves; 

C)Be able to apply the simplest methods of analyzing population genetic data, calculate the basic population genetic 

parameters, use the simplest approaches to search for loci; D)Owns the methods of phylogenetic analysis of nucleic acid 

sequences; E)Able to apply calculations of basic population-genetic parameters. 

 

Module Name: Module 11.2. Microaғzalar biotechnology women populations genetics  

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Physiological basis of plant growth and development (in English) 

Program author: Ph.D., senior lecturer G.M.Ataeva  

The goal of the course (in accordance with the curriculum): Expand the essence of the processes occurring in plants to 

establish their relationships, mechanisms of regulation, the development of techniques aimed at improving the 

productivity of various crops. The course "Systematic plants" introduces students to the diversity of the plant world, 

with the characteristics of the structure and reproduction of various systematic groups of lower and higher plants, gives 

an idea of the basics of the evolution of the plant world; shows the connections between plants, other living organisms 

and the habitat. Students should get an idea of the relationship between concepts: systematics, evolution, phylogenesis, 

systematics and floristics, taxonomic categories and taxonomic units (taxa). The course of plant systematics is 

connected with the anatomy and morphology of plants, ecology, cytology, physiology and genetics of plants by 

microbiology and soil science, phytocenology, plant geography by other biological disciplines. 

Course Description: Studies of the process occurring in plants, at different levels of organization biocenotic, 

organisms, organ cellular functional activity of plant organisms. 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)Competence of the course is designed to formulate competence in the field of 

professional biological activity, which includes knowledge and skills. B)After studying the course, the student should: 

have an idea of the tissue, chemical and biochemical composition; about the structure and organization of the tissue 

structure of the body; in modern achievements of histological research technology; classifications of tissues in 

organismС.)Know: the main characteristics of previously existing modern plants of various systematic groups, 

determining their position in the system of the organic world. The diversity of the plant world and the basic laws of its 

formation, structure, spatial distribution, structure and evolution. The place and role of plant ecological systems, their 

economic and natural significance. D)Be able to: make plant collections, labeling and dry; apply the comparative 

morphological method of systematics for the independent determination of the systematic belonging of objects to apply 

this knowledge to solve scientific, industrial; practical tasks. E)Illumination of the modern state of knowledge about the 

general rule-laws of plant life, the identification of the relationship between the main biological processes among 

themselves, as well as the dependence of these processes on environmental conditions. 

 

Модуль атауы: Модуль 11.2. Биотехнология микроорганизмов и популяционное генетика 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биотехнология микроорганизмов (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Биотехнология растений новая отрасль науки и производства, основанная на 

использовании культивируемых invitro клеток растений. Культивируемые клетки растений благодаря 

сохранению способности синтезировать свойственные данному виду ценные вторичные метаболиты 

используются для создания клеточных технологий с целью получения промышленным способом экономически 

важных веществ. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Владеть знаниями микробиологической биотехнологии, методов биотехнологий 

применяемые которых в области сельского хозяйства, животноводства, пищевой промышленности и медицине; 
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технологию получение гибридом, методику культивирования, технику получения трансгенных животных, 

продуктов; умение готовить микробные препараты, выделенные из различных субстратов, культивировать 

микроорганизмы, выделять чистую культуру и использовать полезные свойства микроорганизмов. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім, Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студенты должны получить знания о методах культивирования клеток, 

тканей и органов растений invitro. B)Процессах дедифференциации, приводящих к образованию каллуса, о 

путях морфогенеза invitro и факторах. C) Регулирующих регенерацию растений, о теоретических и 

методических принципах использования. D)Культивируемых клеток для получения важных метаболитов, для 

клонального микрооразмножения и оздоровления растений. E)Преодоления несовместности при отдаленной 

гибридизации, для получения гаплоидны, в селекции на уровне клеток, для клеточной и генетической 

инженерии, для сохранения генофонда. 

 

12.1. Модуль Биологиялық алуантҥрлілік және білім берудегі жаңашылдықтар 

 

Модуль атауы: Модуль 12.1 - Биологические разнообразия и инновации в образовании 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биология почв (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: к.б.н., ст.преподаватель  Адманова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Биота биосферы представляет собой исторически эволюционно сложившийся 

сообщество огромного числа строго с коррелированных между собой видов живых организмов.       

Пәннің қысқаша мазмҧны: Особенность изучения курса заключается в том, что эта наука комплексная, в ней 

представлены низшие организмы и высшие растение, беспозвоночные и позвоночные животные.  Получает 

знания   о многообразии живого мира почвы, о роли отдельных групп биоты в циклах основных элементов, 

важных для питания растений, о разложении и трансформации органических веществ на земной поверхности, 

об образовании и распаде гумуса. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Изучение данного предмета студенту дает возможность понять 

современное состояние биологии. В) перспективы ее развития, понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии. С)Овладевают знаниями о биологических процессов обеспечивающих жизнедеятельность 

клетки. Д)Содержание данного курса дает выпускникам специальности биология представление о современном 

состоянии биологии показывает связь с предметами указанными в постреквизитах и пререквизитах. 

Е)Перспективах ее развития, методические основы преподавания.  

 

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Biodiversity of plants, animals and microorganisms (in English) 

Program author: Ph.D., senior lecturer G.M.Ataeva 

The goal of the course: The discipline "Biodiversity of plants, animals and microorganisms" is taught to students of the 

3rd course of the specialty Biology and contains a presentation of taxonomic diversity in the hierarchical sequence of 

the system of plants, animals and microorganisms, morphophysiological organization, systematics and family ties, 

geographical distribution. Special attention is paid to the ecology of plants, animals and microorganisms: the way of life 

of representatives of various groups, the relationship of species within communities and with the environment. The role 

of plants, animals and microorganisms in the biosphere is considered. 

Course Description: The course provides for the presentation of taxonomic diversity in the hierarchical sequence of 

the system of plants, animals and microorganisms, morpho-physiological organization, systematics and family ties, and 

geographical distribution. Special attention is paid to the ecology of plants, animals and microorganisms: the way of life 

of representatives of various groups, the relationship of species within communities and with the environment. The role 

of plants, animals and microorganisms in the biosphere is considered 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)Knowledge and understanding of the diversity of plant, animal and microbial world, 

the structure and basic laws of its formation; structure, evolution, life cycles and systematics of the main 

representatives; features of the ecology of plants, animals and microorganisms; their role in ecological systems, as well 

as their economic importance; B)Use in practice the knowledge and abilities by definition of plants, animals and 

microorganisms working with different identifying tables; C)The ability to make judgments, assess ideas and draw 

conclusions about the mechanism of interaction of plants, animals and microorganisms; D)Communication skills in 

providing scientific activities, the ability to organize expeditions, the ability to clearly explain the systematics of 

organisms; E)Skills in the field of learning to determine the affiliation of plants, animals and microorganisms to one or 
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another taxon; give them a general characteristic, show their morpho-physiological features, apply the knowledge 

gained in practice. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Оқытудағы жаңа тәсілдер 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айтмаганбетова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мұғалімдерге қосымша кәсіби білім беру, Қазақстандық мұғалімдерге 

қарқынды ӛзгеріпжатқан ӛмір жағдайында үздіксіз кәсіби дамуға дайын болуға кӛмектесу. Әдістемелік 

жұмыстың тиімділігін қамтамасыз ететін білім берудегі инновациялық үдерістерге қолдау кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім беру саласындағы ӛзгерістер туралы ақпарат алу, оқу жоспарларын әзірлеу 

мен педагогикалық тәсілдерді негіздеу, білім беруді жетілдірудің негізгі тақырыптары, теорияларды қолдану 

бойынша тәжірибелік ұсыныстар. Қазақстан Республикасындағы орта білім беру мазмұнын жаңарту 

шеңберінде мұғалімнің педагогикалық дағдылары туралы нәтижелерді алуға жаңа тәсілдер туралы білімді 

кешенді жүйемен болашақ мамандарды қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім, Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ мұғалімде ӛз тәжірибесі туралы сын тұрғысынан ойлану 

(рефлексия) дағдылары; В)Ӛзін-ӛзі жетілдіру қабілетінің болуы; С)Болашақ мұғалімнің оқушыларды білім 

алуға тарту; D)Үдерісін жандандыру әдістемесін меңгеруі; Е)Болашақ мектеп мұғалімдерінің кәсіби 

қоғамдастығы аясында белсенді жұмыс істеуге дайын болуы. 

 

12.2. Модуль Табиғатты қорғау және 12 жылдық білім берудің негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Топырақтану және геология негіздері 

Бағдарлама авторы: а.ш.ғ.к.,аға оқытушы  Аманова Р.П. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғатты қорғауда қолданбалы биология және топырақтану негіздері пәнінің 

маңызын кӛрсете білуге қажет білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Топырақтың құрылымы, құрамы мен қасиеттері туралы білімді қалыптастыру; 

Географиялық таралу үлгілері; құнарлылықты бағалау әдістемесі, картаға түсіру. Геология негіздерін, оқу 

үрдісінің схемасын меңгеру, морфологиялық ерекшеліктерін тануға үйрету; жіктеу қағидаттары, негізгі түрлері, 

олардың құрылымы, құнарлылығы және ауылшаруашылықты пайдалану туралы білімді алу; 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Топырақтың морфологиялық, түрлерімен таныстыру.В)негізгі 

биологиялық түсініктерді меңгеру қабілеттілігі, органикалық әлемнің даму заңдылықтары мен заңдарын білу. 

С)адам және жануар, ӛсімдіктер жүйесі және әртүрлі мүшелердің  физиологиялық механизімін жұмысы және 

биологиялық процестердің химиялық негіздерін түсіндіру қабілеттілігі. D)Білімнің жалпы жүйелік негізін 

демонстрациялау, мүшелер жүйесінің фило-онтогенетикалық дамуының морфологиялық негіздері, 

жануарлардың әртүрлі азықтық деңгейін анықтау. Е)Топырақтық организмдерді білу, оларды жүйелеудегі 

ерекшеліктері және морфологиясы, микробтық зат алмасу ерекшеліктерін білу. 

 

Dublin descriptors: A); B); C); D); E). 

Discipline name: Biodiversity and nature conservation (in English) 

Program author: Ph.D., senior lecturer G.M.Ataeva 

The goal of the course: teaching discipline is the formation of students' ideas about the levels of organization of 

wildlife, the diversity of organisms and their communities in the Earth's biosphere. 

Course Description: The course studies biodiversity and the protection of plants, animals and microorganisms, 

contains a presentation of taxonomic diversity in the hierarchical sequence of organisms. Special attention is paid to the 

protection of natural ecosystems, environmental protection measures are considered. 

Prerequisites: General Biology, Philosophy, Pedagogy, History of Biology. 

Postrequisites: Regional floristry, Methods of organizing research, Geobotany, Molecular biology, Evolutionary 

doctrine, Fundamentals of biotechnology. 

Expected learning outcomes: A)Knowledge and understanding of the diversity of plant, animal and microbial world, 

the structure and basic laws of its formation; structure, evolution, life cycles and systematics of the main 

representatives; features of the ecology of plants, animals and microorganisms; their role in ecological systems, as well 

as their economic importance; B)Use in practice the knowledge and abilities by definition of plants, animals and 

microorganisms working with different identifying tables; C)The ability to make judgments, assess ideas and draw 

conclusions about the mechanism of interaction of plants, animals and microorganisms; D)Communication skills in 

providing scientific activities, the ability to organize expeditions, the ability to clearly explain the systematics of 
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organisms; E)Skills in the field of learning to determine the affiliation of plants, animals and microorganisms to one or 

another taxon; give them a general characteristic physiological features, apply the knowledge gained in practice. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: 12 жылдық білім беру жүйесінің педагогикалық және психологиялық негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айтмағанбетова Ш.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың 12 жылдық мектепте жұмыс жасай алатын жаңа тұрпатты 

мұғалім болып қалыптасуы үшін қажетті білімдерінің базалық деңгейлері (ғылыми теориялық, әдістемелік, 

психологиялық педагогикалық) қатарындағы психологиялық -педагогикалық дайындықтарын қалыптастырып, 

дамытуға негіз салу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Болашақ мамандардың  12 жылдық мектепте жұмыс жасай алатын жаңа тұрпатты 

мұғалім болып қалыптасуы үшін қажетті білімдерінің базалық деңгейлері қатарындағы психологиялық -

педагогикалық дайындықтарын қалыптастырып, дамытуға негіз салады. 12 жылдық білім беру жүйесіне кӛшуге 

байланысты студенттердің кәсіби педагогикалық және психологиялық тұлғасын қалыптастырады, білім беру 

тұжырымдамасы талаптарын меңгертеді, жаңа техологияларды қолдануға үйретеді. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Философия, Педагогика, Биология тарихы. 

Постреквизиттері: Аймақтық флористика, Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі, 

Геоботаника, Молекулалық биология, Эволюциялық ілім,Биотехнология негіздері.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлемдер үрдестер мен отандық тәжірибеге сүйене отырып, 12 жылдық 

жалпы орта білім беруге кӛшудің негіздемесін түсіндіру; В)ҚР білім беру жүйесінің мақсаты мен 

құндылықтарынүйрету; С)Орта білім құрылымы мен мазмұнына сипаттама бере алу; D)Білімгерлердің оқу 

жетістіктерін бағалау; Е)Оқу үрдісін қолдау, ұйымдастыру қажетілікпен қамтамасыз ету. 
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 4 курс 

Қабылдау жылы: 2017 ж.  

13.1 Модуль Биологиялық ғылыми және сабақтан тыс жҧмыстар 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және  жоспарлау  

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға үйрету, ғылыми ойлауға 

бейімдеу және зерттеу жүргізудің негізгі әдіс-тәсілдерімен таныстыру. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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13.1 Модуль  Биологиялық ғылыми және сабақтан тыс жҧмыстар 26 академиялық кредит 

БП ТК GZZhUZh 4226 Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру  және  жоспарлау 7 5 

КП ТК BSZhU 4307 Биологиядан сабақтан тыс жұмысты ұйымдастыру 7 6 

  Педагогикалық практика 8 9 

  Тілдік практика 8 1 

  Дипломалды практика 8 5 

13.2 Модуль Ғылыми педагогикалық және жоба жҧмыстарын ҧйымдастыру 26 академиялық кредит 

БП ТК GТAІА 4226 Ғылыми техникалық ақпараттарды іздеу әдістемесі 7 5 

КП ТК BZhZhU 4307 Биологиядан жоба жұмысын ұйымдастыру 7 6 

  Педагогикалық практика 8 9 

  Тілдік практика 8 1 

  Дипломалды практика 8 5 

14.1 Модуль Биологияның фундаментальды негіздер 22 академиялық кредит 

КП ТК МВ 4308 Молекулалық биология (ағылшын тілі) 7 6 

БП ТК ЕІ 4227 Эволюциялық ілім 7 5 

КП ТК SKLZhUN 4309 
Сәндік кӛгалдандыру, ландшафт жұмыстарын ұйымдастыру 

негіздері 
7 6 

КП ТК GB 4310 Геоботаника (орыс тілінде) 7 5 

14.2 Модуль Биологияның ғылыми салалары  22 академиялық кредит 

КП ТК ZhМВ 4308 Жасушаның молекулалық биологиясы (ағылшын тілінде) 7 6 

БП ТК ЕКZh  4227 Эволюцияның қазіргі жағдайы  7 5 

КП ТК GShLDN 4309 Гүл шаруашылығы ландшафттық  дизайн негіздерімен 7 6 

КП ТК FC 4310 Фитоценология (орыс тілінде) 7 5 
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творчествалық жұмыс, тәжірибе жұмыстарында қолдана беруге үйретудің мәні зор. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста студенттер ғылыми зерттеулерді жүргізу және ұйымдастыру 

барысында олардың сипаттамасын жасау және жасалып жатқан жұмыстары бойынша зерттеудің ғылыми 

әдістері мен танысу, деректерді ӛңдеу және анализдің әртүрлі әдістерін меңгереді. Ғылыми зерттеу 

жұмыстарында жаратылыстану, техникалық және гуманитарлық пәндермен байланысын түсінеді.  

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін, сонымен қатар 

мектептердегі және жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) жұмыстарының сатылары мен 

жазуға қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық) бӛлімдерін жазуда біліктілігін арттыру; 

В)Студенттерге ғылыми танымдық әдістемелері туралы мағлұмат беру; студенттерді зерттеудің негізгі 

әдістерін (теориялық) қолдана білуге үйрету; ғылыми зерттеулер нәтижелерін қорытындылау,талдау және 

енгізу формаларының дағдыларына үйрету; С)Жоғары оқу орындарының студенттерінің техникалық 

творчествалық негіздерін игеруінде оқылатын материалды терең де твочестволықпен игеріп. студент ӛзінің 

алдына білімнің деңгейін ардайым жоғарлату мақсатында құзыретті болады; Д)Таным – бағдарламаларды 

сақтау, құрастыру, жинақтау, сараптау, ӛңдеу бойынша сезім мен ойлау іс-әрекеті,білімді практикалық 

тұрғыдан қолдану, жаңғырудың эфективтік тәсілдерін орнатудың принциптік жүйесін қолдану.Әдістерді 

рациональды қолдана білу,ӛнімді зерттеу, іс-әрекетке зерттеу үшін және ғылымның мӛлшері туралы ғылыми 

ұжыммен қабылданатын пікірдің жиыны; Е)Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру пәні ғылыми 

зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін қарастырады. Сонымен қатар мектептердегі және жоғарғы 

оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) жұмыстарының сатылары мен жазуға қойылатын талаптар 

(мазмұндық және құрылымдық) сӛз болады. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биологиядан сабақтан тыс жұмысты ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:  ж.ғ.м., оқытушы Каирова А.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кездегі қоғам дамуының заңдылығы мектеп оқушыларының рухани, 

интелектуалды және физикалық жан-жақты дамыған, білімпаз шығармашылығы белсенді, тұрақты ӛз бетінше 

білім жетіліруде ынталы және дағдысы қаланған кез келген ӛмірлік мәселелерді шешу мақсатында тәуелсіз 

елімізде бірқатар ілгері жұмыстар қарастырылып, олардың жүзеге асудағы нақты шаралары қарастырылған. 

Биологиядан сабақтан тыс жұмысты ұйымдастыру - оқушылардың биологиялық пәндерінен алған білімдерін 

дамытуға және тереңдетуге, оқу үрдісінде олардың белсенділіктерін арттыруға, материалды тез меңгеруге 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар белгіленген әдебиеттерді оқуына, қарапайым тәжірибелер жасай білуге, ӛз 

ӛлкесінің экологиялық жағдайын бақылау жүргізуге үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биологиядан сабақтан тыс жұмысты ұйымдастыру пәні –оқыту мақсаттары мен 

міндеттері, биологияны оқыту жүйесіндегі сыныптан тыс жұмыстардың маңызы, мазмұны, әдістемесі және оқу-

тәрбие үрдісін ұйымдастыру нысандарын анықтайды. Пән биология мамандығын игеруде қажет кәсіби білім 

мен дағдыны қалыптастырады. Осы мақсат, міндеттердің нәтижесінде студент болашақ мұғалім ретінде мектеп 

бағдарламасын меңгеруі тиіс, мектеп оқулықтарын оқушыларға берілетін ғылыми ақпараттарды білуі тиіс, 

оқыту процесі кезінде күнделікті педагогикалық тәрбиелеу тапсырмаларын шешуге үйренуі керек, сабақ 

жоспарын құруы, практикалық жұмысты жүргізуі, ӛнеркәсіпте, табиғатта топсеруен ӛткізе алуы, мектеп 

жанындағы оқу-тәжірибелік аймақта оқушылармен жұмыс жасай білуі, мектептік оқушылардың ӛндірістік 

бригадаларын басқаруы, кластан тыс жұмыстар жүргізе алуы, сонымен қатар биологиядан факултативтік 

сабақтар, жас натуралистер үйірмесін жүргізе алуға үйренуі тиіс. 

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқыту (білім беру)  ғылым ретінде замануи дидактиканың теориялары мен 

әдіснамалары; В)Оқытудың түрлі ұйымдастырушылық формаларының ерекшеліктер; С)Сыныптан тыс 

жұмыстардың мазмұнын және оны ұйымдастыру; D)Дербес бақылаулар мен тәжірибелер, дене еңбегі 

анықтамалармен, ғылыми-кӛпшілік әдебиеттерімен, журналдармен жұмыс жасау ерекшеліктерін; Е)Білім беру 

процесінде пәнге танымдық дербестікті дамыту құралы ретінде қызығуды қалыптастыру, білім беру үдерісінің 

тиімділігін талдау мен бағалауды, жүйелік негізде басқару мен кӛшбасшылық, практикалық қызметте түрлі 

әдіснамалық тәсілдерді меңгеруді игереді. 

 

13.2 Модуль Ғылыми педагогикалық және жоба жҧмыстарын ҧйымдастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ғылыми-техникалық ақпаратты ізд іздеу әдістемесі  

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Саласындағы ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істеу, ақпаратты сақтау 

және ӛңдеудің сипаттамаларын түсіну, деректер базасын басқару жүйелерінің (ДҚБЖ) іргелі принциптерін, он-
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лайн және офф-лайн қолжетімділігін қамтамасыз ету. Д ерекқорға ғылыми, ең алдымен химиялық, ақпараттық 

негізгі дағдыларды студенттерге беру.  

Курстың сипаттамасы: Ғаламтордағы ғылыми-техникалық және педагогикалық ақпаратты іздеу, халықаралық 

ұйымдарының білім беру саласындағы библиографиялық және ақпаратты басылымдарын , нормативті-

техникалық құжаттар (стандарттар және т.б.), патенттер және басқа құқық қорғайтын құжаттар,  ғылыми-

техникалық тұрғыда моделдеу, эксперименттік зерттеу,  ғылыми ақпараттардың  нәтижесін ӛңдеу ережелері, 

мәліметтерді әдеби рәсімдеу, зерттеулердің нәтижелілігі және оны ӛндіріске енгізу дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Кҥтілетін нәтижелер: А)Заманауи қоғамның дамуындағы білімі және ақпаратты түсінуі, осы үдерісте 

туындайтын қауіптер туралы хабардар ету, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын, оның ішінде 

мемлекеттік құпиялардың қорғалуын сақтау; В)Ақпаратты басқарудың құралы ретінде компьютерлік 

дағдыларды меңгеру, ақпаратты жинақтау, ӛңдеу және алудың негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын 

тәжірибеде қолдану. C)Жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей білу D)Коммуникативтік 

дағдылар. Ауызша және жазбаша сӛйлеуді логикалық жағынан дұрыс құрастыру қабілеті E)Компьютермен 

оқыту саласындағы дағдылар және осы дағдыларды әлеуметтік салада да, когнитивтік және кәсіби қызметте 

қолдану мүмкіндігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Биологиядан жоба жұмысын ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисалыева Р.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Биология пәнінен сыныптан тыс уақытта оқушылармен ғылыми жоба 

жұмыстарын ұйымдастыра алатын жан-жақты маманданған педагог дайындау. Осы пәнді оқып игеру 

нәтижесінде әрбір студент биология саласынан жоба жұмысын ұйымдастыруды,жобаны рәсімдеудің 

ережелерін, тақырып анықтау кезеңдерін меңгереді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ғылыми жобаның тиімділігі: «Естігенімді ұмытамын, кӛргенімді есте сақтаймын, 

ӛз істегенімді меңгеремін» деп Конфуций айтқандай кӛзбен кӛріп, құлақпен естіп, есте сақтай отырып, 

оқушыны ізденіске,іскерлік пен танымдық ынтаға, шығармашылық қабілетті жетілдіруге, тапқырлыққа, жаңа 

ғылыми ізденіске жетелейді. Биологиядан жоба жұмысын ұйымдастыру оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығының, ынтасының артуына септігін тигізеді. 

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құзіреттілік. Курс білім, білік жоба жұмысына қойылатын талаптарды 

білуі және дағдыларды қамтитын кәсіби биологиялық белсенділік саласындағы тиіс құзіреттілікті 

қалыптастыруға арналған. В)Курсты оқып болғаннан кейін студент: Зерттеу жұмысы барысында әдебиеттерді 

қолдану және оларды рәсімдеу жолдарын меңгеру. С)Аннотация,пікір,күнделік т.б элементтерді  мазмұнды 

жазуды үйренуі керек; D)Істей білуі керек: жобаға қажетті эксперименттер жүргізуді игеру динамикасының 

арақатынасын зерттеу; E)Ғылыми ашылулар мен  жаңалықтарды оқып үйрену және оны практикада қолдану 

сонымен қатар практикалық жұмыс дағдыларын игеру негізгі биологиялық процестерді зерттеу үшін 

эксперимент жүргізу дағдыларын игеру. 

 

14.1 Модуль Биологияның фундаментальды негіздер 

 

Module Name: Module 14.1. Fundamentals of Biology 

Dublin descriptors:  
Discipline Name: Molecular Biology 

Program author: Moldekova I. Zh. 

The purpose of the course: The purpose of teaching the general course «Molecular Biology»  is the formation of 

students' scientific knowledge in the field of modern molecular biology. 

An important objective of the course is not only to give students knowledge in the field of the fundamentals of 

molecular biology, but also to provide training for their deep perception and understanding of courses in general and 

molecular genetics 

Summary of discipline: The course focuses on the molecular structures and mechanisms underlying the transmission 

and use of genetic information in cells. Mastering the basics of molecular biology - structural features and properties of 

nucleic acid molecules and proteins; structural and functional organization of the genetic apparatus of cells and the 

mechanism for the implementation of hereditary information, modern methods of studying the structure and properties 

of nucleic acids and proteins‖ will allow a deeper understanding of the logic of processes occurring in living cells and 

their regulation. As a result of studying the course, students should have an idea in molecular basis of heredity, 

structure, function of proteins and nucleic acids, molecular mechanisms of DNA replication, transcription and 

translation, gene structure, molecular mechanisms mutagenesis, DNA repair and recombination. In the course of 
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mastering the course, students should gain knowledge about the structure and organization of the genome, the mobile 

genetic elements of prokaryotes and eukaryotes, and the packaging of DNA in chromosomes. At the same time, 

students should be guided in the modern achievements of recombinant DNA technology, know the basics of molecular 

biotechnology. 

Pre-requisites: Fundamentals of Microbiology and Virology, Biology of Individual Development, Biological 

Resources of Kazakhstan, New Approaches in Education, Genetics. 

Post -requisites: Master level disciplines 

Expected learning outcomes: A.Knowledge and understanding of the main signs of the structure and functions of 

nucleic acids, DNA in the chromosomes, structure and organization of the genome; mobile genetic elements of 

prokaryotes and eukaryotes; B.The use in practice of knowledge and ability about the features of the external and 

internal structure of molecules, about modern achievements of recombinant DNA technology, to know the basics of 

molecular biotechnology C.The ability to make judgments, assess the fundamental signs of the existence of a system, 

protein synthesis mechanisms, and the implementation of hereditary information D.Communication skills in the 

formation of a common characteristic of macromolecules, protein and nucleic acids, to show their morpho-

physiological characteristics E.Learning skills to prepare a young specialist to determine the basic structural features 

and properties of nucleic acid and protein molecules, calculate quantitative and qualitative indicators, as well as mastery 

of the fundamentals of molecular biology; - independently analyze the results and evaluate their significance and place 

in the general knowledge system. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Эволюциялық ілім 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Сырымбетов С.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Эволюциялық ілім арқылы студенттерде диалектикалық материалистік кӛзқарас 

қалыптастыру биологиялық ойлау қабілетін арттыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Эволюциялық ілім» курсы комплексті пән, негізгі биологиялық пәндердің 

ақырғы циклі,жаратылыстану және биологиялық ғылымдарының білімін жүйелендіруге бағытталған. 

«Эволюциялық ілім» курсы палеонтология мен археологияның соңғы жетістіктеріне сүйене отырып, 

эволюциялық биология аумағындағы классикалық жұмыстарын зерттей отырып, микроэволюция және 

макроэволюция ұғымдары мен биологиядағы проблемалардың  қазіргі жағдайымен таныстырады. 

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірі ағзалардың тұқымқуалаушылық, ӛзгергіштік, эволюциялық дамуын 

оқу бағдарламасына сай білімді терең менгереді; В)Тұқым қуалаушылық пен ӛзгергіштік заңдылықтарын тани 

алады; С)Эволюциялық даму мен селекция негіздерін қолдана білуі тиіс; Д)жануарлар әлемінін 

эволюциясындағы әртүрлі топтардағы жануарлардын маңыздылығын анықтауға қолдана білуі тиіс; Е)Интернет 

жүйесіндегі биологиялық ақпараттарды ӛз бетімен ӛндеуге үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Сәндік кӛгалдандыру, ландшафтық жұмыстарды ұйымдастыру негіздері 

Бағдарлама авторы: Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге сәндік кӛгалдандыру негіздері, ландшафттық жұмыстарды 

ұйымдастыру және бақ-саябақ ӛнерінің негізгі бағыттары бойынша теориялық білім мен дағды беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Сәндік кӛгалдандыру, ландшафтық жұмыстарды ұйымдастыру негіздері" таңдау 

пәні студенттердің ағаш, бау-бақша, гүл ӛсімдіктерінің биологиялық және сәндік ерекшеліктері туралы 

білімдерін толықтыруға бағытталған; курс бағдарламасында ландшафтық дизайн негіздері, бақ 

композициялары, гүлзарларды жобалаудың негізгі ережелері, ландшафтық жобалау, ландшафтық құрылыс 

қарастырылады. Сонымен қатар, бір жылдық, кӛпжылдық ӛсімдіктердің негізгі сипаттамалары қарастырылды. 

Бағдарлама кеңістікпен үйлесімді әр түрлі сәндік композицияларды құруға кӛмектеседі. 

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)кӛгалдандыруға барынша құнды, сәндік және тӛзімді ағаш және бұталы 

ӛсімдік түрлерін білу; В)кӛгалдандыруға ұсынылатын сәндік ӛсімдіктеріне сынау жұмыстарын жүргізе білу; 

С)физологиялық дамуы және биоморфологиялық кӛрсеткіштері бойынша ерекшеліктерін салыстыра білу; 

D)қаласы жағдайында жақсы интродуценттелетін сәндік-бұталы ӛсімдік түрлерін іріктей білу; Е)жергілікті 

климаттық жағдайға тӛзімді ағаш, бұталы ӛсімдіктер мен гүлдер түрлерін таңдай білу. 

 

Модуль атауы: Модуль 14.1. Фундаментальные основы биологии  

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы:  Геоботаника (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Базарғалиева А.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Овлодение знаниями о растительной покрове земли как совокупности 

растительных сообществ. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Геоботаника - это комплексное исследование растительного покрова планеты и их 

сообществ, формирование фитоценоза и его основные особенности, состав и структура фитоценоза, экология 

фитоценоза, характеристики и динамика фитоценоза, география фитоценоза, классификация и распределение 

фитоценозов опустынивание, седиментация и лесное хозяйство. 

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знать типологию растительных сообществ; В)Оценить сукцессионное 

состояние растителных сообществ; С)Владеть: популяционно-демографическими методами анализа 

биоразнообразия растительных сообществ; D)Использовать основные средства в профессиональной 

деятельности, должен демонстрировать знание принципов и функциональной организации биологических 

обьектов; Е)Владением методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабороторий информации в области 

геоботаника, географии, биологии, эрозии почв. 

 

14.2 Модуль Биологияның ғылыми салалары 

 

Module Name: Module 14.2. Scientific branches of biology 

Dublin descriptors: А); В); С); D); E). 

Discipline Name: Molecular Biology of the Cell 

The purpose of the course: The purpose of teaching a general course is the formation of students' scientific knowledge 

in the field of modern molecular cell biology. An important objective of the course is not only to give students 

knowledge in the field of the fundamentals of molecular biology, but also to provide training for their deep perception 

and understanding of courses in general and molecular genetics. 

Summary of discipline: 

The course focuses on the molecular structures and mechanisms underlying the transmission and use of genetic 

information in cells. Mastering the basics of molecular biology of the cell - structural features and properties of nucleic 

acid molecules and proteins; structural and functional organization of the genetic apparatus of cells and the mechanism 

for the implementation of hereditary information, modern methods of studying the structure and properties of nucleic 

acids and proteins ‖will allow a deeper understanding of the logic of processes occurring in living cells and their 

regulation. Molecular cell biology is a complex of biological sciences that study the mechanisms of storage, 

transmission and realization of genetic information, the structure and functions of complex macromolecular compounds 

that make up a cell: irregular biopolymers (proteins and nucleic acids). 

Pre-requisites: Fundamentals of Microbiology and Virology, Biology of Individual Development, Biological 

Resources of Kazakhstan, New Approaches in Education, Genetics. 

Post -requisites: Master level disciplines 

Expected learning outcomes:  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Эволюцияның қазіргі жағдайы 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Сырымбетов С.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дарвинизм бүгінгі таңда Чарльз Дарвиннің теориясының тікелей жалғасы және 

дамуы болып табылатын синтетикалық эволюция теориясымен  ұсынылған. Қазіргі замануи биологиялық 

ғылымдардың (генетика, цитология, молекулярлық биология, даму биологиясы, экология және т.б.) 

жетістіктерін негізге ала отырып эволюциялық идеаларды жаңа фактілермен байытады және толықтыруда. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Фитопотология, Топырақ биологиясы.  

Пререквизиттері: Микробиология және вирусология негіздері, Жеке даму биологиясы, Қазақстан 

биоресурстары, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Адам экологиясы, Генетика.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірі ағзалардың  тұқымқуалаушылық, ӛзгергіштік ,эволюциялық дамуын 

оқу бағдарламасына сай білімді терең менгереді; В)Тұқым қуалаушылық пен ӛзгергіштік заңдылықтарын тани 

алады; С)Эволюциялық даму мен селекция негіздерін қолдана білуі тиіс; Д)жануарлар әлемінін 

эволюциясындағы әртүрлі топтардағы жануарлардын маңыздылығын анықтауға қолдана білуі тиіс; Е)Интернет 

жүйесіндегі биологиялық ақпараттарды ӛз бетімен ӛндеуге үйренеді; 

 

Дублинские дескрипторы   А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Гүл шаруашылығы ландшафттық дизайн негіздерімен 

Бағдарлама авторы:  б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: гүл шаруашылығы, ландшафттық дизайн туралы біртұтас түсінікті, білім мен 

іскерліктерін кәсіби міндеттерді шешуде пайдала білуді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты оқып меңгеру барысында гүл шаруашылығы, ландшафттық дизайн, оның 

даму тарихы, түрлі типтегі гүлзарлар, қазіргі таңдағы ӛндірістік гүл шаруашылығының міндеттері туралы 
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біртұтас түсінік қалыптастырылады. Гүл шаруашылығы белгілі бір дәрежеде ӛсімдіктердің морфологиясы, 

экологиясы, географиясы және систематикасымен байланыстылықта оқытылады. Курсты оқу нәтижесінде 

сәндік ӛсімдіктердің систематикалық бірліктері, шығу орталықтары, экологиялық жағдайы жете 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: ӛсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы, ӛсімдіктер систематикасы,  аймақтық флора, 

Қазақстан биоресурстары. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәндік ӛсімдіктердің биологиялық, агротехникалық ерекшеліктері, гүл 

шаруашылығы мен ландшафттық дизайн туралы негізгі ұғымдарды, терминдерді білу және түсіну; 

В)Систематикалық және алыстыра отырып талдау, ӛздігінен пәнді меңгеруде алынған ғылыми теориялық 

білімді практикалық міндеттерді шешуде пайдалана білу іскерлігі; С)Түрлі мақсатта пайдаланылатын (ішкі 

интерьерді, бӛлмені гүлдендіру, білім алушылармен оқу-тәжірибе үлескесінде) гүлзарлық-сәндік ӛсімдіктерді 

таңдай білу принциптерін меңгеру; D)Әдебиеттер мазмұнынан, интернеттен ақпараттарды іріктеу, жинақтау 

және қолдана білу іскерліктер мен дағдылары; Е)Ӛндірістік және әуесқой гүл шаруашылығында сәндік 

ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігінде мақсатты бағыт ала білу іскерлігі.  

 

Модуль атауы: Модуль 14.2. Биологияның ғылыми салалары   

Дублин дискрипторлары:  А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Фитоценология (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Выяснение причин, обусловливающихзакономерности  группирования растений 

в пространстве и во времени, познание свойств и качеств образующихся группировок, закономерности их 

распределения на земном шаре, поиск путей управления ими (улучшения и увеличения производительности, 

создания новых группировок), выработка стратегии их охраны и рационального использования. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Формировать у слушателей понятие о растительном сообществе или фитоценозе - 

основе растительности и важнейшей части биогеоценоза, определяющей существование всех живых 

организмов. Изучение закономерности возникновения фитоценоза, его признаки, взаимосвязь с другими 

организмами и средой обитания, динамику, методы исследования, пути рационального использования, охраны 

и реконструкции в интересах дальнейшего развития лесного, сельского хозяйства и животноводства  

Пререквизиттері: Основы микробиологии и вирусологии, Биология индивидуального развития, Биоресурсы 

Казахстана, Новые подходы в обучении, Генетика. 

Постреквизиттері: Дисциплины уровня магистратуры. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знать и понимать определение фитоценотического состава растительного 

покрова; В)уметь: изучение генезиса и эволюции растительности, динамики фитоценозов; изучение 

формирования, изменяемости и смен фитоценозов во времени в зависимости от внешних и внутренних  

факторов. С)Изучение флористического состава и строения выделенных фитоценозов; D)Выяснение 

зависимости фитоценотического состава растительного покрова, флористического состава фитоценозов и их 

строения, распределения и пространственных соотношений от климатических и топографических условий; 

Е)Приемнить знания о биотических факторов среды и степени антропогенной нагрузки. 

 

6В01507 – ХИМИЯ–БИОЛОГИЯ 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4 Модуль  Білім берудегі цифрландыру15 академиялық кредит 

БП ЖК BK 2203 Биологияға кіріспе 3 3 

БП ЖК BOT 2204 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 3 5 

БП ЖК BBCT 2205 Білім берудегі цифрлық технология 4 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

5.1 Модуль Базалық биологиялық білім, 13 академиялық кредит 

БП ТК OAMS  2206 Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 3 5 

БП ТК AA 2207 Адам анатомиясы 4 5 

БП ТК Zoo 2208 Зоология 4 3 

5.2 Модуль Биологиялық ББ-на кіріспе, 13 академиялық кредит 

БП ТК KBOB 2206 Құрылымдық ботаника және  ӛсімдіктердің биоалуандығы 3 5 

БП ТК AAIT 2207 Адам анатомиясының іріктелген тараулары 4 5 

БП ТК SZ 2208 Салыстырмалы зоология 4 3 

6.1 Модуль Даму және молекула қҧрылымы, 14 академиялық кредит 

ЖБП ТК OFD 2108 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 5 
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БП ТК  ZK 2209  Зат  құрылысы 3 5 

ЖБП МК DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

6.2 Модуль Химиялық әрекеттесу теориясы және менеджмент, 14 академиялық кредит 

ЖБП ТК BBM 2108 Білім берудегі менеджмент 3 5 

БП ТК HBMKT  2209 
Химиялық байланыстар мен молекулалар құрылысының 

теориясы 
3 5 

ЖБП МК DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

7.1 Модуль Химияның фундаментальды пәндері,  18 академиялық кредит 

БП ТК BH 2210 Бейорганикалық химия 3 5 

БП ТК OH 2211 Органикалық химия 4 5 

БП ТК AH 2212 Аналитикалық химия 4 5 

БП ТК KKHN  2213 Координациялық қосылыстар химиясының негіздері 4 3 

7.2 Модуль Химияның теориялық негіздері және методология, 18 академиялық кредит 

БП ТК BHTN 2210 Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 3 5 

БП ТК OHTN 2211 Органикалық химияның теориялық негіздері 4 5 

БП ТК HTN 2212 Химиялық талдау негіздері 4 5 

БП ТК KKHOM 2213 Кешенді қосылыстар химиясын оқытудың методологиясы   4 3 

 

4 Модудь Білім берудегі цифрландыру 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биологияға кіріспе 

Бағдарлама авторы: магистр Саримбаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі табиғат дамуының жалпы заңдылықтарын, тірі жүйе ұйымдастырылуының 

негізгі кезеңдерін ашып кӛрсету; тіршіліктің негізгі формаларын оқыту; тірі ағзаларадың тіршілік 

формаларының қасиеттері мен биологиялық маңызын, қалыптасу кезеңдерін, эволюциясын және дамуын 

оқыту; биологиялық терминологияны үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биологиялық ғылымдар, ғылымның дифференциялануы және интеграциясы, 

биологиялық ғылымдар жүйесі, қазіргі заманғы бағыттары; Тіршіліктің пайда болуы және оның мәні, тіршілік 

деңгейлері; Жасуша биологиясы; Ағзалардың кӛбеюі және дамуы; Эволюция теориясы; органикалық әлемнің 

кӛптүрлілігі; ағзалардың ортамен ӛзара қатынасы; Биосфера және ноосфера туралы түсыныктер.  

Пререквизиттер: Химияа кіріспе, зоология мектеп курсы 

Постреквизиттері: Эволюциялық ілім, Микробиология және вирусология негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биологияның концептуальды және теориялық негізін, биологияның жалпы 

ғылым жүйесіндегі орнын және құндылығын, даму тарихын және қазіргі заманғы жағдайын біледі; 

В)Биологияның фундаментальды заңдарын және теориясын, табиғаттағы құбылыстар мен үрдістердің 

биологиялық мәнін меңгереді; С)Биологияның теориялық және экспериментальдық негізін және биологияны 

оқыту технологиясынан білімін қолдануға қабілетті болады; Д)Теориялық білімін практикада және 

экспериментальдық зерттеулерде қолдана алады; Е)Сорфологияны, анатомияны (препарат жасау) және тірі 

ағзалардың экологиясын оқуда әдістер мен тәсілдерді қолдану дағдылары қалыптасқан. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айтмағанбетова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Бағалау», «Бағалау жүйесі», «Бағалаудың ӛлшемдері» ұғымдарымен 

таныстыру, ӛзгерген білім беру тұғырнамасының қалыптасуы, құзыреттілік тәсілге негізделген жаңа білім беру 

стандартының жасалуы, оқушылардың оқу танымдық құзіретін қалыптастыруға  әсер ететін пәнаралық және 

жүйелі сиапатқа ие оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау технологиясын іздеуге негіз болып 

отыр. Критериалды бағалау технологиясының педагогикалық-ұйымдастару негіздерін анықтау, осы 

технологияның практикалық жүзеге асу моделін жасау. Білім берудің әдіснамалық қағидаларын ескере отырып, 

оқытудың нәтижесін критериалды бағалаудағы қазақстандық жүйеде бар ғылыми жетістіктер негізінде үйрену, 

сонымен бірге мектептегі білімнің сапасын кӛтеру үшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын және 

әрбір оқушының оқу жетістіктерінің деңгейлерін қалыптастыру стратегиясын оқу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары» пәні педагогикалық мамандықтағы 

студенттердің әр түрлі бағыттағы және мамандандырылған мектептің болашақ мұғалімі ретінде кәсіби 

дайындықтарын шыңдау мақсатында кіргізілді.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия.  

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі, 

Биологиядағы цифрлау, Оқытудағы жаңа тәсілдер, Эволюциялық ілім 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биологияның тұжырымдамалық және теориялық негіздерін, оның жалпы 

ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылығын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын біледі; В)Байқаулар мен 

тәжірибелер нәтижелерін телориялық тұрғыдан талдау әдістерін компьютерлік үлгілеуді қолдануды игереді; 
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С)Білім алушыларды критериалды бағалау процедурасын ұйымдастыруға қойылатын нақты талаптарды 

жүйелеу D)Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастырудың дәстүрлі стратегиясынан критериалды 

бағалау жүйесіне ӛтудің қажеттілігін дәлелдеу; Е)Білім сапасын бағалаудың, білім алушыларды тәрбиелеу мен 

дамытудың заманауи әдістемелерін пайдалана отырып, білім беру мекемесінің әдістемелік жұмыстарына 

араласуды, білім беру үдерісінің тиімділігін талдау мен бағалауды игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Білім берудегі цифрлық технологиялар (педагогикалық мамандықтар үшін) 

Бағдарлама авторлары: Медеуова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Цифрлық технологияларды зерттеу. Бiлiм берудiң барлық деңгейлерiнде 

цифрлық технологияларды дамыту және енгiзу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ақпараттық және сандық білім беру ресурстары. Заманауи оқу үдерісінде сандық 

технологияларды пайдалану. Сандық және интернет-ресурстардың тұжырымдамасы, жіктемесі. Цифрлы білім 

беру ресурстарымен ӛзара әрекеттесудің формалары. Мультимедиа технологиясы. Оқу үдерісінде 

мультимедиялық технологияларды («Виртуалды шындық» технологиясы, «Панорамалық бейнелер» 

технологиясы, «3D модельдеу» технологиясы, «Білім берудегі робототехника» технологиясы, мультимедиялық 

оқыту мазмұны, интерактивті электрондық мазмұн) пайдалану. 

Пререквизиттері: Информатика, Математика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Цифрлық технологияларды оқытуда қолдану принциптерін білу және 

түсіну; B)Цифрлық ресурстарды құру және пайдалану; C)Цифрлық технологияларды қолдану туралы білімді 

және түсінікті кӛрсете білу, қорытынды жасау; D)Ақпаратты тыңдап, айырбастауға, ӛз пікірлерін айту; E)алған 

білімін практикада қолдану. 

 

5.1 Модуль Базалық биологиялық білім 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛсімдіктер  анатомиясы және морфологиясы курсының негізгі мақсаты ӛсімдік 

ағзасының бір тұтастығы және оның онтогенезі, клетка құрылысының ұлпа мен мүшелерінің құрылуы 

заңдылықтарын оқып –үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Систематикалық топтарадағы ӛсімдіктер морфологиясы мен (сыртқы құрылысын) 

анатомиясымен (ішкі құрылысын) және оның цитологиямен, физиологиямен және экологиямен байланысып, 

теориялық және қолданбалы мәнісімен, репродуктивтік биология негізімен таныстырады.  Тӛменгі және 

жоғары сатыдағы әртүрлі систематикалық топтар ӛсімдіктерінің кӛбеюімен, ӛсімдіктердің әлемінің алуан 

түрлілігімен, анатомиялық және морфологиялық құрылысы ерекшеліктерін білуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология 

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛсімдіктердің клеткалық және ұлпалық деңгейдегі ішкі құрылысы туралы, 

ӛсімдіктердің сыртқы және ішкі формалары туралы білім қалыптастыру. B)Ӛсімдіктер анатомиясы мен 

морфологиясы туралы білімдерін практикада қолдану. C)Ӛсімдіктердің құрылысы мен дамуы туралы 

қорытынды жасай алу қабілеті. D)Ӛсімдіктердің табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызын білу. E)Тірі 

табиғатта болып жатқан процестер мен құбылыстар жӛнінде, биологиялық жүйе ретінде ӛсімдіктер мен 

жануарлардың біртұтастығы туралы тұтас білім қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Адам анатомиясы  

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ биолог мамандарды адам ағзасының құрылысымен таныстыру мен 

қатар олардың жалпы биологиялық туралы кӛқарасын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам анатомиясы (тән тану) биологиялық ғылымдардың, соның ішінде 

морфологиялық ғылымдардың бір саласы. Адам анатомиясы болашақ биолог мамандарды адам организмінің 

қурылысымен таныстырумен катар олардың жалпы биологиялық завдылыктар туралы да кӛз қарастарын 

калыптастырады. Сонымен қатар бұл ғылым адамның дене кұрылысына сыртқы ортаның, еңбекгің, әлеуметгік 

жагдайларыныд тигізетін әсерлерін де карастырады. Демек, адам организмінің әрбір органдар жүйесінің 

онтофилогенетикалық сипаты, жұйелердегі және әрбір органдардың пішіндері мен функцияларының арасындағы 

ӛзара бірлігі, байланыстылығы, катынасы айқындалған.  

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер физиологиясы, Генетика және селекция негіздері  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аталған сала бойынша заманауи элементтерді пайдалана отырып игерілген 

білімді кӛрсете білу; В)Алынған білімді кәсіби деңгейде қолдану; С)Анатомияны меңгеру барысында студент 

білуі тиіс: адам денесінің құрылысын, жеке мүшелер мен мүшелер жүйесінің құрылысы мен құрамын, 
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гигиенаны сақтау және адам денсаулығын сақтаудағы емдік шаралар; D)Схемалар, табиғи анатомиялық және 

гистологиялық препараттар, таблицалар, моделдер, муляждармен жұмыс жасауда практикалық дағдыларды 

игеру; Е)Адам анатомися адам организмінің құрылысы мен оның даму заңдылықтарын қоршаған ортамен 

байланыстыра отырып зерттейтін ғылым.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Зоология  

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Сырымбетов С.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Жануарлар әлемінің табиғаттағы маңызы,алуантүрлілігі әлемдегі таралу 

жағдайлары  және жануарлар әлеміндегі таксондардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әртүрлі класс жануарларының мүшелер жүйесінің гомологиясын, ерекшеліктерін 

зерттеу, эволюцияның негізгі бағыттарын қадағалау, қоршаған орта жағдайларымен мүшелер арасындағы  

байланысты анықтайды. 

Пререквизиттері: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер физиологиясы, генетика және селекция негіздері  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жануарлардың кӛп түрлігін, олардың сыртқы және ішкі құрылысын, 

тіршілік ету ортасы мен ӛзара қарым-қатынасын, тану және оны игеру. В)Таралуын, тарихи даму 

заңдылықтарын, шығу тегін, дамуынтани алады; С)биосферадағы және адам ӛміріндегі орнын білуі тиіс; 

Д)Жануарлардын кӛптүрлілігін және олардын қалыптасуын білуі тиіс; Е)Жануарлар дың табиғаттағы 

орнын,маңыздылығын сипаттай алады. 

 

5.2 Модуль Биологиялық ББ-на кіріспе 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Құрылымдық ботаника және  ӛсімдіктердің биоалуандығы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛсімдіктер  анатомиясы және морфологиясы курсының негізгі мақсаты ӛсімдік 

ағзасының бір тұтастығы және оның онтогенезі, клетка құрылысының ұлпа мен мүшелерінің құрылуы 

заңдылықтарын оқып –үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста ботаниканың қазіргі ғылыми жетістіктері мен жинақталған білімге жүгіне 

отырып ӛсімдіктердің құрылыстық ерекшеліктерімен, ӛсу және даму заңдылықтарымен, ӛсімдіктердің 

биоалуандылығымен танысады. Ӛсімдік клеткалары мен ұлпаларының, тамыр және ӛркендер жүйесінің 

морфологиясы және анатомиясы, ӛсімдіктердің морфологиялық эволюциясының басты бағыттарын, кӛбею мен 

ұрпақ жалғастырудың биологиялық негізін, олардың жастық және маусымдық ӛзгерістерін біледі.   

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия, Психология 

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Биологияны оқытудың әдістемесі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛсімдіктердің клеткалық және ұлпалық деңгейдегі ішкі құрылысы туралы, 

ӛсімдіктердің сыртқы және ішкі формалары туралы білім қалыптастыру. B)Ӛсімдіктер анатомиясы мен  

морфологиясы туралы білімдерін практикада қолдану. C)Ӛсімдіктердің құрылысы мен дамуы туралы 

қорытынды жасай алу қабілеті. D)Ӛсімдіктердің табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызын білу. E)Тірі 

табиғатта болып жатқан процестер мен құбылыстар жӛнінде, биологиялық жүйе ретінде ӛсімдіктер мен 

жануарлардың біртұтастығы туралы тұтас білім қалыптастыру.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Адам анатомиясының іріктелген тараулары  

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: Анатомия тірі организмдердің үлкейткіш аспаптардың кӛшегінсіз кӛзге 

кӛрінетін құрылысын зерттейтін іргелі биологиялық морфологияның білімі. Зерттеу нысандарына байланысты 

медицинада қолданылып жүрген әдістерді  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Адам денесінің құрылысын, пішінін, қимылдарын, мүшелердің ӛзара қарым-

қатынасын зерттейтін жаратылыстану ғылымының бір саласы.Зерттеу бағыттарының сәйкес бірнеше сатыларға 

бӛлінеді: жүйелі анатомия, типографиялық анатомия, салыстырмалы анатомия, түр анатомиясы, тұқым 

анатомиясы, жас анатомиясы, қалыпты  анатомиясы, сырқаттық анатомиясы, микроскопиялық анатомия. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер физиологиясы, генетика және селекция негіздері  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қызметіне байланысты мүшелер құрылымының ӛзгеруі, жасқа сай 

ерекшеліктері, мүшелер жүйелерінің жалпы сипаттамалары, морфологиялық зерттеу әдістері туралы түсініктер 

беру; В)Қалыпты жағдайда жасушалар, ұлпалар, мүшелер және ағза жүйелерінің қызметімен байланысты 

құрылысын білу; С)Әртүрлі анатомиялық препараттарда, муляждарда, таблицалар мен атластарды адам 

ағзасының негізгі құрылымдарын танып тірі адамда олардың орналасу арақатыстығын белгілеуді істеу білу; 

D)Әртүрлі мүшелер мен ұлпалардың микропрепараттарын жасап микроскоп арқылы  қарастыруды істей білу; 

Е)Алынған білімді тәжірибелік іс-әрекетінде, келешекте басқа биологиялық пәндерді игеруде, ӛткен 
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материалды талдау мен синтездеуге, адам ағзасының қалыптасуының себептерін ашу мен бӛліп шығаруға 

дағдылана білуі. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Салыстырмалы зоология  

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Сырымбетов С.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Жануарлар әлемінің табиғаттағы маңызы,алуантүрлілігі әлемдегі таралу 

жағдайлары  және жануарлар әлеміндегі таксондардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Салыстырмалы зоология» курсы кәсіби бағытталған курс. Бұл курс заманауи 

зоологиялық ғылым тұрғысынан, эволюция теориясы тұрғысынан омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың 

негізгі топтарының құрылымын салыстырмалы түрде қарастырады, сондай-ақ омыртқалы және омыртқасыз 

жануарлардың әр түрлі топтарында анатомиялық және морфологиялық құрылымдарды қалыптастырудың 

негізгі жолдары туралы сұрақтарды түсіндіреді. 

Пререквизиттері: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер физиологиясы, генетика және селекция негіздері  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жануарлар систематикасы,олардың түрлерін және туыстық (эволюциялық) 

байланыстар негізінде табиғи топтар бойынша таралуын (классификация) сипаттайбілуі тиіс; В)жануарлардың 

топтарға (таксондарға) бӛлінуі және бұл топтардың туыстық байланыстарын біледі; С)морфологиялық белгілер 

бойынша дараның түрге, тұқымдастыққа, отрядқа қатыстылығын анықтау білуі тиіс; Д)Климаттық 

ерекшеліктеріне байланысты түрлеріне сипаттама білуі тиіс; Е)Қазақстан территориясында мекендейтін 

жануарлардың класстарын, негізгі отрядтарын, олардың белгілерін және тән ӛкілдерін сипаттай алады. 

 

6.1 Модуль Даму және молекула қҧрылымы 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С);D);E). 

Пәннің атауы: Оқушылардың физиологиялық дамуы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жумабаева А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытушылар мен тәрбиешілерді балалар мен жас жеткіншектердің ӛсіп 

дамуының ерекшеліктерімен таныстыру. Балалардың ӛзінің түрлі ӛсу кезендерінде сан жағынан да, сапа 

жағынан де ерешеліктер байқалады. Осыған орай балалардың мінез құлықтары, ой-ӛрісі, дүниетанымы 

қалыптасады. Оқытушы мен тәрбиешінің мақсаты-бала организмінде күрделі ӛзгерістерге байланысты, оқу-

тәрбие жұмыстарын үйлестіре ұйымдастыра білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Оқушылардың даму физиологиясы» балалар мен жас жеткіншектердің ӛсіп 

дамуының ерекшеліктерімен таныстырады. Балалардың ӛсуі, ақзалардың қалыптасуы, олардың қызметін 

реттеуші жүйке, сондықтан жүйелерінің маңызы, сонымен  қатар жоғары жүйке әрекетінің, сезім мүшелерінің 

құрылысы мен қызметі, осыған орай  балалардың мінез құлықтары, ой - ӛрісі, дүниетанымы қалыптасады. 

«Оқушылардың даму физиологиясы» сыртқы орта мен мектеп ғимаратына арналған  гигиеналық  талаптарды 

қамтыған. Осы курсты оқу барысында сіздер бала организмінде күрделі ӛзгерістерге байланысты, оқу  - тәрбие 

жұмыстарын үйлестіре ұйымдастыра біледі. Балалардың ӛзінің түрлі ӛсу кезендерінде  сан  жағынан  да, сапа 

жағынан де ерешеліктер байқалады. Осыған орай балалардың мінез құлықтары, ой - ӛрісі, дүниетанымы 

қалыптасады. Оқытушы мен тәрбиешінің басты мақсаты - бала организмінде күрделі ӛзгерістерге байланысты, 

оқу - тәрбие  жұмыстарын үйлестіре ұйымдастыра білу арқылы түсініп оны қолдану мүмкіндігін қалыптастыру.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Биологияға кіріспе 

Постреквизиттері: Адам анатомиясы, Биотехнология негіздері,Молекулалық биология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Балалар мен жас жеткіншектердің ӛсіп дамуының ерекшеліктерін  білу 

керек; В)Оқыту барысында сіздер бала организмінде күрделі ӛзгерістеріне байланысты, оқу-тәрбие 

жұмыстарын үйлестіре ұйымдастыруды жолдарын меңгеру; С)Сыртқы орта мен мектеп ғимаратына арналған 

гигиеналық талаптарды ұйымдастыруды және ӛткізуді үйрену; D)Оқушылардың даму физиологиясы пәнінің 

пәнішілік байланыстарымен бірге басқа да пәндермен ара-қатынас байланыстарын игеруге; Е)Балалардың 

ӛзінің түрлі ӛсу кезендерінде сан жағынан да, сапа жағынан де ерешеліктер байқалады, осыған орай балалардың 

мінез құлықтары, ой-ӛрісі, дүниетанымдылығы қалыптасады. Оқытушы мен тәрбиешінің басты мақсаты-бала 

организмінде күрделі ӛзгерістерге байланысты, оқу-тәрбие жұмыстарын үйлестіре ұйымдастыра білу арқылы 

түсініп оны қолдану мүмкіндігін қалыптастыру.  

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Зат құрылысы 

Бағдарлама авторы: Есназарова Ғ.Л. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жеке молекула құрылысын түсіндіру; атом-молекулалық ілім, химиялық 

байланыс негізінде заттың құрылысын қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: атом-молекулалық ілім. молекулалар құрылысы теориялары;  молекулалардың 

электрлігі;  магниттік қасиеттері; энергия күйлері. Химиялық байланыс.  

Пререквизиттері:  Химияға кіріспе, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері:  Органикалық химия, Аналитикалық химия 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қәзіргі кездегі химиялық байланыс теориялары негіздерітүсінігі; 

В)Молекулалық тұрақтылар мен термодинамикалық параметрлерін қолдану біліктілігі; С)Молекулалық 

орбитальдарды және олардың энергияларын есептеуге дағдылану; D)Фазалар арасындағы беттік құбылыстарда 

жүретін процестерді эксперименттік әдістермен талдау білуге дағдылану; Е)Алған теориялық білімдерін 

ӛндірістің технологиялық сұрақтарын шешуде қолдану. 

 

6.2 Модуль Химиялық әрекеттесу теориясы және менеджмент 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Білім  берудегі  менеджментi 

Бағдарлама  авторы: Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің және педагогикалық менеджменттің басқару мәселелерінің 

теориялық негіздері. Менеджменттің ғылыми теория ретінде қалыптасуы. Менеджменттің негізгі функциялары. 

Мектеп істерін басқарудың мазмұны және зерттеу әдістері. Мектеп басқару жүйесінің ерекшеліктері мен оның 

жұмысын ұйымдастырудың теориялық мәселелерін анықтайды. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы педагогикалық-гуманитарлық пәндер, Ӛзін-ӛзі тану, Психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтиже: А)Басқару ахуалдары мен үрдістерін талдау, микро және макроортаның оларға 

ықпалын анықтау; В)Басқарудың әр түрлі типтері мен модельдерін салыстыру және жіктеу, топтастыру; 

үздіксіз білім жүйесіндегі балалардың, жеткіншектер мен жастардың тұлғалық дамуын және толыққанды 

әлеуметтенуін қамтамасыз ететіндей басқару; С)Әлеуметтік және ӛндірістік жүйелердегі адамдармен іскерлік 

қарым-қатынас жасау; тұлғалық-бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жағдайларында субъектілер қарым-

қатынасының үштік (бала–ата-ана–педагог) педагогикалық серіктестігін ұйымдастыру; D)Әлеуметтік-

педагогикалық және психологиялық түзету жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға  талдау жасау және 

оларды бағдарламалау; Е)Рефлексия, ӛзін-ӛзі бақылау мен түземе процесін және педагогикалық іс-әрекет 

нәтижелерін жүзеге асыру. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық байланыстар мен молекулалар құрылысының теориясы  

Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық элементтердің периодтық жүйесі – элементтердің әртүрлі 

қасиеттерінің олардың атом ядросының зарядына тәуелділігін кӛрсететін химиялық элементтердің жүйеленуі. 

Жүйенің қазіргі нұсқасында элементтер туралы мәліметтер екі ӛлшемді кестеде беріледі: әрбір баған (топ) 

негізгі физика-химиялық қасиеттерін анықтайды, ал кӛлденең қатарлар бір-біріне ұксас периодтарды береді.   

Пәннің қысқаша мазмҧны:Д.И.Менделеевтің периодтық заңы. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің 

құрылымы. Периодтар. Топтар және топшалар. Периодтылық. Химиялық элементтердің қасиеттерінің ӛзгеруі. 

Атомдық және иондық радиустар. Иондану энергиясы. Электронтартқыштық.  

Пререквизиттері:  Химияға кіріспе, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері:  Органикалық химия, Аналитикалық химия  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Д.И.Менделеевтің периодтық заңының квант-механикалық табиғатын 

біледі; В)Атомдардың электрондық құрылысы тұрғысынан химиялық элементтерді жіктей алады; С)Бір топ 

немесе бір периодтағы химиялық элементтердің физика-химиялық қасиеттерінің салыстырмалы сипаттамасын 

бере алады; D)Периодтық кестедегі бір топтағы немесе бір периодтағы элементтер үшін химиялық 

элементтердің және олардың қосылыстарының физика-химиялық қасиеттерін салыстыру әдістерін меңгереді; 

Е)Оқу және арнайы әдебиеттермен ӛз бетінше жұмыс жасау дағдысын игереді. 

 

7.1 Модуль  Химияның фундаментальды пәндері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Бейорганикалық химия 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық химияның бӛлімдерін игеру; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химияның негізгі стехиометриялық заңдары; периодтық заң және атом құрылысы; 

химиялық кинетика  мен термодинамика заңдары; ерітінділер теориясы. 

Пререквизиттері: Мектептегі химия курсы, Химияға кіріспе 

Постреквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздер, Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу 

әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Атом –молекулалық ілімнің негізін, химияның негізгі стехиометриялық 

заңдарын білу және оларды есептер шығару кезінде пайдалана білу түсінігі; В)Периодтық заңды пайдалана 

отырып, кез келген элементтің электрондық конфигурациясын жаза білу біліктілігі; С)Элементтердің және 
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олардың қосылыстарының қасиеттерінің ӛзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D)Сипаттау үшін химиялық 

байланыстар теориясының негізгі қағидаларын қолдана білу; Е)Жүзеге асыра білу дағдысы болу керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық химия 

Бағдарлама авторы:  Досмурзина Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:Органикалық қосылыстардың түрлері мен қасиеттерімен танысу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық химия ғылымының басқа ғылымдармен байланысы. Органикалық 

қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері. А.М.Бутлеровтың химиялық қосылыстар теориясы, қағидалары. 

Қаныққан және қанықпаған кӛмірсутектер. Спирттер. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылдары. 

Кӛмірсулар. Циклоалкандар. Ароматты кӛмірсутектер.  Гетероциклді қосылыстар.  

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия, Химияға кіріспе 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология, Биогеохимия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып, органикалық 

синтезді ӛз бетімен жүргізе білу; В)Органикалық қосылыстардың негізгі құрылыс теориясын, қағидаларын 

меңгеру арқылы кӛміртегі атомының электрондық құрылысы, химиялық байланыстың табиғаты туралы 

түсініктері болуы тиіс; С)Органикалық қосылыстардың жеке ӛкілдерін  зертханада алу жолдарын және оларға 

сапалық талдау жасай білу; D)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып; Е)Органикалық 

синтезді ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Аналитикалық химия 

Бағдарлама авторы:  Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:сапалық талдау мен мӛлшерлік талдаудың химиялық әдістерінің техникасы мен 

әдістемесін, теориялық негіздерін  меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық талдау негіздерінің түрлері. 

Пререквизиттері:  Зат құрылысы, Бейорганикалық химия 

Постреквизиттері:  Бейорганикалық синтез, Химияны оқыту технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аналитикалық химияның сандық, сапалық анализ теориясын және 

практикасын менгеру арқылы басқа пәндерді ұғынуға жол ашады; В)Сапалық талдаудың негізгі 

заңдылықтарын және теориялық принциптерін білу; С)Ӛз бетінше талдау әдістемесін жүргізуге және 

концентрлеуге дағдылану; D)Сапалық талдау әдістерін іс жүзінде орындауға үйрену; Е)Химиялық 

қосылыстарды сандық талдау негіздерін меңгеру арқылы талдау әдістерін ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Координациялық қосылыстар химиясының негіздері 

Бағдарлама авторы:  Алмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Координациялық қосылыстар химиясы пәнінен теориялық және әдістемелік 

білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер: ӛсімдіктердің химиялық құрамын,  

биологиялық белсенді заттарды, органикалық қосылыстар молекулаларының химиялық байланысын, 

құрылымы, функциональды топтары, қанығу дәрежесі бойынша классификациясын, кеңістіктік құрылысын 

түсінеді.  

Пререквизиттері:  Зат құрылысы, Бейорганикалық химия, Химияға кіріспе 

Постреквизиттері: Ғылыми- педагогикалық ақпаратты іздеу әдістемесі, Бейорганикалық синтез 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Координациялық қосылыстар химиясы мен органикалық қосылыстар, 

олардың реакцияларының механизмінің білу және түсіну. В)Заттардың күрделі қоспаларын идентификациялау 

және бӛлу, олардың құрылысын тағайындау, С)Реакция механизмін зерттеу, координациялық қосылыстар 

химиясының талдаудың зерттеу әдістерін іс жүзінде қолдана білу; D)Әдіснамалық, ақпараттық, коммуникативтік 

құзіреттілігі қалыптасады: Е)Координациялық қосылыстар химиясының теориялық  және практикалық 

негіздерін түсінуге жол ашады. 

 

7.2 Модуль Химияның теориялық негіздері және методология 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық химияның теориялық негізгі бӛлімдерін игеру; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химияның негізгі стехиометриялық заңдары; периодтық заң және атом құрылысы; 

химиялық кинетика  мен термодинамика заңдары; ерітінділер теориясы. 

Пререквизиттері: Мектептегі химия курсы, Химияға кіріспе 
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Постреквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздері, Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу 

әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Атом –молекулалық ілімнің негізін, химияның негізгі стехиометриялық 

заңдарын білу және оларды есептер шығару кезінде пайдалана білу түсінігі; В)Периодтық заңды пайдалана 

отырып, кез келген элементтің электрондық конфигурациясын жаза білу біліктілігі; С)Элементтердің және 

олардың қосылыстарының қасиеттерінің ӛзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D)Сипаттау үшін химиялық 

байланыстар (ВБӘ, МОӘ) теориясының негізгі қағидаларын қолдана білу; Е)Жүзеге асыра білу дағдысы болу 

керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық химияның теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы:  Досмурзина Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:А.М.Бутлеровтың теориясы тұрғысында органикалық қосылыстардың құрлысы 

мен қасиетін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық қосылыстарының құрлысы мен қасиеті,органикалық қосылыстардың 

класификациясы. Гибридизация. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия, Химияға кіріспе 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология, Биогеохимия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Органикалық қосылыстардың физика-химиялық қасиеттерін, теориясын, 

қағидаларын меңгеру арқылы, ғылыми бағытын түсінуге және талдап қорытынды жасау тәсілдерін білу; 

В)Кӛміртегі атомының электрондық құрылысы,гибридтелу, органикалық реакциялардың  жүру механизмдері 

туралы түсініктері болуы тиіс; С)Кӛмірсутектерді зертханада алу жолдарын және оларға сапалық талдау жасай 

білу; D)Ӛз бетінше органикалық қосылыстарға тән ерекше қасиеттерін анықтай білуге дағдылану; 

Е)Органикалық синтезді ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химиялық талдау негіздері 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың ғылыми–диалектикалық кӛзқарасын, шығармашылық 

ойлау танымын дамыту, химияның ӛмірмен, практикамен байланысын ашып, болашақ мамандарды 

практикалық білім-білік дағдылармен қаруландыруға бағытталады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Атом-молекулалық ілім. Құрам тұрақтылық заңы. Эквивалент заңы. Масса 

сақталу заңы. Газ заңдары. Периодтық заң.  

Пререквизиттері:  Зат құрылысы, Бейорганикалық химия 

Постреквизиттері:  Бейорганикалық синтез, Химияны оқыту технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық реакцияның жүру заңдылықтарын білу; В)Химиялық 

процестердің жүру бағыттарын анықтай білу; С)Химиялық заңдылықтарды ұстана отырып,химиялық 

эксперименттерді қоя білуге және қортынды жасай білуге  дағдылану; D)Химиялық тілді меңгеру және кәсіби 

ортада тіл табыса білу; Е)Процестердің химизмін түсіндіре білу және жаратылыстану кӛзқарасы тұрғысында 

ғылыми ойлануды қалыптастыру; 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Кешенді қосылыстар химиясын оқытудың методологиясы 

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: кешенді қосылыстардың теориялық негізі мен мәнін, химиялық ӛзгерістердің 

жүзеге асу механизмін түсіну, лигандалар ӛрісінің теориясын  меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:Кешенді қосылыстардың номенклатурасы, жіктелуі, комлексті қосылыстардың 

қатысуымен жүретін реакциялардың механизмі қарастырылады.  

Пререквизиттері:  Зат құрылысы, Бейорганикалық химия, Химияға кіріспе 

Постреквизиттері: Ғылыми- педагогикалық ақпаратты іздеу әдістемесі, Бейорганикалық синтез 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кешенді қосылыстар химиясы мен органикалық қосылыстар, олардың 

реакцияларының механизмінің білу және түсіну. В)Заттардың күрделі қоспаларын идентификациялау және 

бӛлу,олардың құрылысын тағайындау, С)Реакция механизмін зерттеу, кешенді қосылыстар химиясысының 

талдаудың зерттеу әдістерін іс жүзінде қолдана білу; D)Әдіснамалық, ақпараттық, коммуникативтік 

құзіреттілігі қалыптасады: Е)Кешенді қосылыстар химиясысының теориялық  және практикалық негіздерін 

түсінуге жол ашады. 
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4 Модуль  Жаратылыстану негіздері және философия  13 академиялық  кредит 

БП ЖК Mat 2206 Математика 3 3 

ЖБП МК Fil 2107 Философия 3 5 

БП ЖК Fiz 2207 Физика 4 5 

5.1 Модуль Негіз қалыптастырушы пәндер  20  академиялық кредит 

БП ТК AA 2208 Адам анатомиясы 3 5 

БП ТК CG 2209 Цитология және гистология 3 5 

БП ТК OF 2210 Ӛсімдіктер физиологиясы 4 5 

БП ТК GSN 2211 Генетика және селекция негіздері 4 5 

5.2 Модуль Адам анатомиясы, клеткалық биология және генетика 20 кредит 

БП ТК AAIT 2208 Адам анатомиясының іріктелген  тараулары 3 5 

БП ТК KB 2209 Клеткалық биология 3 5 

БП ТК OODFN 2210 Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері 4 5 

БП ТК SGN 2211 Селекцияның генетикалық негіздері 4 5 

6.1 Модуль Органикалық химия, тірі ағзалар физиологиясы  және микробиология 23 академиялық кредит 

ЖБП ТК TKN 2108 Тіршілік қауіпсіздік негіздері 3 5 

БП ТК OBH  2212 Органикалық және биологиялық химия 3 5 

БП ТК Mik 2213 Микробиология 4 5 

БП ТК AZhF 2214 Адам және жануарлар физиологиясы 4 5 

БП ОР2215 Ӛңдірістік практика 4 3 

6.2 Модуль Бизнес негіздері, биомолекулалар химиясы және микроағзалар биологиясы  23 академиялық кредит 

ЖБП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК BOH 2212 Биомолекулалардың органикалық химиясы 3 5 

БП ТК MB 2213 Микроағзалар биотехнологиясы 4 5 

БП ТК TF 2214 Тірі ағзалардың  физиологиясы 4 5 

БП ОР2215 Ӛңдірістік практика 4 3 

 

4 Модуль  Жаратылыстану негіздері және философия  

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мектеп математика курсын, оқулықтарын және әдістемелік 

нұсқауларды білуін қадағалау, оларда берілген әдістемелік идеяларды түсіну, профильдік кластарда 

математиканы оқытудың жаңа технологияларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Профильдік оқытудың концептуалдық принциптері. Математиканы профильдік 

оқытудың принциптері. Логика элементтерін, сандар теориясын, комбинаторканы ықтималдықтар теориясы 

және математикалық статистиканы, геометрияны және есептер ишешудің методикасын профилдік физика-

маематикалық класстарда оқыту әдістемесі. 

Пререквизиттері: Физика және математика мектеп курсы 

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Заманауи әдістерге сәйкес күнтізбелік жоспарлар құра білу, сабақтарда 

ақпараттық компьютерлік технологияларды қолдану. В.)Әртүрлі білім беру орындарында базалық және 

элективті курстардың бағдарламаларын іске асыра білу. С.)Математиканы оқытудың заманауи жүйесінде 

әлеуметтік-мәдени тенденцияларды ескере білу. D.)Топта жұмыс жасай білу, ӛзінің пікірін жеткізе білу, 

әріптестердің пікірімен санаса білу, математикалық мәдениеттілікке қол жеткізу. Е.)Оқушыларды математикаға 

оқытудың заманауи бағыттарын білу, инновациялық технологияларды меңгеру, оларды сыни тұрғыда бағалау 

және шығармашылығын дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Шукиров Ж., Бармина А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-студенттердің физиканың негізгі бӛлімдері бойынша ғылыми 

ақпаратты меңгеруі.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Термодинамика. Электр және магнетизм. Кванттық механика. Қатты дененің 

физикасы. Конденсирленген орталардағы қарапайым қозулар. Квази бӛліктер: фонондар, магнондар, 

плазмондар, экситондар. 

Пререквизиттері: Математика және физика бойынша мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Нақты физикалық теориялардың жалпы құрылымы мен базистік 

элементтерін білу. В.)Қойылған міндеттерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану. С.)Физикалық 

процестердің математикалық модельдерін зерттеуде және қолданбалы есептерді шешуде типтік математикалық 

есептерді шешудің сандық әдістерін меңгеру; мәселенің жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға қабілетті 

болу. D.)Шешілмеген мәселелерге әдеби шолу жасай білу, ауызша түрде математикалық білімді дәл кӛрсете 

білу қабілеті. Е.)Келісімге келу, ӛз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру. Жоғары математикалық 

мәдениетті, қазіргі математикалық ойлауды; ӛз мамандығына сәйкес есептерді шешу үшін "Физика" аппаратын 

қолдану дағдыларын меңгеру. 

 

5.1 Модуль Негіз қалыптастырушы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Адам анатомиясы 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ биолог мамандарды адам ағзасының құрылысымен таныстыру мен 

қатар олардың жалпы биологиялық туралы кӛқарасын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:. Адам анатомиясы биологиялық ғылымдардың, соның ішінде морфологиялық 

ғылымдардың бір саласы. Адам анатомиясы болашақ биолог мамандарды адам организмінің құрылысымен 

таныстыруымен қатар, олардың жалпы биологиялық заңдылықтар туралы да кӛз қарастарын қалыптастырады. 

Сонымен қатар бұл ғылым адамның дене құрылысына сыртқы ортаның, еңбектің, әлеуметтік жағдайларының 

тигізетін әсерлерін де қарастырады.    

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аталған сала бойынша заманауи элементтерді пайдалана отырып игерілген 

білімді кӛрсете білу; В)Алынған білімді кәсіби деңгейде қолдану; С)Анатомияны меңгеру барысында студент 

білуі тиіс: адам денесінің құрылысын, жеке мүшелер мен мүшелер жүйесінің құрылысы мен құрамын, 

гигиенаны сақтау және адам денсаулығын сақтаудағы емдік шаралар; D)Схемалар, табиғи анатомиялық және 

гистологиялық препараттар, таблицалар, моделдер, муляждармен жұмыс жасауда практикалық дағдыларды 

игеру; Е)Адам анатомися адам организмінің құрылысы мен оның даму заңдылықтарын қоршаған ортамен 

байланыстыра отырып зерттейтін ғылым.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Цитология және гистология  

Бағдарлама авторы: магистр, оқытушы Утарбаева Н.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер клеткаларда жүретін негізгі заңдылықтарды түсінеді, осы білімге 

сүйене отырып медицина, ауыл-шаруашылығында, биотехнология салаларында қолдана алады. Клеткалар 

құрылысы мен және қызметтерімен терең танысып, ұлпа, ұлпалар классификациясын терең меңгереді. 

Ӛсімдіктер жене жануарлар клеткаларының құрылысы мен физиологиясының негізгі заңдылықтары, 

жануарлардың ұлпалалар жүйесінің құрылысы, қызметі, генезисі мен негізгі түрлерінің классификациясы және 

әртүрлілігі туралы түсініктерді қалыптастыру, ұлпалардың физиологиялық және репаративті 

регенерацияларының ерекшеліктері туралы теориялық білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жасушалар мен ұлпалардың биологиясы туралы заманауи идеяларды 

молекулалық биология, биохимия және эксперименталды биологиядағы соңғы әдістемелік тәсілдердің 

дамуының негізі ретінде таныстыру. Жануарлар мен адам ағзаларының жеке дамуының эмбриональды 

кезеңінің жалпы заңдылықтарын, клеткалардың бӛліну түрлерін, клеткалардың химиялық құрамын,  жануарлар 

мен адам тіндерінің дамуы мен  қалпына келтіру ерекшеліктерін білу. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Жануарлар мен ӛсімдіктер клеткаларының қалыптасуының құрылымдық 

функционалдық принциптерін түсінуі; B)Ӛсімдік, жануарлар және адам клеткаларының морфофизиологиясы 

мен классикациясын, гистогенез заңдылықтары мен регенерациясын оқып біледі; C)Микроскоппен жұмыс 

жасау, препараттарды бояу және фиксациялау әдістерінің икем дағдыларын меңгереді; D)Жарық микроскоппен 

жұмыс жасап, олардың кӛмегімен цитологиялық және гистологиялық препараттарын жұмыс жасай алады; 

Е)Ұлпалар типтерін анықтап, ажырата алу қабілетін меңгереді.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Ӛсімдіктер физиологиясы 

Бағдарлама авторы: к.б.н., аға оқытушы Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ӛсімдік физиологиясының ғылымдар системасындағы орны, даму 

кезеңдерімен тансытыру. Ӛсімдік клеткаларындағы физиологиялық процестерді толық меңгеріп, қсімдіктердің 

ӛсу мен дамуына әсер ететін қосымша факторларды сипаттай алу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жасыл ӛсімдіктердің негізгі физиологиялық процестерін, оларды реттеу 

механизмдерін және ӛсімдіктердің қоршаған орта жағдайларымен ӛзара қарым-қатынас заңдылықтарын  

(фотосинтез, тыныс алу, су алмасу, минералды тамақтану, ӛсу, даму және фитогормондар) білу.  Ӛсімдіктер 

тіршілігі туралы теориялық және практикалық фундаменталды физиологиялық білімді қолдану мәселелері 

қарастырылады.  

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Курстың алға қойған мақсаты кәсіби биологиялық әрекет аясында білім, 

білік, дағдыны қалыптастыру. В)Курсты меңгергеннен соң студент келесі ұғымдар жайлы түсінік 

қалыптастыруы тиіс: ӛсімдік клеткаларының, ұлпааларының химиялық және биохимиялық құрамы; ӛсімдік 

клеткасының құрылысы мен ұлпалық құрылымы туралы (су режимі, фотосинтез, тыныс алу, минералдық 

қоректену). С)Пәнді оқу барысында ӛсімдіктердің тіршілігіне қажетті минералдық элементтердің әсерін 

анықтау машықтарын игеруі; D)Ӛсімдіктер тіршілігіндегі заңдылықтардың жалпы жағдайы, негізгі 

биологиялық процестер арасындағы байланысты және бұл поцестердің қоршаған ортамен байланысын  

анықтау. Е) Жұмыстың практикалық дағдысын, негізгі физиологиялық процестерді зерттеу дағдысын меңгеру. 

Процестерді кӛрсету және олар туралы айтуды үйрену.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Генетика және селекция негіздері 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Кеубасова Г.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Селекцияның генетикалық негіздері пәнін оқып білуде бағдарламаға сай 

студенттер теориялық білімін тәжірибелермен ұштастырып, тұқым қуалаушылық заңдылықтарын жан-жақты 

зерртеп, ӛзгергіштік  түрлерін анықтау, пайда болу себептерін бақылап, есеп жүргізу, зертханалық жұмыстарды 

жүргізуді меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Генетика - қарқынды дамып келе жатқан ғылымның бірі. Генетика жетістіктері 

қоғамның назарын ӛзіне аударады, ӛйткені олар адамдарға тұқым қуалаушылық және ӛзгергіштік  туралы 

заңды ашып, қоғамды дамыту үшін пайдаланудың жолдарын шешуге мүмкіндік берді. Даму генетикасы, адам 

генетикасы, популяциялық генетика және эволюцияның генетикалық негіздері мәселелерін қысқаша 

талқылайды. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тұқым  қуалаушылық, сұрыптау заңдылықтарын және жаңа сорттар мен 

будандарды алу жолдарын үйренеді; В)Селекцияның әдістері мен принциптерін биология ғылымдарының 

барлық жүйесінде қолдану тәсілдерін игереді; C)Курста клетка құрылымы мен органеллалардың қызметіне кӛп 

кӛңіл бӛліп, генетикалық процесстердің молекулалық механизмдерін талдай алады; D)Ғылыми зерттеулердің 

ғылыми ізденушілік қабілеттері жаңа сорттар мен будандар алуда кӛмегін тигізеді; E)Гендік инженерия, 

биотехнология мәселелерін кәсіби деңгейде игеруді үйренеді. 

 

5.2 Модуль Адам анатомиясы, клеткалық биология және генетика 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Адам анатомиясының іріктелген тараулары 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқыту барысында тірі организмдердің үлкейткіш аспаптардың кӛмегінсіз 

кӛзге кӛрінетін құрылысын зерттейтін іргелі биологиялық морфологияның бӛлімі. Зерттеу нысандарына 

байланысты медицинада қолданылып жүрген әдістерді  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Адам денесінің құрылысын, пішінін, қимылдарын, мүшелердің ӛзара қарым-

қатынасын зерттейтін жаратылыстану ғылымының бір саласы.Зерттеу бағыттарының сәйкес бірнеше сатыларға 

бӛлінеді: жүйелі анатомия, типографиялық анатомия, салыстырмалы анатомия, түр анатомиясы, тұқым 

анатомиясы, жас анатомиясы, қалыпты  анатомиясы, сырқаттық анатомиясы, микроскопиялық анатомия. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қызметіне байланысты мүшелер құрылымының ӛзгеруі, жасқа сай 

ерекшеліктері, мүшелер жүйелерінің жалпы сипаттамалары, морфологиялық зерттеу әдістері туралы түсініктер 
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беру; В)Қалыпты жағдайда жасушалар, ұлпалар, мүшелер және ағза жүйелерінің қызметімен байланысты 

құрылысын білу; С)Әртүрлі анатомиялық препараттарда, муляждарда, таблицалар мен атластарды адам 

ағзасының негізгі құрылымдарын танып тірі адамда олардың орналасу арақатыстығын  белгілеуді істеу білу; 

D)Әртүрлі мүшелер мен ұлпалардың микропрепараттарын жасап микроскоп арқылы  қарастыруды істей білу; 

Е)Алынған білімді тәжірибелік іс-әрекетінде, келешекте басқа биологиялық пәндерді игеруде, ӛткен 

материалды талдау мен синтездеуге, адам ағзасының қалыптасуының себептерін ашу мен бӛліп шығаруға 

дағдылана білуі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Клеткалық биология 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы  Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық дүниенің ортақ бірлігі клетканың жеке құрылымдарының бірлігін, 

олардың ӛзара тіршілік байланыстарын, күрделі қатынастағы жеке жүйе екендігін студенттердің логикалық 

жүйемен түсінуіне мүмкіндік жасайды.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты оқуда цитологияның тарихы мен клетка биологиясының жетістіктерін; 

микроскопия, клеткалар мен ұлпалардың құрлысын, клетка теориясының негізгі қағидаларын, ядроның, 

органеллалардың құрылысы мен қызметін меңгереді. Жарық микроскоптарымен, циологиялық және 

гистологиялық препараттармен  жұмыс істейді, микросуреттер мен электроннограммалардағы клеткалар мен 

олардың құрылымдық элементтерін сипаттайды.  

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Біліктілік: әртүрлі топтағы жануарлар гаметогенезінің ерекшеліктері, 

жеке дамудың негізгі кезеңдері, В)Жануарлар салыстырмалы эмбриологиясының мәселелері, омыртқасыз 

және омыртқалы жануарлардың соматикалық эмбриогенезі, постнатальды дамудың негізгі зандылықтары 

туралы білім. С)Дағды: анамния мен амниоттардың ұрықтық дамуы, гаметалардың морфологиясы мен 

физиологиясы, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың соматикалық эмбриогенезі, постнатальды дамудың 

негізгі зандылықтары туралы білімді практикада пайдалана білу. Е)Құзіреттілік: гаметалардың  құрылысын 

зерттеу, эмбриогенез сатыларына сипаттама беру. даму сатыларын тұрақты препараттар арқылы зерттеу, 

зерттелген нысандарды суреттей алу. эмбриогенез  туралы білімді іс жүзінде қолдана алу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М.. 

Курсты оқытудың мақсаты Ӛсімдіктер  клеткасына судың, тұздың  ену механизмі (су потенциалы, тургорлық 

потенциал және т.б.) мен жолдарын (пассивті және активті қабылдау, мембрана - потенциалының маңызы) 

түсіндіреді. Фотосинтез жолдарының алуан түрлілігін, пигменттердің қозу деңгейлерін, фотосинтетикалық 

фосфорилдену процестерін, ӛсімдіктердің біртұтастығын сипаттайды. Ӛсімдік организмін дұрыс түсінуге, 

онтогенез процесінде ӛсімдік организмінің физиологиялық қасиеттерінің ӛзгеру принциптеріне үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері  пәні-ӛсімдіктер 

организімінде жүретін ӛсіп, даму процестері туралы ғылым.     Ӛсімдіктердің ӛсуі және дамуы ұғымы, олардың 

ӛзара байланысы. Ӛсу мен даму қарқындылығы айырмашылығына мысалдар. Ӛсу мен даму белгілері. Ӛсімдік 

гармондары ( фитогармондар )ӛсу мен даму процесінің негізгі реттеушілері екендігі. Гармондар туралы жалпы 

түсінік. Ауксиндер, олардың ашылу тарихы. Ауксиндердің түзілуі. Олардың химиялық құрамы. Ӛсімдіктердің 

қозғалысы. Тропизмдер мен настилер. Геотропизм, фототропизм, хемотропизм, гидротропизм, тигмотропизм. 

Ӛсімдіктердің дамуы. Ӛсімдіктердің даму процесінің анықтамасы: ӛсімдіктерді ңқартаю және жасару теориясы 

(Н.П. Кренкенің зерттеулер). Монокарпты және поликарпты ӛсімдіктер қарастырылады. Болашақ биология пәні 

мұғалімдерін «Биология» пәнін оқытуға, тірі материя құрамына енетін қосылыстардың негізгі кластарын, 

екінші жағынан, ӛсімдіктердің ӛсуі және дамуы, ӛсімдіктер тӛзімділігінің физиологиялық негіздерін білуге 

қажет білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Курстың алға қойған мақсаты кәсіби биологиялық әрекет аясында білім, 

білік, дағдыны қалыптстыру. B)Курсты меңгергеннен соң студент келесі ұғымдар жайлы түсінік 

қалыптастыруы тиіс: ӛсімдіктердің ӛсуі және дамуы, тӛзімділігінің жалпы принциптерін білу C)Ӛсімдік 

организмінің физиологиясын, организмдегі барлық физиологиялық процестердің ӛзара байланыстылығын 

дұрыс түсіну. D)Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиясын ӛз бетінше анықтау үшін түрлі әдістерді 

қолдану. Ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық дағдысын қалыптастыру. E)Негізгі физиологиялық 

процестерді зерттеу дағдысын меңгеру, ӛсімдіктер клеткасының химиялық заттары және олардың ӛзгерулері, 

процестерді кӛрсету және олар туралы айтуды үйрену. 
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Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Селекцияның генетикалық  негіздері 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Кеубасова Г.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Селекцияның генетикалық негіздері пәнін оқып білуде бағдарламаға сай 

студенттер теориялық білімін тәжірибелермен ұштастырып, тұқым қуалаушылық заңдылықтарын жан-жақты 

зерртеп, ӛзгергіштік  түрлерін анықтау, пайда болу себептерін бақылап, есеп жүргізу, зертханалық жұмыстарды 

жүргізуді меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Селекция ғылымының жетістіктері кеңінен сипатталады, себебі адам үшін 

тұқымқуалаушылық, сұрыптау заңдылықтарын және жаңа сорттар мен будандарды алуға мүмкіндік береді.  

Генетикалық материалдың ӛзгергіштігін сипаттап, генетикалық процестердің молекулалық механизмдерін 

талдайды. Тұқым қуалаушылық заңдылықтарын жан жақты зерттеп, ӛзгергіштік түрлерін анықтайды, пайда 

болу себептерін бақылап, есеп жүргізеді, зертханалық жұмыстарды жүргізуді меңгертеді. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тұқым  қуалаушылық, сұрыптау заңдылықтарын және жаңа сорттар мен 

будандарды алу жолдарын үйренеді; В)Селекцияның әдістері мен принциптерін биология ғылымдарының 

барлық жүйесінде қолдану тәсілдерін игереді; C) Курста клетка құрылымы мен органеллалардың қызметіне кӛп 

кӛңіл бӛліп, генетикалық процесстердің молекулалық механизмдерін талдай алады; D)Ғылыми зерттеулердің 

ғылыми ізденушілік қабілеттері жаңа сорттар мен будандар алуда кӛмегін тигізеді; E)Гендік инженерия, 

биотехнология мәселелерін кәсіби деңгейде игеруді үйренеді. 

 

6.1 Модуль Органикалық химия, тірі ағзалар физиологиясы  және микробиология 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Тіршілік қауіпсіздік негіздері 

Бағдарлама авторы: Изимова Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» курсының бағдарламасы жоғары кәсіптік 

білім берудің мемлекеттік оқыту стандартына сәйкес жүргізіледі. Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері курсы 

студенттерді бейбітшілік және соғыс кезіндегі тіршілік қауіпсіздігінің негіздерімен таныстырып, адамның 

табиғи ортада, ӛндірістік ортада және қоршаған ортада, тӛтенше жағдайларда,оның ішінде ӛртке және 

радиацияға  қарсы  апаттық құтқару қызметтерді ұйымдастыру; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста нақты түрде радиациялық апаттардың, ионды сәулеленудің 

ерекшеліктері,аса қауіпті ауру қоздырғыштарының таралуынан болатын тӛтенше жағдай, оларда алғашқы 

кӛмек кӛрсету шаралары қарастырылады. Казіргі заманда халықаралық жағдайлардың ауырлап кетуіне 

байланысты әлеуметтік қауіпсіздікке аса назар аударылады( ланкестік, діни секталар) 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» курсының бағдарламасы жоғары 

кәсіптік білім берудің мемлекеттік оқыту стандартына сәйкес жүргізіледі. Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 

курсы студенттерді бейбітшілік және соғыс кезіндегі тіршілік қауіпсіздігінің негіздерімен таныстырып, 

адамның табиғи ортада, ӛндірістік ортада және қоршаған ортада, тӛтенше жағдайларда,оның ішінде ӛртке және 

радиацияға қарсы апаттық құтқару қызметтерді ұйымдастыру; B)Курста  нақты түрде радиациялық апаттардың, 

ионды сәулеленудің ерекшеліктері,аса қауіпті ауру қоздырғыштарының таралуынан болатын тӛтенше жағдай, 

оларда алғашқы кӛмек кӛрсету шаралары қарастырылады. Казіргі заманда халықаралық жағдайлардың ауырлап 

кетуіне байланысты әлеуметтік қауіпсіздікке аса назар аударылады( ланкестік, діни секталар) Курс жалпы және 

кәсіптік компетенцияны тұжырымдау керек. С)Жалпы компетенциялар ЖОО бітірушілердің тіршілік 

қауіпсіздікке қойылатын жалпы білімділікке жүйеленген. D)ЖОО бітірушілер міндетті; жоғары білікті тұлға 

ретінде тіршілік қауіпсіздігінің қарастыратын негізгі білімдерді игеру; Заманауи техникалық құралдармен, 

ұжымдық және жеке бас қорғаныс құралдары жұмыс жасауды, Күнделікті және кәсіптік жұмыстарға 

бейімдейтін қажетті жаңа білімдерді игеру. Кәсіптік компетенция мынадай білімдерді, дағдыларды,іскерлікті 

қамтиды; 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Органикалық және биологиялық химия 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Сырымбетов С.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студентерге органикалық қосылыстардың құрылым ерекшеліктерімен; 

биологиялық және органикалық химиядағы негізгі түсініктер мен заңдылықтарымен қазіргі заманға сай 

таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық және биологиялық химия пәнін оқу арқылы студенттер химиялық 

процестердің адам ағзасындағы маңызын және олардың биологиялық үрдістермен танысады. Органикалық 
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қосылыстардың қасиеттерін зерттей отырып, адам ағзасына тигізетін әсерін және ағзадағы айналымы туралы 

біледі.  

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық және биологиялық химия негізгі түсініктерін және 

заңдылықтарын;органикалық реакцияларының типтерін және олардың ӛту механизмдерін;органикалық 

қосылыстарда электрондық тығыздығының таралуы және молекулаларының реакционды қабілеттілігіне әсер 

етуші жағдайларын;органикалық қосылыстардың классификациясын және номенклатурасын біледі; 

В)Органикалық және биологиялық қосылыстың химиялық формуласын аты бойынша құрастыру әдістерін 

қолданады С)Органикалық қосылыстың молекуладағы электронды тығыздығының таралуын кӛрсетуді; 

молекулаларының кеңістікті құрылымын суреттейді. D)Студенттер органикалық қосылыстардың табиғаттағы, 

топырақтағы, ағзадағы айналымы, туралы түсінікті қалыптастырады. Е)Әдебиет кӛздерінен, интернеттен 

ақпараттар жинау және талдау мүмкіндігі. Техникалық құрылғыларды пайдалануға, ақпаратты басқаруға және 

компьютермен жұмыс жасауға байланысты дағдыларға ие болу  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Микробиология 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді микроорганизмдердің маңызды қасиеттерімен, олардың 

физиологиясы мен биохимиясымен таныстыру. Микробиология саласындағы жетістіктердің жалпы 

биологиялық маңызын; биотехнологияны, тамақ ӛнеркәсібін және қоршаған ортаны қорғаудағы 

микроорганизмдердің рӛлін түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты игеруде  микробтар әлемі жайында, олардың тірі табиғаттағы орнын, 

микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін, классификация принциптері, микроорганизмдердің табиғаттағы және 

адам ӛміріндегі  ролін, олардың практикада қолданылуын біледі, микроорганизмдермен жұмыс істеу әдістерін 

және жұмыс істеу ережелерін сақтауды үйренеді.  

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Микробтар әлемі, олардың табиғаттағы және адам ӛміріндегі рӛлі; 

микроорганизмдер мен вирустардың негізгі қасиеттері, оларды жіктеу принциптері; прокариотты жасушаның 

құрылымдық ұйымдастырылуы туралы білім алу; В)Олардың физикалық және химиялық факторларға 

тәуелділігі; прокариоттардың фенотоптық және генотиптік ӛзгергіштігі; олардың ӛмір сүру тәсілдерінің 

әртүрлілігі; С)Әртүрлі қосылыстар класындағы анаболизм және катаболизм процестерінің ӛзара байланысы мен 

ӛзара тәуелділігін кӛрсету; микроорганизмдердің әртүрлі физиологиялық топтарының метаболизмінің 

ерекшеліктері; D)Микроорганизмдерді ғылыми зерттеулер мен биотехнологиялық мақсаттар үшін объектілер 

ретінде пайдалану; E)Микробтық дақылдармен жұмыс істеу, микроскопиялық препараттарды дайындау, 

микроорганизмдерді бӛлу және ӛсіру әдістерімен практикалық дағдыларын меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Адам және жануарлар физиологиясы 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.,  аға оқытушы Жумабаева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі ағзалардың филогенездік және жеке онтогенездік дамуын, тәршәләк 

функцияларының негізін түсіндіру арқылы студенттерді тіршілік процестерін дұрыс басқару, бағыттау 

әдістерін меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:. Адам және жануарлар физиологиясы бүтін организмнің ӛмір сүруін, 

физиологиялық жүйені, органдардың, жасушалардың және жеке клеткалық құрылымдарды зерттейді. 

Физиологиялық міндеті-адамның немесе жануарларлдың ӛмір сүру кезеңіндегі болып жатқан функцияны, 

фактты орнату ғана  емес ең бастысы бұл функция қандай механизмнің кӛмегімен жүзеге асатынының қандай 

мақсатта жүргізілетінін анықтау. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Осы пән мазмұны арқылы биология мамандығының түлегі жалпы 

биологияның және физиологияның қазіргі проблемаларын шешу жолдарын; В)Постреквизиттерінде аталған 

ғылым салаларымен байланыстыра отырып болашақ дамуын, оқытудың негізгі әдістерін, педагогикалық 

ерекшеліктерімен байланыстыруды; В)Муляждар, қаңқалар, таблицалар, схемалар, микроскоптар, тест 

жұмыстары арқылы практикалық дағдыларды қалыптастыру; Д)Ағзаның қалыпты физиологиялық 

кӛрсеткіштерімен негізгі физиологиялық процестер сипаттамасын білу; Е)Тірі жүйелердің тұрақтылығын 

қамтамасыз ету механизмін  түсініп, физиологиялық зерттеулер дағдысын меңгеру.  
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Модуль 6.2.  Бизнес негіздері, биомолекулалар химиясы және микроағзалар биологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биомолекулалардың органикалық химиясы 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр Сырымбетов С.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі организмдердің құрамына кіретін биомолекулалардың химиясымен, 

олардың тірі организмде атқаратын қызметтерімен таныстыру,жасушалық метаболизм және биохимиялық 

процестердің реттелуі; ферменттердің әсер ету механизмдері және олардың алмасу процестеріндегі рӛлі жайлы 

студенттерге қажетті білімдер беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биомолекулалардың органикалық химиясы биомолекулалардың негізгі 

кластарының жалпы құрылымдық, физикалық және химиялық қасиеттері; жасушадағы биомолекулалардың 

функциялары, ферментативті кинетика; жасушалық метаболизм және биохимиялық процестердің реттелуі; 

ферменттердің әсер ету механизмдері және олардың алмасу процестеріндегі рӛлі; адам, жануарлар және 

ӛсімдіктер тіндеріндегі зат алмасу реакциялары; биохимия саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар, 

биохимиялық зерттеулердің негізгі әдістерін зерттейтін ғылым. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ақуыздар, нуклеин қышқылдары, кӛмірсулар, липидтер, минералды заттар 

мен витаминдер мен гормондар биохимиясын организмде болатын химиялық айналудың мәні, олардың реттелу 

механизмдері және олардың ағзаның тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі рӛлін, тірі ағзаның химиялық 

құрамы және тіршіліктің негізгі химиялық процестерін біледі; В)Алған білімдерін кәсіби қызметінде қолданады 

С)Теориялық білімдерді нақты міндеттерді суреттейді. D)Биохимиялық зертханаларда қолданылатын аспаптар 

мен жабдықтарда жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Е)Биологиялық материалдағы нуклеин 

қышқылдарын, ақуыздарды, майларды, кӛмірсуларды, витаминдер мен гормондарды сапалық және сандық 

талдау әдістерін жұмыс жасауға байланысты дағдыларға ие болу  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Микроағзалар биотехнологиясы  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді биотехнологияда қолданылатын микробиологиялық процесстердің 

принциптерімен және ерекшіліктерімен таныстырып, продуцент – микроорганизмдер және шикізатқа 

қойылатын талаптармен, микроорганизмдерді ӛсіру әдістерімен, қажетті ӛнімдерді бӛліп алу және тазалау 

әдістерімен, микробиологиялық синтез бен трансформацияға негізделген нақты ӛнеркәсіптік ӛндірістермен 

таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, тамақ ӛнеркәсібі және медицина 

саласында қолданылатын микробиологиялық биотехнология, биотехнология әдістерін білу; гибридомаларды 

ӛндіру технологиясы, ӛсіру әдістері, трансгенді жануарларды ӛндіру технологиясын меңгеру, түрлі 

субстраттардан оқшауланған микробтық препараттарды дайындау, микроорганизмдерді ӛсіру, таза 

культураларды бӛліп алу және микроорганизмдердің пайдалы қасиеттерін пайдалану. 

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дақылдар мен препараттардың тазалығы мен активтілігін анықтау; 

В)Продуценттердің ӛсуін бақылап, практикада микроорганизмдер биотехнологиясы жӛніндегі білімдерін 

қолдануды үйрену, С)Ұлпалар және ӛсімдік мүшелері туралы толық мәлімет алу, D)Ӛсімдіктерді жинау, 

кептіру, этикетка жабыстыру; систематикалық сипаттамасын ӛз бетінше анықтау үшін салыстырмалы -

морфологиялық әдістерді қолдану. Флора, систематика бойынша ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық 

дағдысын қалыптастыру. Е)Ӛсімдіктер тіршілігіндегі заңдылықтардың жалпы жағдайы, негізгі биологиялық 

процестер арасындағы байланысты және бұл поцестердің қоршаған ортамен байланысын  анықтау.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Тірі ағзалардың физиологиясы   

Бағдарлама авторы:  м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты тірі ағзалар физиологиясын ботаника, зоология және физиология, 

микробиологиялық ұғымдары, әдістерді, осы ғылымдар саласындағы құбылыстар, заңдылықтарымен үрдістерді 

оқыту арқылы, оны кәсіби іс-әрекетіндегі кездесетін проблемаларды шешуде пайдалана білуге үйрету. Болашақ 

биологтарды тірі ағзалардың  биосферадағы алатын орнын, атқаратын рӛлі, физиологиясын және микробтар 

әлемінің физиологиялық аспектілірімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛсімдіктер, жануарлар, микрооргонизмдердің құрылысы және тіршілік 

ерекшеліктерімен маңызын таныстырып,оқытады.    

Пререквизиттері: Биологияға кіріспе, Зоология, Ботаника. 

Постреквизиттері: Тіршілік қауіпсіздік негіздері, Генетика және селекция негідері, Жеке даму биологиясы, 

Топырақ биологиясы, Ӛсімдіктер биогеографиясы, Аймақтық флористика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Курсты оқып-үйренудің, нәтижесінде студент тӛмендегілерді іске асыра 

білуге  тиіс: B)Табиғаттағы микроорганизмдердің орнын және оларда сыртқы орта факторларының әсерінен 

туындайтын ӛзгерістерді ажыратып,бағалай білуді айқындау. C)Табиғаттағы жануарлардың құрылысы мен 

тіршілік ерекшеліктерін және сыртқы орта факторлары мен байланысын бағалай білуді айқындау. 

D)Табиғаттағы ӛсімдіктердің түрлері мен клеткалық құрылыс ерекшеліктері және олардың ӛсу даму процестері 

білу. Ӛсімдіктер,жануарлар және микроорганизмдердің құрылыстарын және тіршілік ету ерекшеліктерін 

түсіндіру. E)Табиғи ортада микроптар мен бактериялар және микрооргонизмдердің түрлерінің, жануарлардың 

түрлері мен класстарының табиғи ортадағы байланысын түсіну. 

 

6В01505 – БИОЛОГИЯ 

2(3) курс 

Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы 

 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
  

8.1 Модуль Биологияның фундаментальді негіздері, 17 академиялық кредит 

БП ТК OF 3213 Ӛсімдіктер физиологиясы 5 6 

КП ТК EI 3303 Эволюциялық ілім 5 6 

КП ТК TB 3304 Топырақ биологиясы 5 5 

8.2 Модуль Биологияның қолданбалы ғылымдары 17 академиялық кредит 

БП ТК OODFN 3213 Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері 5 6 

КП ТК IKZh 3303 Эволюцияның қазіргі жағдайы 5 6 

КП ТК TN 3304 Топырақтану негіздері 5 5 

9.1 Модуль Биолог мамандар дайындау әдістемесі және биотехнология 11 академиялық кредит 

КП ТК KBMDA 3305 Кәсіби биолог мамандар дайындау әдістемесі 5 6 

КП ТК BN 3306 Биотехнология негіздері 5 5 

9.2 Модуль Қолданбалы биология және ӛсімдік биотехнологиясы 11 академиялық кредит 

КП ТК KB 3305 Қолданбалы биология 5 6 

КП ТК OB 3306 Ӛсімдік биотехнологиясы 5 5 

10.1 Модуль Кәсіби шетел тілі және ғылыми-зерттеу жҧмыстары, 20 академиялық кредит 

БП ЖК KBShT 3214 Кәсіби бағытталған шетел тілі 5 5 

КП ТК GZZhUZh 3307 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау 5 3 

БП 
 

Ӛндірістік практика 6 10 

БП  Дипломалды практика 6 2 

10.2 Модуль Шетел тілі және ғылыми ақпараттар, 20 академиялық кредит 

БП ЖК KBShT 3214 Кәсіби бағытталған шетел тілі 5 5 

КП ТК GTAIA 3307 Ғылыми-техникалық ақпараттарды іздеу әдістемесі 5 3 
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БП  Ӛндірістік практика 6 10 

БП  Дипломалды практика 6 2 

 

5В060700-БИОЛОГИЯ 

 3 курс 

Білім бағдарламалары: 

5В060701-Биология және биотехнология 

5В060702-Биология және зоология 

Қабылдау жылы: 2018 ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р
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и

т
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н

ы
 

7.1 Модуль Ғылыми-зерттеу әдістемесі, микробиология және молекулалық биология 19 академиялық 

кредит 

КП ТК GZZhUZh 3303 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау 5 5 

КП МК Mic 3304 Микробиология 5 3 

БП ТК MB 3211 Молекулалық биология 5 6 

БП  Ӛндірістік практика 6 5 

Модуль 7.2. Ғылыми ақпараттар және жасушаның биологиясы 19 академиялық кредит 

КП ТК GTAIA 3303 Ғылыми техникалық ақпараттарды іздеу әдістемесі 5 5 

КП МК Mic 3304 Микробиология 5 3 

БП ТК ZhMB 3211 Жасушаның молекулалық биологиясы 5 6 

БП  Ӛндірістік практика 6 5 

8.1 Модуль Адам физиологиясы және ӛсімдіктер қауымдастығы - 17 академиялық  кредит 

БП ТК AZhF 3212 Адам және жануарлар физиологиясы 5 6 

БП ТК OZhK 3213 Ӛсімдіктер жамылғысының қауымдастығы 5 5 

БП ТК GShN 3214 Гүл шаруашылығы негіздері  6 6 

8.2 Модуль Ағзалар физиологиясы және ӛсімдіктердің ӛнімділік динамикасы 19 академиялық кредит 

БП ТК TAF 3212 Тірі ағзалар физиологиясы 5 6 

БП ТК DKOD 3213 Дала қауымдастығының ӛнімділік динамикасы 5 5 

БП ТК SOB 3214 Сәнді ӛсімдіктердің  биоалуантүрлілігі 6 6 

Білім бағдарламасы: 5В060701-Биология және биотехнология 

12.1.1 Модуль Биотехнология салалары - 14 академиялық кредит 

БП ТК AB 3323 Ауылшаруашылық биотехнологиясы 5 5 

КП ТК TMSK  3307 Тағамдық микробиология және санитарлық гигиена 6 4 

КП ТК OB 3308 Ӛсімдіктер биотехнологиясы 6 5 

12.1.2 Модуль Медициналық биотехнология және  фитобиотехнология 14 академиялық кредит 

БП ТК MVB 3323 Медициналық және ветеринарлық биотехнология 5 5 

КП ТК TGN  3307 Тамақтанудың гигиеналық негіздері 6 4 

КП ТК FB  3308 Фитобиотехнология 6 5 

13.1.1 Модуль Ӛндірістік биотехнология - 10 академиялық  кредит 

КП ТК OKKOB 3309 Ӛндіріс қалдықтарын қайта ӛңдеу биотехнологиясы 6 5 

БП ТК BON 3324 Биотехнология ӛндірісінің негіздері 6 5 

13.1.2 Модуль Биотехнологиялық қҧрал-жабдықтар негіздері 10 академиялық  кредит 

КП ТК TKKOB 3309 Тұтыну қалдықтарын қайта ӛңдеу биотехнологиясы 6 5 

БП ТК BKZhN 3324 Биотехнологиялық құрал-жабдықтар негіздері 6 5 

Білім бағдарламасы: 5В060702-Биология және зоология 

12.2.1 Модуль Зоология салалары - 14 академиялық кредит 

БП ТК Tak 3323 Таксидермия 5 5 

КП ТК Orn 3307 Орнитология 6 4 

КП ТК IBSh 3308 Ихтиология және балық шаруашылығы 6 5 

12.2.2 Модуль Зоология салаларының негіздері  14 академиялық кредит 

БП ТК Ter  3323 Териология 5 5 

КП ТК Ger 3307 Герпетология 6 4 

КП ТК IP 3308 Ихтиопатология 6 5 

13.2.1 Модуль Ауылшаруашылығы негіздері - 10 академиялық кредит 

КП ТК AZ 3309 Ауылшаруашылығы зиянкестері 6 5 

БП ТК AN 3324 Ауылшаруашылығы негіздері 6 5 

13.2.2 Модуль Ӛсімдік және мал шаруашылығы негіздері 10 академиялық кредит 
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КП ТК Ent 3309 Энтомология 6 5 

БП ТК OMShN 3324 Ӛсімдік және мал шаруашылығы негіздері 6 5 
 

 

7.1 Модуль Ғылыми-зерттеу әдістемесі, микробиология және молекулалық биология 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау  

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға үйрету, ғылыми ойлауға 

бейімдеу және зерттеу жүргізудің негізгі әдіс-тәсілдерімен таныстыру. 

творчествалық жұмыс, тәжірибе жұмыстарында қолдана беруге үйретудің мәні зор. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін таңдаудан бастап талдау әдістерін 

таңдаудан бастап, әлемдік ғылымның жетістіктерімен салыстыра отырып алынған нәтижелерді толық талдау 

үшін экспериментальды бӛлікке дейінгі іргелі зерттеулердің негізгі принциптерін білу және түсіну; таңдалған 

тақырыптың ӛзектілігін негіздеу; ғылыми зерттеу курсының жалпы жоспары. Ғылыми білім әдістерін қолдану: 

тақырыпты таңдау, зерттеу объектісі. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін, сонымен қатар 

мектептердегі және жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) жұмыстарының сатылары мен 

жазуға қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық) бӛлімдерін жазуда біліктілігін арттыру; 

В)Студенттерге ғылыми танымдық әдістемелері туралы мағлұмат беру; студенттерді зерттеудің негізгі 

әдістерін (теориялық) қолдана білуге үйрету; ғылыми зерттеулер нәтижелерін қорытындылау,талдау және 

енгізу формаларының дағдыларына үйрету; С)Жоғары оқу орындарының студенттерінің техникалық 

творчествалық негіздерін игеруінде оқылатын материалды терең де твочестволықпен игеріп. студент ӛзінің 

алдына білімнің деңгейін ардайым жоғарлату мақсатында құзыретті болады; Д)Таным – бағдарламаларды 

сақтау, құрастыру, жинақтау, сараптау, ӛңдеу бойынша сезім мен ойлау іс-әрекеті,білімді практикалық 

тұрғыдан қолдану, жаңғырудың эфективтік тәсілдерін орнатудың принциптік жүйесін қолдану.Әдістерді 

рациональды қолдана білу,ӛнімді зерттеу, іс-әрекетке зерттеу үшін және ғылымның мӛлшері туралы ғылыми 

ұжыммен қабылданатын пікірдің жиыны; Е)Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру пәні ғылыми 

зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін қарастырады. Сонымен қатар мектептердегі және жоғарғы 

оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) жұмыстарының сатылары мен жазуға қойылатын талаптар 

(мазмұндық және құрылымдық) сӛз болады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Микробиология 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді микроорганизмдердің маңызды қасиеттерімен, олардың 

физиологиясы мен биохимиясымен таныстыру. Микробиология саласындағы жетістіктердің жалпы 

биологиялық маңызын; биотехнологияны, тамақ ӛнеркәсібін және қоршаған ортаны қорғаудағы 

микроорганизмдердің рӛлін түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты игеруде  микробтар әлемі жайында, олардың тірі табиғаттағы орнын, 

микроорганизмдердің негізгі қасиеттерін, классификация принциптері, микроорганизмдердің табиғаттағы және 

адам ӛміріндегі  ролін, олардың практикада қолданылуын біледі, микроорганизмдермен жұмыс істеу әдістерін 

және жұмыс істеу ережелерін сақтауды үйренеді.  

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Микробтар әлемі, олардың табиғаттағы және адам ӛміріндегі рӛлі; 

микроорганизмдер мен вирустардың негізгі қасиеттері, оларды жіктеу принциптері; прокариотты жасушаның 

құрылымдық ұйымдастырылуы туралы білім алу; В)Олардың физикалық және химиялық факторларға 

тәуелділігі; прокариоттардың фенотоптық және генотиптік ӛзгергіштігі; олардың ӛмір сүру тәсілдерінің 

әртүрлілігі; С)Әртүрлі қосылыстар класындағы анаболизм және катаболизм процестерінің ӛзара байланысы мен 

ӛзара тәуелділігін кӛрсету; микроорганизмдердің әртүрлі физиологиялық топтарының метаболизмінің 

ерекшеліктері; D)Микроорганизмдерді ғылыми зерттеулер мен биотехнологиялық мақсаттар үшін объектілер 

ретінде пайдалану; E)Микробтық дақылдармен жұмыс істеу, микроскопиялық препараттарды дайындау, 

микроорганизмдерді бӛлу және ӛсіру әдістерімен практикалық дағдыларын меңгеру 
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Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Молекулалық биология 

Бағдарлама авторы:. б.ғ.к., аға оқытушысы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Молекулалық биология әдістерінің теоретикалық негіздері жӛнінде түсінік 

қалыптастыру, алынған білімді қолдану және тәжірибелік біліктілікті арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мазмұны биополимерлердің құрылымын, тұқымқуалаушылық 

материалдарының  сақталуының және берілуінің  молекулалық механизмін, сондай-ақ заманауи молекулярлық 

биологиялық әдістердің негіздерімен, биополимерлердің функциялары, олардың компоненттері мен 

комплекстері, ақпаратты кодтаудың негізгі принциптерімен, гендер мен геномдардың құрылымы мен қызметі 

жайлы мәліметтермен таныстырады. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жасушаның физиологиялық реакцияларының спецификалығын 

анықтайтын молекулалық үрдістердің негіздерін білу керек; В)Молекулалық биология зертханалық 

техникасымен негізгі зерттеулерді, молекулалық биология саласында ғылыми және практикалық мақсаттарды 

шешуі үшін ӛз бетінше биологиялық ақпараттарды жинап, ӛңдеп, түсіндіре алуы керек; С)Молекулалық 

биология саласында практикалық мақсаттарды шешуге дағдылануы керек; D)Биологиялық объектілерді 

анықтап, бақылап, классификациялау, культивирлеуде қолданылатын әдістерді қолдана білу; Е)Молекулалық-

генетикалық әдістер мен технологияларды қолданудың негізгі принциптерін, хромосомалардың әр түрлі 

типтерін дифференциалдап, адам мен жануарлардың қалыпты және патологиялық кариотиптерін ажырата алу. 

 

7.2 Модуль Ғылыми ақпараттар және жасушаның биологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ғылыми-техникалық ақпаратты іздестіру әдістері 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғаламтордағы ғылыми-техникалық және педагогикалық ақпаратты іздеу, 

халықаралық ұйымдарының  білім беру саласындағы библиографиялық және ақпаратты басылымдарын , 

нормативті-техникалық құжаттар (стандарттар және т.б.), патенттер және басқа құқық қорғайтын құжаттар,  

ғылыми-техникалық тұрғыда моделдеу, эксперименттік зерттеу,  ғылыми ақпараттардың  нәтижесін ӛңдеу 

ережелері, мәліметтерді әдеби рәсімдеу,  зерттеулердің нәтижелілігі және оны ӛндіріске енгізу дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам қызметінің әртүрлі салаларына ақпараттық технологиялардың жылдам 

дамуы және кеңінен таралуы ғылымның, технологияның және тұтастай алғанда қоғам дамуының қазіргі 

кезеңінде тұрақты фактор болып табылады. Ғылым саласындағы ақпарат кӛлемінің және күрделілігінің үнемі 

ұлғаюы заманауи зерттеушіден, мұғалімнен, инженерді іздестіру, жіктеу және ӛңдеу мәселелерін сенімді 

шешуге қабілеттілікті талап етеді. Қазіргі уақытта тек қана қазіргі заманғы компьютерлерге бағдарламалық 

қамсыздандыруды тартпай, дәстүрлі түрде ақпараттық іздеу құралдарын (баспа журналдары, реферат 

журналдары, оларға нұсқаушы) пайдалану ӛте қиын және нәтижелі болмақ. Ғылыми-техникалық ақпараттарды 

іздеу әдісі - тарих және археология саласындағы зерттеулер мен жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті 

мәселелер, аспектілер, заңдар, принциптер, үрдістер, әдістерге ерекше назар аударылатын ғылыми пән. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Кҥтілетін нәтижелер: А)Заманауи қоғамның дамуындағы білімі және ақпаратты түсінуі, осы үдерісте 

туындайтын қауіптер туралы хабардар ету, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын, оның ішінде 

мемлекеттік құпиялардың қорғалуын сақтау; В.)Ақпаратты басқарудың құралы ретінде компьютерлік 

дағдыларды меңгеру, ақпаратты жинақтау, ӛңдеу және алудың негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын 

тәжірибеде қолдану. C.)Жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей білу. D.)Коммуникативтік 

дағдылар. Ауызша және жазбаша сӛйлеуді логикалық жағынан дұрыс құрастыру қабілеті. E.)Компьютермен 

оқыту саласындағы дағдылар және осы дағдыларды әлеуметтік салада да, когнитивтік және кәсіби қызметте 

қолдану мүмкіндігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Жасушаның молекулалық биологиясы  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушысы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Организмнің қызметінің негізгі молекулалық-генетикалық және жасушалық 

механизмдері туралы қазіргі заманғы білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жасушаның молекулалық биологиясы жасушаның морфо-функционалды 

ерекшеліктерін зерттейді. Жасушаның барлық компнентерінің (ядро, цитомембрана, митохондриялар, 
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лизосомалар, эндоплазмалық тор және т.б.) химиялық құрамына ерекше кӛңіл бӛледі. Сәйкес бӛліктеріне ДНҚ 

және РНҚ молекулаларында қышқылды-қалыптастырушы реакциала, Кребц цикіліндегі АТФ синтізінің 

ерекшеліктері, лизоцомадағы гидролизді процесстер егжей-тегжейлі талқыланады.   

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірі организмдердің ұйымдасуындағы молекулалық-генетикалық, 

жасушалық және популяциялық деңгейлерін білу керек; В)Биологияда молекулалық-генетикалық әдістер мен 

технологияларды қолданудың негізгі принциптерін жасау; С)Репликация-транскрипция-трансляцияның 

молекулалық механизмдері туралы түсінік алады; D)Молекулалық-генетикалық процестер туралы білімдерін 

биологиялық механизмдерді түсіндіру барысында қолдану. Е)Биологияда молекулалық-генетикалық әдістер 

мен технологияларды қолданудың негізгі принциптерін, хромосомалардың әр түрлі типтерін дифференциалдап, 

адам мен жануарлардың қалыпты және патологиялық кариотиптерін ажырата алу құзіретті болу. 

 

8.1 Модуль Адам физиологиясы және ӛсімдіктер қауымдастығы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Адам және жануарлар физиологиясы 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И.,  аға оқытушы Жумабаева А.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі ағзалардың  филогенездік және жеке онтогенездік дамуын, тәршәләк 

функцияларының негізін түсіндіру арқылы студенттерді тіршілік процестерін дұрыс басқару, бағыттау 

әдістерін меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам және жануарлар физиологиясы бүтін организмнің ӛмір сүруін, 

физиологиялық жүйені, органдардың, жасушалардың және жеке клеткалық құрылымдарды зерттейді. 

Физиологиялық міндеті-адамның немесе жануарларлдың ӛмір сүру кезеңіндегі болып жатқан функцияны, 

фактты орнату ғана  емес ең бастысы бұл функция қандай механизмнің кӛмегімен жүзеге асатынының қандай 

мақсатта жүргізілетінін анықтау. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Осы пән мазмұны арқылы биология мамандығының түлегі жалпы 

биологияның және физиологияның қазіргі проблемаларын шешу жолдарын; В)Постреквизиттерінде аталған 

ғылым салаларымен байланыстыра отырып болашақ дамуын, оқытудың негізгі әдістерін, педагогикалық 

ерекшеліктерімен байланыстыруды; С)Муляждар, қаңқалар, таблицалар, схемалар, микроскоптар, тест 

жұмыстары арқылы практикалық дағдыларды қалыптастыру; Д)Ағзаның қалыпты физиологиялық 

кӛрсеткіштерімен негізгі физиологиялық процестер сипаттамасын білу; Е)Тірі жүйелердің тұрақтылығын 

қамтамасыз ету механизмін  түсініп, физиологиялық зерттеулер дағдысын меңгеру.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Ӛсімдіктер жамылғысының қауымдастығы 

Курс авторы: б.ғ.к., доцент Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: әртүрлі микроклиматтық және экологиялық жағдайлары бар күрделі дала негізгі 

бірлестіктеріндегі биологиялық ӛнімділіктің маусымдық динамикасын зерттеуден тұрады. 

Пәннің қысқаша  мазмҧны: Батыс Қазақстанның күрделі далаларының негізгі бірлестіктерінің биологиялық 

ӛнімділігінің маусымдық динамикасын зерттеу. Әр түрлі экологиялық және микроклиматтық жағдайларда жер 

үсті және жер асты фитомасының жиналуы қарастырылады. Зерттеу нәтижелері бойынша дала экожүйелерін 

сақтау және жайылымдық жерлерді вегетациялық кезеңде ұтымды пайдалану бойынша ұсыныстар жасалды, 

оның ішінде әр түрлі гидротермиялық жағдайлары бар жылдарда. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құзіреттілік. Курс білім, білік және дағдыларды қамтитын кәсіби 

биологиялық белсенділік саласындағы құзіреттілікті қалыптастыруға арналған. В)Курсты оқып болғаннан кейін 

студент: жер үсті және жерүсті фитомасының  динамикасындағы қоршаған орта факторларының рӛлі туралы 

түсінікке ие болуы керек. С)Білу: маусымдық оқиғалардың уақытын анықтайтын факторлар мен заңдылықтар. 

D).Істей білуі керек: жер асты (шӛп, шірік, қоқыс) және жер асты (тірі және ӛлі тамырлар) фитомасасының 

ӛнімділік динамикасының арақатынасын зерттеу; E)Ӛсімдіктер тіршілігінің жалпы заңдылықтары туралы 

білімнің қазіргі жағдайын қамту, негізгі биологиялық процестердің бір-бірімен, негізгі бірлестіктермен 

байланысын анықтау, сонымен қатар осы процестердің қоршаған орта жағдайларына тәуелділігі. Практикалық 
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жұмыс дағдыларын игеру Негізгі биологиялық процестерді зерттеу үшін эксперимент жүргізу дағдыларын 

игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Гүл шаруашылығы  

Бағдарлама авторы: Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: гүлді ӛсімдіктердің қасиеттерін, ӛсіру, қолдану, күту баптау тәсілдерімен 

талаптары бойынша  студенттермен дайындық жұмыстарын жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырады, гүлдердің қоршаған 

ортадағы маңыздылығын, пайдасын айқындайды. Сонымен қатар гүлдердің ерекшеліктерімен танысып, 

эстетикалық тәрбиеге баулиды. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шӛптесін гілді ӛсімдіктердің биологиясын,  сәндік қасиеттерін,  ӛсіру 

агротехникасын, гүл композициясын құрастыру мүмкіншілігін білу; В)Когалдандыру, зерзатты безендіру 

жұмыстарын жүргізе білу; С)Шӛптесін ӛсімдіктердің сәндік қасиеттері, ӛсірудің агротехникалық ӛзгешелігі 

бойынша жұмыстар жүргізе білу; D)Бақты, скверді, саябақты әртүрлі композицияда безендіруде гүл түрлерін 

іріктей білу; Е)Шағын учаскелерде түрлі бағыттағы гүлді ӛсімдіктердің композицияларын таңдай білу. 

 

8.2 Модуль Ағзалар физиологиясы және ӛсімдіктердің ӛнімділік динамикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Тірі ағзалардың физиологиясы   

Бағдарлама авторы:  м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты тірі ағзалар физиологиясын ботаника, зоология және физиология, 

микробиологиялық ұғымдары, әдістерді, осы ғылымдар саласындағы құбылыстар, заңдылықтарымен үрдістерді 

оқыту арқылы, оны кәсіби іс-әрекетіндегі кездесетін проблемаларды шешуде пайдалана білуге үйрету. Болашақ 

биологтарды тірі ағзалардың  биосферадағы алатын орнын, атқаратын рӛлі, физиологиясын және микробтар 

әлемінің физиологиялық аспектілірімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Бұл курста тірі ағзаның механикалық, физикалық және биохимиялық функциясы 

анықталады.Тірі ағза мен физиологиялық жүйелерінің, ағзалардың, тіндердің, жасушалардың қызметін 

зерттейтін ғылым. Бұл пәннің мәселелері: ағзалардың бір-біріне әсерін, ӛзара байланысын және сыртқы 

ортамен қарым-қатынасын қарастырады. Бұл пән анатомия, циотология және гистологиямен байланысты. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Курсты оқып-үйренудің, нәтижесінде студент тӛмендегілерді іске асыра 

білуге  тиіс: B)Табиғаттағы микроорганизмдердің орнын және оларда сыртқы орта факторларының әсерінен 

туындайтын ӛзгерістерді ажыратып,бағалай білуді айқындау. C)Табиғаттағы жануарлардың құрылысы мен 

тіршілік ерекшеліктерін және сыртқы орта факторлары мен байланысын бағалай білуді айқындау. 

D)Табиғаттағы ӛсімдіктердің түрлері мен клеткалық құрылыс ерекшеліктері және олардың ӛсу даму процестері 

білу. Ӛсімдіктер,жануарлар және микроорганизмдердің құрылыстарын және тіршілік ету ерекшеліктерін 

түсіндіру. E)Табиғи ортада микроптар мен бактериялар және микрооргонизмдердің түрлерінің, жануарлардың 

түрлері мен класстарының табиғи ортадағы байланысын түсіну. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Дала қауымдастығының ӛнімділік динамикасы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Атаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Биологиялық ӛнімділіктің маусымдық динамикасын және дала қауымдарының 

ӛндірісі мен бұзылу процестерін зерттеуден тұрады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Батыс Қазақстанның дала қауымдастықтарының биологиялық ӛнімділігінің 

маусымдық динамикасын зерттеу. Әр түрлі экологиялық және микроклиматтық жағдайлар кезінде жер үсті 

және жер асты фитомасының жинақталуы маусым бойына қарастырылады, ӛсімдіктер қауымдастығындағы 

ӛндіріс және бұзылу процестері талданады. 

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құзіреттілік. Курс білім, білік және дағдыларды қамтитын кәсіби 

биологиялық белсенділік саласындағы құзіреттілікті қалыптастыруға арналған. В)Курсты оқығаннан кейін 
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студент: биологиялық ӛнімділіктің климаттық және микроклиматтық жағдайлармен байланысы туралы 

түсінікке ие болуы керек. С)Білуге тиіс: ӛсімдіктердің фитоценотикалық құрамы, фитоценоздардың 

флористикалық құрамы және олардың құрылымы; флористикалық құрамның биоӛнімділігі мен ӛсімдіктер 

қауымдастығының ӛндіріс және бұзу процестерінің маусымдық динамикасындағы маңыздылығын ашу. Д)Істей 

білуі керек: жер асты және жерүсті фитомасының ӛсуінің маусымдық динамикасын талдау негізінде әр түрлі 

бірлестіктердегі ӛндірістік процестердің ырғағының түрлерін анықтай алады. E)Ӛсімдіктер тіршілігінің жалпы 

заңдылықтары, дала қауымдарының ӛнімділігі динамикасы туралы білімнің қазіргі жағдайын қамту, негізгі 

биологиялық процестердің бір-бірімен байланысын анықтау, сонымен қатар осы процестердің қоршаған орта 

жағдайларына тәуелділігі. Практикалық жұмыс дағдыларын игеру, негізгі геоботаникалық процестерді 

зерделеу үшін тәжірибелер жүргізу дағдыларын игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Сәнді ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігі 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Агадиева М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Cтуденттерге сәндік ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігін, сәндік ӛсімдіктерді  

ӛсіру, сақтау және ӛңдеу, сондай-ақ тәжірибелік мақсаттар үшін ассортиментін білуге үйрету. Биологиялық 

білім саласындағы пәннің қазіргі замандағы жағдайын кӛрсету. Елді мекендер мен оқу орындары айналасын  

кӛкғалдандырудың теориялық негіздерін және ӛндірістік технологиясын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сәндік ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігінің  маңызы, бақ  - парк ӛнерінің қысқаша 

тарихы, ландшафтық  композициялар мен жобалау стильдері. Композицияны құрудың негіздері, кӛкжелекті 

нысандарды орналастыру негіздері. Сәндік ӛсімдіктердің алуантүрлерін отырғызу. Кӛғалдар. Олардың 

жіктелуі, құрылысы, агротехникасы. Ашық және қорғалатын жердегі сәндік ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігі.  

Пререквизиттері: Қолданбалы биология және топырақтану негіздері, Генетика, Клетка биологиясы, 

Ӛсімдіктер физиологиясы.  

Постреквизиттері: Фитопотология, Топырақ биологиясы, Эволюциялық ілім, Қазақстан биоресурстары, 

Тағамдық биотехнология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәнді ӛсімдіктердің алуантүрлілігін, олардың  ерекшеліктерін және 

қолдану технологиясын білу керек; В)Жасыл ӛсімдіктердің маңызын, ланшафтық композициялар мен жобалық 

стильдерін кӛкжелекті нысандарды орналастыру қағидаларын; С)Сәндік ӛсімдіктерді биологиялық 

морфологиялық белгілеріне қарап ажыратуға, күтіп баптауға, орналастыруға, тұқымдарын себуге 

дайындауға,вегетативті кӛбейтуге, сәндік нысандар жобасын құруды тиімді ұйымдастыруды және ӛткізуді 

үйрену; D)Сәндік ӛсімдіктерді кӛбейту тәсілдерін: қалемшелермен телу, бӛлмелік ӛсімдіктерді күтіп - 

баптауды, түрлі нысандар  территорияларын кӛкжелектендіру жобасын құруды игере білуі; Е)Сәнді ӛсімдіктер 

нысандарын күтіп - баптау жұмыстарын ұйымдастыруға, атқарылған жұмыстардың сапасын анықтауға, 

атқарылған жұмыс кӛлемін жоспарлауға, білімін кӛтеруге, сәндік ӛсімдіктердің сапасын бақылаудың 

қарапайым әдістерін біледі. 

 

Білім бағдарламасы: 5В060701-Биология және биотехнология 

12.1.1 Модуль Биотехнология салалары 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Ауылшаруашылық биотехнологиясы  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығындағы проблемаларының биотехнологиялық шешімі туралы 

теориялық білімін қалыптастыру, мал шаруашылығында, егін шаруашылығында, жем даярлауда, агрокешеннің 

қалдықтарын утилизациялау әдістерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ауылшаруашылық биотехнология курсында әртүрлі ауруларға қарсы 

медициналық дәрі-дәрмектер, альтернативті энергия кӛздерін алу, ауылшаруашылығында ӛсімдіктердің 

зиянкестерімен күресу мен жаңа сұрыптарын шығару, мал ӛнімділіктерін арттыру және экологиялық апат 

салдарларымен тиімді күресу әдістерін түсіндіреді. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ауыл шаруашылығында қолданатын биотехнологиялық процестердің 

теориялық негіздерін, ӛсімдік, мал шаруашылығы, жер ӛңдеу, қалдықтарды биоконверсиялау принциптерін 

білу керек В)Жасай білуі керек: ауыл шаруашылық ӛнімдерді ӛндіру деңгейін арттыру мақсатында 

материалдық ресурстарды тиімді пайдалану. С)Жер құнарлығын арттыру әдістерін, жаңа сорт пен породаларды 

қалыптастыра білуі керек. Д)Ауыл шаруашылық ӛнімдірісінің ӛнімділігін арттыру мақсатында пайдаланылатын 

әдістерді негіздеп, ауыл шаруашылығын экологизациялау жолдарын пайдалануға дағдылануға міндетті 

Е)Студенттің біліктілігі қалыптасуы тиіс: заманауи биотехнологиялық жетістіктерді ауыл шаруашалығында 

пайдалана білуге құзырлы болуға міндетті 

 

 



65 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Тағам микробиологиясы және санитарлық гигиена 

Бағдарлама авторы:  б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛнімдердің, процестер мен қызметтердің микробиологиялық және санитарлық-

гигиеналық қауіпсіздігін, тамақ ӛнімдерінің құндылығын және санитарлық объектілерді қадалауға техникалық 

регламенттер мен басқа да гигиеналық талаптарды нормалауын, сонымен қатар кӛрсетілген құжаттарға 

сараптау жүргізу тәртібін оқу үшін микробиология, санитария, гигиена саласында білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнімнің, үрдістің және қызметтің санитарлы-гигиеналық қауіпсіздігі, 

микроорганизмдерді және олардың ӛндіріс технологиясында, ӛнімнің сапа мен қауіпсіздігін, шикізат пен 

материалдардағы қызметі, микроорганизмдердің ӛнуіне әсер ететін сыртқы орта факторлары; тамақ ӛнімдерінің 

микробиологиялық бұзылуын қарастырады. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Ӛндірістің санитарлық-гигиеналық жағдайын бақылаудың әдістемелік 

негіздерін білу. В.)Тамақ ӛндірісінің негізгі кезеңдерін; тамақ ӛнімдерін ӛндіру процестерінің негізгі 

сипаттамаларын; технологиялық режимдерді басқару мәселелерін; шикізат пен соңғы ӛнімге қойылатын 

талаптарды білу. С.)Тағам және микробиологиялық ӛндірісте қолайлы микроклимат құру бойынша іс-шаралар 

жоспарын құру. D.)Санитарлық-гигиеналық нормативтер талаптарын қолдану; Е.)Тамақ ӛнімдерін сату кезінде 

санитарлық-гигиеналық қадағалауды жүзеге асыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Ӛсімдіктер биотехнологиясы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортаның биотикалық және абиотикалық факторларына тұрақты 

ӛсімдіктердің жаңа сорттарын шығаруда биотехнологияның әдістері туралы білім қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс ӛсiмдiк клеткаларын in vitro ӛсiру, клеткаларды ӛсiрудiң негiздерi және 

әдiстерi, қоректiк орталар, ӛсiрiлетiн клеткалардың биологиясы, каллустың пайда болуы, ӛсiмдiктердiң in vitro 

морфогенезi мен регенерациясы, клеткалық технологияны қолданудың кезеңдерi, ӛсiмдiктердi клондық 

микрокӛбейту және сауықтыру, гаплоидтық технология, клеткалық селекция, сомоклондық ӛзгергiштiк, гендiк 

инженерияны қарастырады. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек:ӛсімдіктердің биотехнологиясының зерттеу әдістерін; 

биотехнологиялық ӛндірісті ұйымдастыру әдістерін; негізгі құрал-жабдықтар және олардың жұмыс істеу 

принциптерін. В)Жасай білу керек:қоректік ортаның құрамын жасау және дайындау, зерттеу үшін алғашқы 

эксплантты дұрыс таңдап алу, ӛсімдік нысандарын стерилдеу әдістерін меңгеру және оқшауланған жасушалар, 

ұлпалар мен мүшелерді in vitro жағдайында дұрыс ӛсіру. С)Дедифференциацияланған ұлпалар мен регенрант-

ӛсімдіктерді алу әдістерін меңгеру. Д)Дағдылануы керек:ӛсімдіктерді in vitro жағдайында кӛбейту. Е)Құзіретті 

болуы керек: отырғызу материалдарын вирустардан сауықтыру әдісін қолдану және клондық микрокӛбейтудің 

әр түрлі кезеңдерінде ұлпаларды ӛсіру техникасы. 

 

12.1.2 Модуль Медициналық биотехнология және  фитобиотехнология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Медициналық және ветеринарлық биотехнология 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бисалыева Р.Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Биотехнологиялық әдістерімен алынатын дәрі-дәрмектердің сапасын және 

идентификациясын бақылау әдістерінің фундаменталды негіздерін, генетикалық инженерия және инженерлік 

энзимологияның әдістері арқылы ӛндірісті жетілдіру негіздері; - биотехнологиялық дәрілік заттарды дайындау 

дағдылары мен тәжірибе жүргізгенде жүзеге асыруды, шикізаттың, қоректік орталар, жартылай ӛнімдер мен 

соңғы ӛнімдердің сапасын бағалау жӛнініде қалыптастыру; - биотехнологиялық ӛндірістің сәйкестігін, ӛдірісте 

қолданылатын биообъект продуценттер және соңғы ӛнімдерінің экологиялық қауіпсіздік талаптарына 

сәйкестігін дұрыс бағалау қабілетін, сонымен бірге дәрілік препараттар ретінде рекомбинантты белоктардың 

сапасын бағалау кезінде дұрыс бағдарды қалыптастыру. «Медициналық және ветеринарлық биотехнология» 

пәні дәрітанудың әртүрлі сұрақтарды, оның ішінде ӛсімдік, жануар және минерал тектес табиғи шикізат 

материалдарды дәрілік препараттарға ӛңдеу, дәрілік заттардың синтезін, дәріханалық және ӛнеркәсіптік 

жағдайларда дәрілерді дайындау, дайындалған дәрілер мен дәрілік препараттарға жан-жақты анализ жүргізу, 

сонымен бірге фармацевтикалық ӛндірістің биотехнологиясын ұйымдастыру сұрақтарын қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі заманғы медицина мен ветеринарияның арсеналында адам және 

жануарлардың ауруларына қарсы нәтижелі емдік қасиеті бар кӛптеген заттар белгілі. Биохимия, генетика, 

молекулалық биология, иммунология, микробиология және вирусология сияқты биологиялық ғылымдардың 
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қарқынды дамуына байланысты адам және жануарлардың бұрын қиын жолмен жазылатын ауруларының 

терапиясы үшін пайдаланылатын жаңа фармацевтік және ветеринарлық препараттарды ӛндіруді жүйелі түрде 

ӛсіру мақсатында медициналық және ветеринарлық биотехнологияның мүмкіндіктері кеңеюде. Осы жӛнінде 

инфекцияға, қатерлі ісік және басқа да ауруларға қарсы адам организмінің қорғаныштық күштерінің деңгейін 

бақылайтын табиғи қосылыстар зерттелуде. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биотехнологиялық әдістермен дәрілік, профилактикалық, диагностикалық 

препараттарды алуды меңгеру; В)Биообъектілердің классификациясын жіктей алу; С)Микробиологиялық 

ӛндіріс технологиясына және де оларды бақылау, қаркындату және басқару әдістерін меңгеру. Д)Дәрілік 

препараттарды жасаудың медико-биологиялық және ветеринарлық-биологиялық тәсілдерінің стратегиясын 

білу; Е)Практикалық денсаулықты сақтау және ветеринарияда пайдаланылатын, гормондар, интерферондар, 

интерлейкиндер, антибиотиктер,антиденелер, вакциналар дәрілік заттардың ӛндірістік деңгейдегі ӛндірілуін 

зерттей алу; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Тамақтанудың гигиеналық негіздері 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент  Темиркулова Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тамақтанудың негізгі компоненттерінің гигиеналық сипаттамаларына сүйене 

отырып, дұрыс тамақтану принциптері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Тамақтанудың гигиеналық негіздері» курсында рационалды тамақтанудың 

негізгі постулаттары, гигиеналық ерекшеліктері және ақуыздар, кӛмірсулар, майлар сияқты қоректік заттардың 

әсері және олардың тамақ рационындағы дұрыс үйлесуі туралы білім жүйесін құру міндеті тұр. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоректік заттардың негізгі кластары, құрылымы, қасиеттері мен 

функцияларын, дұрыс тамақтану принциптерін білу және түсіну. В)Тамақтанудың әртүрлі компоненттерінің 

ағзаның денсаулығына және оның функционалдық жағдайына әсер ету ерекшеліктерін талдау мүмкіндігі. С)Әр 

түрлі диеталардың жасына, денсаулығының жай-күйіне, физикалық белсенділігіне сәйкестігі туралы пайымдау 

мүмкіндігі. Д)Әдеби кӛздерден, Интернеттен ақпаратты нақты түсіндіру, жинақтау және талдау дағдыларын 

қалыптастыру. Е)Болашақ мамандарды теориялық біліммен және жалпы және кәсіби мақсатта бағдарламалық 

қамтамасыз етумен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету үшін оқыту саласындағы 

дағдылар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Фитобиотехнология 

Бағдарлама авторы: Магистр, Кукенов Ж.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛнеркәсіптік ӛндірісте ӛсімдік объектілерін пайдалану туралы түсінік 

қалыптастыру және басым бағыттарды дамытуды қамтамасыз ету және биохимия, биотехнология, 

биоинженерия әдістерімен ӛсімдік шикізаты негізінде жоғары технологиялық инновациялық дәрілік 

препараттарды әзірлеуге ықпал ету. 

Пәннің қысқаша  мазмҧны: "Фитобиотехнология" курсы фитохимиялық құрамы мен медицинада емдік 

ӛсімдіктерді қолдану, биотехнологияның әдістері  мен технологиялары туралы білім жүйесін қалыптастыру 

және in vitro (жасанды қоректік ортада) дәрілік ӛсімдіктердің жасушалары мен ұлпаларының мәдениеті, сондай-

ақ биотехнология мен гендік инженерия негіздері, нанобиотехнологиялар мен молекулалық модельдеу туралы 

заманауи түсініктері болуы тиіс.  

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛсімдіктерінің негізгі бӛлімдерінің негізгі дәрілік ӛсімдіктері мен емдік 

ӛсімдіктердің фитохимиялық құрамын білу және түсіну, дәрілік ӛсімдіктердің жасушаларын жасанды қоректік 

ортада ӛсіру және дәрілік ӛсімдіктердің негізінде медициналық препараттарды жасау үшін пайдаланылатын 

биотехнология әдістерін түсіну. В)Курсты оқып болғаннан кейін студент: жер үсті және жерүсті фитомасының  

динамикасындағы қоршаған орта факторларының рӛлі туралы түсінікке ие болуы керек. С)Жүйелік ойлауға 

қабілетті болу, халық шаруашылығы үшін пайдалы ӛнімдер ӛндірісінде тірі организмдерді, жасушалар 

дақылдарын және биологиялық процестерді пайдалану әдістемесін білу, қоршаған ортаға әсерін жақсартатын 

және адам мен жануарлардың экологиялық қатерсіз тіршілік ету ортасын қалыптастыратын медицина.әдеби 

дереккӛздерден, интернеттен ақпаратты нақты түсіндіру, жинау және талдау. D)Істей білуі керек: жер асты 

(шӛп, шірік, қоқыс) және жер асты (тірі және ӛлі тамырлар) фитомасасының ӛнімділік динамикасының 

арақатынасын зерттеу;  E)Болашақ мамандарды теориялық білімдермен және жалпы және кәсіби мақсаттағы 

бағдарламалық құралдармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларымен қаруландыру. 
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13.1.1 Модуль Ӛндірістік биотехнология 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); C); D); Е). 

Пәннің атауы: Ӛндіріс қалдықтарын қайта ӛңдеу биотехнологиясы 

Бағдарлама авторы:  А.К.Калиева, Ж.А.Каренеева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қалдықтар туралы және оларды жою және қайта ӛңдеу әдістері туралы жалпы 

түсінік қалыптастыру және қалдықтарды ӛңдеу биотехнологияларында әртүрлі биологиялық және экологиялық 

пәндерді оқу барысында алынған теориялық білімді қолдана білуді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Ӛндіріс қалдықтары туралы түсінік және оларды жіктеу, ӛндіріс қалдықтарының 

қоршаған ортаға техногенді жүктемесі, ӛндіріс қалдықтарының ӛмірлік және технологиялық циклы, ӛндіріс 

қалдықтарын пайдалану сферасында мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру бойынша стратегия және 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ӛндіріс қалдықтарын қайта ӛңдеудегі негізгі биотехнологияның 

таңдауын негіздеу.   

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Осы курсты бітірген студент келесілерді білуі қажет: А)Қалдықтарды 

басқарып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ете білу; В)Қалдықтарды қайта ӛңдеудің биотехнологиялық 

әдістерін білу қажет; C)Органикалық және бейорганикалық қалдықтарды қайта ӛңдеудің биотехнологиялық 

әдістерін, антропогендік жолмен алынған ксенобиотиктердің биодеградациясын білу, ластанған топырақтар 

мен техногенді аумақтарды қалпына келтіру; D)Қатты және сұйық қалдықтарды қайта ӛңдеуге арналған 

аппараттар мен жабдықтардың жұмыс істеу принципі мен құрылымын білу; Е)Қоршаған ортаны қорғау және 

қалпына келтіру үшін аппараттарды, жабдықтарды және биотехнологиялық схемаларды таңдау принциптерін 

білуі қажет. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); C); D); Е). 

Пәннің атауы: Биотехнология ӛндірісінің негіздері 

Бағдарлама авторы:  А.К. Калиева, Ж.А.Каренеева 

Курсты оқытудың мақсаты: Биотехнологиялық ӛндірістің кезеңдерімен студенттерді таныстыру, оның 

ішінде: шикізаттар түрлерімен, биообъектілермен, процестер түрлерімен таныстыру және бӛліп алу, тазалау 

процестерімен және соңғы ӛнімнің тауарлық формасын жасақтаумен таныстыру, сонымен қатар, тамақ 

ӛнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, экология, медицина сияқты салаларда туындайтын кӛптеген әлеуметтік және 

экономикалық проблемаларды шешуді талқылап,  кӛзқарас қалыптастыруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнде биотехнологиялық ӛндірістің ерекше компоненті ретінде биологиялық 

объектілер, биотехнологиялық ӛндірістің шикізат базасы, зертханалық, ӛнеркәсіптік, жартылай ӛнеркәсіптік 

ӛсіру технологиясы, мерзімді және үздіксіз ӛсіру (хемостат, турбидостат, оксистат), биомассаны және тіршілік 

ету ӛнімдерін (метаболиттер) алу, бастапқы және қайталама метаболиттер, соңғы ӛнімдерді бӛлу және тазалау 

әдістері, концентраттар мен жоғары тазаланған фармацевтикалық препараттарды алу, дайын ӛнімдердің 

түрлері, мутантты ӛнімдерді пайдалану, жоғары тазаланған фармацевтикалық препараттарды қолдану  және 

гендік-инженерлік ӛнімдер қарастырылады. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: А)Биотехнологиялық процестердің 

метаболизмінің ерекшелігін, биотехнологиялық ӛндіріс үшін шикізатты, субстраттарды пайдалануға 

қойылатын талаптарды, стерильді жағдайларды қолдау әдістерін, биомассаны және метаболиттерді алу 

әдістерін білу; В)Биотехнологиялық ӛнімнің әртүрлі түрлерін ӛндіруде технологиялық процестерді талдау үшін 

тәжірибелік деректерді статистикалық ӛңдеу, зерттеулер жүргізу үшін зерттеу әдістері мен аспаптарды қолдану 

дағдыларын, сондай-ақ зертханалық зерттеулер дағдысын, Ӛнеркәсіптік биотехнология туралы білімдерді 

меңгеру; С)Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының негізгі ережелерін, мамандықтың білім 

беру-кәсіби бағдарламасының мазмұнын, кәсіби қызметінің міндеттерін меңгеру. 

 

13.1.2 Модуль Биотехнологиялық қҧрал-жабдықтар негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е); F). 

Пәннің атауы: Тұтыну қалдықтарын қайта ӛңдеу биотехнологиясы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы  А.К. Калиева  

Курсты оқытудың мақсаты: Қалдықтар туралы және оларды утилдеу және қайта ӛңдеу әдістері туралы 

жалпы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Тұтыну қалдықтары туралы түсінік және оларды жіктеу, тұтыну қалдықтарының 

қоршаған ортаға техногенді жүктемесі, тұтыну қалдықтарының ӛмірлік және технологиялық циклы, тұтыну 

қалдықтарын пайдалану сферасында мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру бойынша стратегия және 
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экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тұтыну қалдықтарын қайта ӛңдеудегі негізгі биотехнологияның 

таңдауын негіздеу. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Осы курсты бітірген студент келесілерді білу қажет: А)Қалдықтардың 

жіктелуін білу қажет; В)Қалдықтарды басқара білу және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ете білу қажет; 

С)Қалдықтарды қайта ӛңдеудің биотехнологиялық әдістерін білу қажет.   

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е); F). 

Пәннің атауы: Биотехнологиялық құрал-жабдықтар негіздері 

Бағдарлама авторы:  А.К. Калиева, Ж.А.Каренеева 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің теориялық және практикалық білім мен дағдыларын игеруге, 

биотехнологиялық құрал-жабдықтардың құрылысы мен пайдалану салаларын білуге үйрету. Берілген жылдық 

қуаттылық бойынша биообъектінің периодты, жартылай үздіксіз және үздіксіз дақылдау процесі үшін негізгі 

технологиялық құрылғыларды есептеу, биотехнологиялық ӛндірістердің ӛнімдерін тазалау және бӛліп алу 

кезеңдері үшін құрылғыларды таңдау және есептеу, қосымша құрылғыларды есептеу, негізгі технологиялық 

кезеңдердің материальді және жылулық балансын құру, реконструирленген цехтарда құрылғылардың 

материалды есептеулердің деректері бойынша таңдалған құрылғыларды  бӛлу немесе жаңа ӛндірістік бӛлмені 

жобалау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнеркәсіптік биотехнологиялық ӛндірістердің негізгі типтерін жобалау және 

пайдалану бойынша теориялық және практикалық материалдарды игерту. Ӛндірістік технологиялық процестер 

(кӛптоннажды және азтоннаждыӛндірістер) үшін жабдықтарды таңдау. Ферментация процестеріне аппаратты 

дайындау. Микроорганизмдерді бірдеңгейлі және кӛпдеңгейлі үздіксіз дақылдау үшін культиваторлар. 

Аэрирлеуші және араластырушы құрал. Автоматты кӛбіксӛндіруші жүйелер. Аэрирлеуші ауаны 

залалсыздандыру және жұқа тазалауды алу жүйесі. Микробиологиялық синтездің мақсатты ӛнімдерін 

концентрлеу, бӛліп алу және кептіру үшін жабдықтар. Биотехнологиялық ӛндірістің ӛнімдерін майдалау,  

бӛлшектеу, стандартизациялау және орау үшін жабдықтар. Әртүрлі  биотехнологиялық ӛндірістерде 

жабдықтарды пайдаланудың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Берілген курсты оқығаннан кейін студент биотехнологиялық ӛндірістерді 

жобалаудың принциптерін білу қажет; В)Барлық негізгі биотехнологияға қажетті зертханалық құрал-

жабдықтарды, ыдыстарды білуі қажет және оларды залалсыздандыру тәртіптерін, түрлерін білу; С)Процестерге 

қажетті машиналар мен аппараттарды таңдай алу, D)Биотехнологиялық ӛндірістердің негізгі типтерін 

пайдалануын жүзеге асыра алу, E)Негізгі техникалық және технологиялық құжаттарды жасау; Отандық және 

шетелдік ӛндірушінің бар технологиялық жабдықтары туралы ақпаратты білу. 

 

Білім бағдарламасы: 5В060702-Биология және зоология 

12.2.1 Модуль Зоология салалары 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Таксидермия  

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Абдукаримов А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Таксидермия (латынша tаsіо – дайындау, ӛңдеу, dеrmа – тері ) қазіргі түсінік 

бойынша жалпы білім беретін мектептердің, колледждердің және жоғары оқу орындарының оқу процесіне 

қажет кӛрнекі биологиялық құралдар (тұлыптар, қаңқалар, муляждар, үлгілер, терілер, консервіленген 

препараттар, макро және микропрепараттар) музей композициясын құрастыру, музейде экологиялық 

экспозициялар жасауға қатысты іргелі теориялық білім мен практикалық дағдыға үйрететін биологиялық 

ғылымның кең кӛлемді бӛлімі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттерге таксидермия және теріні дайындау, теріні жинау, консервациялау, 

кию, улану, манекен дайындау, теріні кию және қажетті композицияны жасаудың теориялық негіздері мен 

практикалық дағдыларын беру. Студенттерді таксидермияның даму тарихымен таныстыру, студенттерге такси 

дермасының техникалық тәсілдерін, табиғи планды сақтай отырып, толтырылған жануарларды, манекендерді, 

экспозицияларды, диограмаларды, музей экспонаттарын жасау ережелерін үйрету. 

- ғылыми-техникалық, жаратылыстану және жалпы ғылыми ақпараттарды проблемалық мәселелерге сай 

жылдам табу, талдау және контекстік сауатты ӛңдеу 

- жеке және танымал ғылыми-зерттеулердің қорытындыларын кӛпшілікке жеткізе білу 

- ӛз саласына сәйкес деректерді жинау және мәселелерді шеше білу; 

- кәсіби шеберлік  негіздерін қалыптастыру қабілеті; 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  
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Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Таксидермияның тарихын, кӛркемдік кӛзқарасын, жануарлар биологиясын 

жетік білуі, таксидермия шеберлігі әдістерін; биологиялык нысандарды зерттеудін анатомиялык, 

морфологиялык, таксономиялық әдістерін; В)Таксидермияда қолданылатын негізгі және қосымша құралдарды; 

жануарларды дайындаудың техникалық әдістерін; табиғатты қорғау мен табиғатты рациональды пайдаланудың 

негізін; С)Олардың курста алған білімдерін  қорытындылауға,жинақтауға,жүйелеуге;  білімдерін іс жүзінде 

нақты қолдана білуге; D)Нақты препараттар мен құрал- жабдықтарды дұрыс қолдана білуге; терініӛңдеу, 

терініконсервілеу, сүрту, манекен жасау, дайынтерініманекенгеқоюды. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Орнитология 

Бағдарлама авторы: магистр, оқытушы Беркалиева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құстар класы жӛнінде  мәселелерді қарастыру арқылы құстардың эволюциялық 

– биологиялық кӛзқарас қалыптастыру және құстардың морфологиясы мен анатомиясын, онтогенезі мен 

филогенезін, систематикасын, физиологиясын, экологиясын, таралуын зерттеу болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Құстар класының анатомо-морфологиялық ерекшеліктеріне, олардың алуан 

түрлілігі және басты таксондарына сипаттама береді. Құстардың ерекшеліктерімен танысқан соң, олардың 

тұлыбын жасаудың тиімді технологиясын меңгереді. Курс   тарихи тәжірибесімен қалыптасқан, жануардың 

терісін дұрыс сойып алуға, оны сақтауға, содан кейін нақты экспозициялық міндеттерді ескере отырып 

тұлыптарды жасауға мүмкіндік беретін күрделі техникалық тәсілдерді қарастырады. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құстардың қаңқасын сызбаға түсіре алады; кӛптүрлілігі, құрылымы мен 

қызметтері; кӛбею, оқу бағдарламасына сай білімді терең менгереді; В)Құстарды салыстыра және сипаттай 

алады; С)Лабораториялық және далалық жағдайларда зерттеу жұмыстарын іске асыруда практикалық 

дағдыларға ие болуы тиіс; D)Құстардың  систематикасын қолдана білуі тиіс; Е)Интернет жүйесіндегі 

биологиялық ақпараттарды ӛз бетімен ӛндеуге үйренеді 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ихтиология және балық шаруашылығы  

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Абдукаримов А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем фаунасында метоболизм процесінде маңызды орын алатын топ – балықтар 

әлемі. Қазақстан фаунасында әлемдегі балықтардың 0,7%  кездеседі. Балықтардың мекен етуі мен кездесуі 

кӛптігін ескере отырып, арнаулы курс осы бағытта жүргізу таңдалып алынды. Арнаулы курс кезінде ӛлкемізге 

және облысымыздың оңтүстік-шығысында Торғай-Ырғыз резерватында кездесетін балықтарға тереңірек 

тоқталынады. Сондай-ақ, облыста кездесетін Қазақстан қызыл кітабына енген түрлерге сипаттама беріп, оларды 

қорғаудағы жұмыстар мен ӛзекті мәселелер қаралады. Арнаулы курс оқушыларға балықтар әлемінің 

кӛптүрлілігі мен таралуымен танысып, оларға деген қызығушылығын арттырып, оларды қорғауға атсалысуда 

іс-әрекетін дамытады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балықтардың класс үсті тармағының әртүрлі таксондарының систематикасы мен 

экологиясын биология арқылы базалық білімдерді игеру болып табылады. Жер шарындағы су қоймаларында 

балықтар классүсті тармағының негізгі систематикалық тобының кӛбеюі мен таралуын және де құрылыс 

ерекшеліктерін үйрену Студенттерге пән бойынша теориялық алған білімдерін практикалық деңгейде меңгере 

алу: қоршаған ортаға ұқыпты қарауға тәрбиені қалыптастыру, пән саласына сәйкес деректерді жинай алу, 

пәннің әлеуметтік маңызын, кәсіби деңгейде мәселерді шешу дағдысын қалыптастыру, ғылыми-зерттеулердің 

қорытындыларын кӛпшілікке жеткізе білу, ӛз саласына сәйкес деректерді жинау және мәселелерді шеше білу. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Балықтар класс үсті тармағының шығу тегі және эволюциялық 

ӛзгерістерін детальді танысуды; балықтардың табиғи популяциясына антропогендік әсер мәселесін; 

В)Биологиялык нысандарды зерттеудін анатомиялык, морфологиялык, таксономиялық әдістерін; 

С)Ихтиофаунаның әртүрлі жануарлардың түрлерді қорғау позициясымен бейімделу маңыздылығын; 

D)Табиғатты қорғау мен табиғатты рациональды пайдаланудың негізін; Е)Олардың курста алған білімдерін  

қорытындылауға, жинақтауға,жүйелеуге; білімдерін іс жүзінде нақты қолдана білуге; 

 

12.2.2 Модуль Зоология салаларының негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С);D);E). 

Пәннің атауы: Териология 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Абдукаримов А.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Териология- жануарлардың алуан түрлілігін, құрылыстарының ерекшеліктерін, 

тіршілік әрекетін, ортаға бейімдеушілігін, таралу зандылықтарын зерттеу, олардың ӛнімділігін арттыру, тиімді 

пайдалану мен оның табиғаттағы қорын сақтау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқу үрдісінде студент биологиялық обьектілер мен биологиялық процестердің 

негізінде - жануарлардың кӛптүрлілігін, олардың шығу тегін, органдар жұйесінің құрылысын, систематикасын, 

таралуын, тіршілік ортасымен байланысын және адам ұшін маңызын, эвлюциясын жеткілікті деңгейде меңгеруі 

қажет. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жер шарындағы су қоймаларында балықтар классүсті тармағының негізгі 

систематикалық тобының кӛбеюі, В)Таралуын және де құрылыс ерекшеліктерін үйренеді, C)Жәндіктердің 

экологиясыy меңгеру. D)Бунақденелілердің құрлыс ерекшелігі, кӛбеюі, дамуын меңгеру. E)Бунақденелілердің 

ауыл шаруашылығына келтіретін зиянын тереңірек түсіну. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С);D);E). 

Пәннің атауы: Герпетология  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Абдукаримов А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем фаунасында метоболизм процесінде маңызды орын алатын топ – балықтар 

әлемі. Қазақстан фаунасында әлемдегі балықтардың 0,7%  кездеседі. Балықтардың мекен етуі мен кездесуі 

кӛптігін ескере отырып, арнаулы курс осы бағытта жүргізу таңдалып алынды. Арнаулы курс кезінде ӛлкемізге 

және облысымыздың оңтүстік-шығысында Торғай-Ырғыз резерватында кездесетін  балықтарға тереңірек 

тоқталынады. Сондай-ақ, облыста кездесетін Қазақстан қызыл кітабына енген  түрлерге  сипаттама беріп, 

оларды қорғаудағы жұмыстар мен ӛзекті мәселелер қаралады. Арнаулы курс  оқушыларға балықтар  әлемінің 

кӛптүрлілігі мен таралуымен танысып, оларға деген қызығушылығын арттырып, оларды қорғауға атсалысуда 

іс-әрекетін дамытады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балықтардың класс үсті тармағының әртүрлі таксондарының систематикасы мен 

экологиясын биология арқылы базалық білімдерді игеру болып табылады. Жер шарындағы су қоймаларында 

балықтар классүсті тармағының негізгі систематикалық тобының кӛбеюі мен таралуын және де құрылыс 

ерекшеліктерін үйрену: Студенттерге пән бойынша теориялық алған білімдерін практикалық деңгейде меңгере 

алу, қоршаған ортаға ұқыпты қарауға тәрбиені қалыптастыру, пән саласына сәйкес деректерді жинай алу, 

пәннің әлеуметтік маңызын, кәсіби деңгейде мәселерді шешу дағдысын қалыптастыру, ғылыми-зерттеулердің 

қорытындыларын кӛпшілікке жеткізе білу, ӛз саласына сәйкес деректерді жинау және мәселелерді шеше білу. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Балықтар класс үсті тармағының шығу тегі және эволюциялық 

ӛзгерістерін детальді танысуды; В)Балықтардың табиғи популяциясына антропогендік әсер мәселесін; 

С)Биологиялык нысандарды зерттеудін анатомиялык, морфологиялык, таксономиялық әдістерін; 

D)Ихтиофаунаның әртүрлі жануарлардың түрлерді қорғау позициясымен бейімделу маңыздылығын; табиғатты 

қорғау мен табиғатты рациональды пайдаланудың негізделген; Е)Олардың курста алған білімдерін 

қорытындылауға, жинақтауға, жүйелеуге; білімдерін іс жүзінде нақты қолдана білуге; 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С);D);E). 

Пәннің атауы: Ихтиология 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Абдукаримов А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балықтардың класс үсті тармағының әртүрлі таксондарының систематикасы мен 

экологиясын биология арқылы базалық білімдерді игеру болып табылады. Балықтар классүсті тармағының 

шығу тегі және эволюциялық ӛзгерістерін детальді танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ихтиология тарихына шолу. Балық морфологиясы. Шеміршекті және сүйекті 

балықтың бас қаңқасы. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жер шарындағы су қоймаларында балықтар классүсті тармағының негізгі 

систематикалық тобының кӛбеюі, В)Таралуын және де құрылыс ерекшеліктерін үйренеді, C)Жәндіктердің 

экологиясыy меңгеру. D)Бунақденелілердің құрлыс ерекшелігі, кӛбеюі, дамуын меңгеру. E)Бунақденелілердің 

ауыл шаруашылығына келтіретін зиянын тереңірек түсіну. 
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13.2.1 Модуль Ауылшаруашылығы негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Ауылшаруашылық зиянкестері 

Бағдарлама авторы: а.ш.ғ.к. аға оқытушы Аманова Р.П. 

Курсты оқытудың мақсаты: Зиянкестердің негізгі морфо-биологиялық, экологиялық ерекшеліктерін, табиғи 

биоценоздағы алуантүрлілігі және сандық (сан мӛлшері, биомасса) даму мүмкіндігін, шығу тегін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жер планетасында таралуын қамтамасыз ететін негізгі факторлар. Насекомдардың 

табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызы. Табиғат заңдарын танып-білуі.  

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Насекомдардың негізгі морфо-биологиялық, экологиялық ерекшеліктерін 

түсіну. B)Табиғи биоценоздағы алуантүрлілігі және сандық (сан мӛлшері, биолмасса) даму мүмкіндігін, 

шығу тегін білуі тиіс. C)Табиғат заңдарын танып-білуі. D)Зиянкестердің негізгі морфо-биологиялық, 

экологиялық ерекшеліктерін білу. E)Табиғи биоценоздағы алуантүрлілігі және сандық (сан мӛлшері, 

биомасса) даму мүмкіндігін, шығу тегін зерттеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ауылшаруашылығы негіздері 

Бағдарлама авторы: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Аманова Р.П. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығы салаларының басқа ғылымдармен байланысын түсіндіру 

және жетістектерімен таныстыру. Ғылыми негізде тәжірибелер жүргізуде, тәрбиелік мәні бар ғылыми 

жұмыстарды жүргізу әдістерін үйретеді. Ауыл шаруашылығының басты салаларын қамтитындығын түсіндіріп, 

біліктіліктерін арттыруға кӛмектесу. Ауыл шаруашылығы саласы бойынша алынған теориялық білімін 

практикалық дағдыға айналдыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Орта білім беру мектебінде оқу, тәжірибелік және оқу-тәрбие жұмыстары үшін 

студенттерге қажетті  ауыл шаруашылық білімі мен дағдыларын  қалыптастыру. Ауыл шаруашылығының, 

агрохимияның, ӛсімдік шаруашылығының және мал шаруашылығының заңдылықтары  мен мәселелерін білу, 

ең маңызды ауылшаруашылық ӛсімдіктерін ӛсіру, олардың негізгі түрлерінің құрамының ӛсуі мен даму 

ерекшеліктерін игеру. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ауыл шаруашылығы ӛндірісінің ғылыммен байланысын ашатын 

теориялық білімді, тәжірибелік және оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруға қажетті практикалық дағдыларын 

қалыптасуы; В)Жер шаруашылығы жүйесі, химияландыру, мәдени ӛсімдіктердің түрлі сорттары,үй 

жануарларының тұқымдары, оның күтімі, ӛсімдіктерді ашық, және жабық грунтта ӛсіру, мал азығын 

даярлаудың озық технологияларын меңгеру; С)Агротехникалық шараларды іске асыруда іскерлік пен 

дағдыларын қалыптасуы; D)Ӛсімдік мал шаруашылығы, химияландыру бойынша озық технологияларды игеріп, 

иновациялық жобаларды заман талабына сәйкес меңгеру; E)Нәтижесінде халықтың азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, ӛнеркәсіпті шикізатпен, ауылшаруашылқ ӛнімдерінің экспорттық әрекетін арттыру. 

 

13.2.2 Модуль Ӛсімдік және мал шаруашылығы негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Энтомология 

Бағдарлама авторы:  магистр, аға оқытушы Абдукаримов А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер планетасында таралуын қамтамасыз ететін негізгі факторлар мен 

насекомдардың табиғаттағы және адам ӛміріндегі маңызын және олардың табиғат заңдарын танып-білуде ӛте 

маңызды инбикатор екендігін дәлелдеу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Энтомология-насекомдар туралы ғылым. Қазіргі энтомология-ғылымға үлкен үлес 

қосатын практикалық маңызды, қарқынды даму сатысындағы биологиялық саласы. Насекомдардың негізгі 

морфо-биологиялық, экологиялық ерекшеліктерін, табиғи биоценоздағы алуантүрлілігі және сандық (сан 

мӛлшері, биомасса) даму мүмкіндігін, шығу тегін зерттейді. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ауыл шаруашылығындағы зиянкестері, медицинамен мал дәрігерлік ісінде 

адамның, жануарлардың және ӛсімдіктердің паразиттері, сондай-ақ ауру таратушы жануарлар түрлерін 

тереңірек анықтап біліп меңгеру; B)Кӛбелектердің тіршілік әрекетін қамтамасыз ететін биологиялық процестер 

жӛніндегі білімдерді игереді; C)Жәндіктердің экологиясыy меңгеру; D)бунақденелілердің құрлыс ерекшелігі, 

кӛбеюі, дамуын меңгеру; E)Бунақденелілердің ауыл шаруашылығына келтіретін зиянын тереңірек түсіну. 
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Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ӛсімдік және мал шаруашылығы  негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Сырымбетов С.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студентерге біздің еліміз бен шет елдердегі ӛсімдік және мал шаруашылығының  

қазіргі жағдайын, ӛсімдік және мал шаруашылығының  биологиялық және шаруашылық ерекшеліктерін, 

сонымен бірге аз шығын жұмсай отырып, алынған ӛнімдерді экологиялық таза ӛнім алу үшін тиімді пайдалану 

жолдарын терең оқып-үйрену. Ӛсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының әртүрлі салаларын, ӛндіріс 

технологиясын және мал шаруашылығы ӛнімдерін ӛңдеу негіздерін игеру бойынша қажетті білім, дағды алу. 

Егістік алқаптарын зерттеу; ӛсімдіктердің ӛсу кезеңдері мен даму кезеңдерін зерттеу; дақылдардың 

биологиялық сипаттамаларын зерттеу; Ауылшаруашылық жануарларының ӛнімді және асыл тұқымды 

қасиеттерін, жануарлар мен құстардың жекелеген түрлері мен тұқымдарын, олармен жұмыс жасау әдістерін, 

ӛнімді тиімді түрде кӛбейту жолдарын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының негіздерін, мәдени ӛсімдіктер 

туралы түсінік, егістік дақылдардың жіктелуі, ӛсімдік тіршілік факторлары; негізгі шаруашылық 

дақылдарының ұлттық экономикалық маңызы және морфо-биологиялық сипаттамасы; ӛсімдіктерді ауыспалы 

егісте орналастыру; ауылшаруашылық жануарларының ӛнімділігі мен асыл тұқымдық қасиеттерін, жануарлар 

мен құстардың жекелеген түрлері мен тұқымдарын, олармен жұмыс жасау әдістерін. 

Пререквизиттері: Жануарлар физиологиясы, Орман биологиясы, Ырғыз-Торғай мемлекеттік табиғи 

резерватының флорасы мен фаунасы.  

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер жануарлар және микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жануарлар мен құстардың ас қорыту физиологиялық процестерін, әртүрлі 

түрлердегі жануарларды азықтандыру мен ұстау ерекшеліктерін, қатты жемшӛп базасын құру және 

жануарларды дұрыс тамақтандыру тәсілдерін, жануарлардың жекелеген түрлерінің жыныстық және жас 

топтарын; ӛсімдік шаруашылығы дамуының негізгі бағыттары мен бағыттары; жоғары және экологиялық таза 

дақылдарды алудың негізі ретінде ӛсімдік шаруашылығының теориялық негіздері; дақылдардың 

морфологиялық және биологиялық сипаттамалары, ӛсіру жағдайларына қойылатын талаптар; ӛсімдік 

шаруашылығы ӛнімінің сапасын жақсарту жолдарын біледі; В)Топырақ-климаттық жағдайларды және 

шаруашылықтардың материалдық-техникалық жабдықталуын ескере отырып, егістік дақылдарды ӛсірудің 

заманауи технологияларын әзірлеу және енгізу;әр түрлі ауылшаруашылық жануарларын үздіксіз, үнемді 

тамақтандыруды ұйымдастыра білу; диеталар жасау, жем сапасы мен қорын анықтау, диеталар жасау, жем 

сапасы мен қорларын анықтау; С)Ӛсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының  әдістерін қолдана білу; 

ӛсімдіктер мен жануарларға биологиялық және агрономиялық бақылау жүргізу; тұқым себуге дайындау; ӛнімді 

егіннен кейінгі ӛңдеудің, сақтаудың және ӛңдеудің алдыңғы қатарлы әдістерін қолдану. D)Әдебиет кӛздерінен, 

интернеттен ақпараттар жинау және талдау мүмкіндігі. Техникалық құрылғыларды пайдалануға, ақпаратты 

басқаруға және компьютермен жұмыс жасауға байланысты дағдыларға ие болу. Е)Болашақ мамандарды жалпы 

және кәсіби мақсатта бағдарламалық құралдармен жұмыс жасауда теориялық біліммен және практикалық 

дағдылармен қамтамасыз ету үшін оқыту саласындағы дағдылар. 
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10.1 Модуль Биологияның фундаментальді негіздері - 18 кредит 

БП ТК KKATA 4222 Биогеография 7 4 

БП ТК МВ 4223 Молекулалық биология 7 4 

КП ТК GB 4308 Геоботаника 7 5 

КП ТК GShN 4309 Гүл шаруашылығы негіздері 7 5 

10.2 Модуль Биологияның ғылыми салалары  - 18 кредит 

БП ТК OB 4222 Ӛсімдіктер биогеграфиясы 7 4 

КП ТК ZhMB 4223 Жасушаның молекулалық биологиясы 7 4 

КП ТК Fit 4308 Фитопотология 7 5 

КП ТК SOB 4309 Сәнді ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігі 7 5 

11.1 Модуль Ғылыми жҧмыстар және биолог мамандар дайындау әдістемесі   - 30 кредит 

БП ТК AOOSh 4224 Ақтӛбе облысының орман шаруашылығы 7 5 

КП ЖК KBMDA 4310 Кәсіби биолог мамандарды дайындаудың әдістемесі 7 5 

КП ТК GZZhUZh 4311 Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау 7 5 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Диплом алды практика 8 5 

11.2 Модуль Ғылыми техникалық ақпараттар - 30 кредит 
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БП ТК ОВ 4224 Орман биологиясы 7 5 

КП ЖК KBMDA 4310 Кәсіби биолог мамандарды дайындаудың әдістемесі 7 5 

КП ТК GTAIA 4311 Ғылыми техникалық ақпараттарды іздеу әдістемесі 7 5 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Диплом алды практика 8 5 

 

Модуль 10.1 – Биологияның фундаментальді негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биогеография 

Бағдарлама авторы: магистр,  аға оқытушы Сырымбетов С.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағзалар мен олардың бірлестігінің географиялық жіктелуін анықтау, 

экологиялық ерекшеліктер мен әртүрлі түрлер, топтардың туыстық байланысын географиялық заңдылықтар 

арқылы кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛсімдіктердің географиялық зоналарын, тіршілік құрылымын, топырақты – 

климаттық жағдайларын экологиямен байланыстыра отырып қарастырады. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы,  Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, 

Гистология негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Экожүйелер мен биосфераның ұйымдастырылу ұстанымдарын білуі тиіс; 

В)Тірі ағзалардың жер беті мен суда таралу заңдылықтарын біледі; С)Биосфераның таксономиялық 

құрылымынбілуі тиіс; D)Климаттық ерекшеліктеріне байланысты биоценоздардың түрлеріне сипаттама білуі 

тиіс; Е)Биосфераны қорғау және тиімді пайдалану қағидаларын сипаттай алады; 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Молекулалық биология 

Бағдарлама авторы:. б.ғ.к., аға оқытушысы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Молекулалық биология әдістерінің теоретикалық негіздері жӛнінде түсінік 

қалыптастыру, алынған білімді қолдану және тәжірибелік біліктілікті арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мазмұны биополимерлердің құрылымын, тұқымқуалаушылық 

материалдарының  сақталуының және берілуінің  молекулалық механизмін, сондай-ақ заманауи молекулярлық 

биологиялық әдістердің негіздерімен, биополимерлердің функциялары, олардың компоненттері мен 

комплекстері, ақпаратты кодтаудың негізгі принциптерімен, гендер мен геномдардың құрылымы мен қызметі 

жайлы мәліметтермен таныстырады. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы,  Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, 

Гистология негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жасушаның физиологиялық реакцияларының спецификалығын 

анықтайтын молекулалық үрдістердің негіздерін білу керек; В)Молекулалық биология зертханалық 

техникасымен негізгі зерттеулерді, молекулалық биология саласында ғылыми және практикалық мақсаттарды 

шешуі үшін ӛз бетінше биологиялық ақпараттарды жинап, ӛңдеп, түсіндіре алуы керек; С)Молекулалық 

биология саласында практикалық мақсаттарды шешуге дағдылануы керек; D)Биологиялық объектілерді 

анықтап, бақылап, классификациялау, культивирлеуде қолданылатын әдістерді қолдана білу; Е)Молекулалық-

генетикалық әдістер мен технологияларды қолданудың негізгі принциптерін,  хромосомалардың әр түрлі 

типтерін дифференциалдап, адам мен жануарлардың қалыпты және патологиялық кариотиптерін ажырата алу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Геоботаника  

Бағдарлама авторы:. б.ғ.к., аға оқытушы Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛсімдіктер жамылғысы,  ӛсімдіктер қауымдастығының құрылымы, олардың 

табиғат және адам әрекеттеріне байланысты факторлардың әсерінен белгілі уақыт аралығында кеңістіктегі 

ӛзгерустерін түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Геоботаника – жер бетіндегі ӛсімдіктер жамылғысы және олардың 

қауымдастықтарын жан-жақты зерттейді, фитоценоздардың қалыптасуын және оның компоненттерінің қарым-

қатынасының негізгі ерекшеліктерін, фитоценоздың құрамын  және құрылымын, фитоценоздардың 

экологиясын, фитоценоздардың ӛнімділігі мен динамикасын, фитоценоздар географиясын, фитоценоздардың 

жіктелімі мен ординациясын, шӛлтану, далатану және ормантануды қарастырады. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жалпы және арнайы геоботаниканың теориялық тұрғыдан мазмұнын  жан-

жақты меңгеру; В)Фитоценоздардың қалыптасуының, құрамы мен құрылымының негізгі ерекшеліктерінің 
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мәнін ұғыну; С)Практикалық жұмыстарды орындап, талдау жасау, фитоценоздардың флористикалық құрамына 

сипаттама беру, динамикасының себебін түсіну; D)Фитоценоздар суреттерімен және кестелерімен жұмыс жасай 

білу; Е)Фитоценоздағы түрлер арасындағы сандық қатынастарды, биомасса мен ӛнімді таба білу, проективті 

жабынға баға бере білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Гүл шаруашылығы негіздері 

Бағдарлама авторы: Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: гүлді ӛсімдіктердің қасиеттерін, ӛсіру, қолдану, күту баптау тәсілдерімен 

талаптары бойынша студенттермен дайындық жұмыстарын жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырады, гүлдердің қоршаған 

ортадағы маңыздылығын, пайдасын айқындайды. Сонымен қатар гүлдердің ерекшеліктерімен танысып, 

эстетикалық тәрбиеге баулиды. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шӛптесін гілді ӛсімдіктердің биологиясын,  сәндік қасиеттерін,  ӛсіру 

агротехникасын, гүл композициясын құрастыру мүмкіншілігін білу; В)Когалдандыру, зерзатты безендіру 

жұмыстарын жүргізе білу; С)Шӛптесін ӛсімдіктердің сәндік қасиеттері, ӛсірудің агротехникалық ӛзгешелігі 

бойынша жұмыстар жүргізе білу; D)Бақты, скверді, саябақты әртүрлі композицияда безендіруде гүл түрлерін 

іріктей білу; Е)Шағын учаскелерде түрлі бағыттағы гүлді ӛсімдіктердің композицияларын таңдай білу. 

 

Модуль 10.2 – Биологияның ғылыми салалары 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ӛсімдіктер биогеографиясы 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Агадиева М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер шарындағы ӛсімдіктер мен жануарлардың таралу заңдылықтарын 

зерттейтін жалпы физикалық географияның бір саласы. Организмдердің материктер мен мұхиттардағы тарихи 

шығу-тегі мен таралу аймақтарын анықтай отырып биоценоздық, ландшафтық тұрғыдан сипаттайды 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛсімдіктер биогеографиясы  курсында жануарларды, ӛсімдіктерді және 

микроорганизмдерді географиялық бӛлу және бӛлу үлгілерін және биома мен таксономияны зерттейді.  Ол 

биология, экология эволюциялық зерттеулер, климатология және топырақтану ғылымымен тығыз байланыса 

отырып,  мүмкіндік беретін факторларды қарастырады. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент жалпы жертану, жалпы гидрология, материктер мен мұхиттардың 

физикалық географиясын білуі қажет; В)Ӛсімдіктер мен жануарлардың таралу заңдылықтарын зерттеуге 

дағдылану; С)Организмдердің материктер мен мұхиттардағы тарихи шығу-тегі мен таралу аймақтарын 

анықтау; D)Биогеография биология және география ғылымдарымен байланысты; Е)Биогеография – 

организмдердің материктер мен мұхиттардағы тарихи шығу-тегі мен таралу аймақтарын анықтай отырып 

биоценоздық, ландшафтық тұрғыдан анықтай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Жасушаның молекулалық биологиясы  

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушысы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Организмнің қызметінің негізгі молекулалық-генетикалық және жасушалық 

механизмдері туралы қазіргі заманғы білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Организмнің қызметіндегі молекулалық-генетикалық және жасушалық 

механизмдердің рӛлі, заманауи молекулалық-генетикалық әдістер мен технологияларды биологияда  

қолданудың негізгі принциптері туралы түсінік қалыптастырады. Молекулалық-генетикалық зерттеу 

жетістіктерін биологияда қолданудың  этикалық және құқықтық нормалары туралы түсінік береді.  

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірі организмдердің ұйымдасуындағы молекулалық-генетикалық, 

жасушалық және популяциялық деңгейлерін білу керек; В)Биологияда молекулалық-генетикалық әдістер мен 

технологияларды қолданудың негізгі принциптерін жасау; С)Репликация-транскрипция-трансляцияның 

молекулалық механизмдері туралы түсінік алады; D)Молекулалық-генетикалық процестер туралы білімдерін 

биологиялық механизмдерді түсіндіру барысында қолдану Е)Биологияда молекулалық-генетикалық әдістер мен 

технологияларды қолданудың негізгі принциптерін, хромосомалардың әр түрлі типтерін дифференциалдап, 

адам мен жануарлардың қалыпты және патологиялық кариотиптерін ажырата алу құзіретті болу. 
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Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); E). 

Пәннің атауы: Фитопатология  

Бағдарлама авторы:  б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауыл шаруашылығына зиян келтіретін ӛсімдік ауруларын толық жою немесе 

зиянды әсерін кемітетін әдістер табу. Ӛсімдіктер бірлестіктерімен олардың мекен ететін ортасы аралығындағы 

негізгі қарым-қатынас заңдылықтарымен, фитоценоздардың құрылысы, тіршілігі, кеңістікте таралуын, оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Фитопатология  курсы - патогенді және қоршаған орта факторларынан туындаған 

ӛсімдіктер аурулары түрлерін сипаттайды. Ол ауруларға қарсы күрес құралдарын дамытуды, ӛсімдік 

зақымдарының алдын - алуды  түсіндіреді. Фитопатология басқа ғылымдармен байланыса отырып, туындаған 

ауруларды жою процестерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы,  Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, 

Гистология негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛсімдік аурулары, мәдени және зиянкестер түрлерімен түсіндіру; 

В)Фитопатология жалпы фитопатология және жеке немесе арнайы фитопатологияны сипаттау; C)Жалпы 

фитопатология аурудың пайда болу себептері мен салдарын, даму заңдылықтарын, таралуын, оның індет 

(эпифиторий) түрінде пайда болуын, ӛсімдіктердегі анотомиялық-физиологиялық ауытқуларды, иммунитет, 

карантин сияқты мәселелерді зерттей білу; D)Арнайы фитопатология белгілі бір ӛсімдік түрінің ауруын 

зертте,оны емдеу, аурудан қорғау шараларын пайдалана білу; E)Фитопатологияда радиоактивті изотоптарды 

пайдалану, электрондық микроскоп, люминесценттік және рентген-құрылымдық талдау, кибернетика әдістері, 

молекулалық биология, авиация, ғарыш аспаптарымен спектрозольді суретке түсіру, т.б. жасай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Сәнді ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігі 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Агадиева М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Cтуденттерге сәндік ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігін, сәндік ӛсімдіктерді  

ӛсіру, сақтау және ӛңдеу, сондай-ақ тәжірибелік мақсаттар үшін ассортиментін білуге үйрету. Биологиялық 

білім саласындағы пәннің қазіргі замандағы жағдайын кӛрсету. Елді мекендер мен оқу орындары айналасын  

кӛкғалдандырудың теориялық негіздерін және ӛндірістік технологиясын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сәндік ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігінің  маңызы, бақ  - парк ӛнерінің қысқаша 

тарихы, ландшафтық  композициялар мен жобалау стильдері. Композицияны құрудың негіздері, кӛкжелекті 

нысандарды орналастыру негіздері. Сәндік ӛсімдіктердің алуантүрлерін отырғызу. Кӛғалдар. Олардың 

жіктелуі, құрылысы, агротехникасы. Ашық және қорғалатын жердегі сәндік ӛсімдіктердің биоалуантүрлілігі.  

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы,  Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, 

Гистология негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сәнді ӛсімдіктердің алуантүрлілігін, олардың ерекшеліктерін, қолдану 

технологиясын білу керек; В)Жасыл ӛсімдіктердің маңызын, ланшафтық композициялар мен жобалық 

стильдерін кӛкжелекті нысандарды орналастыру қағидаларын; С)Сәндік ӛсімдіктерді биологиялық 

морфологиялық белгілеріне қарап ажыратуға, күтіп баптауға, орналастыруға, тұқымдарын себуге дайындауға, 

вегетативті кӛбейтуге, сәндік нысандар жобасын құруды тиімді ұйымдастыруды және ӛткізуді үйрену; 

D)Сәндік ӛсімдіктерді кӛбейту тәсілдерін: қалемшелермен телу, бӛлмелік ӛсімдіктерді күтіп баптауды, түрлі 

нысандар территорияларын кӛкжелектендіру жобасын құруды игере білуі; Е)Сәнді ӛсімдіктер нысандарын 

күтіп баптау жұмыстарын ұйымдастыруға, атқарылған жұмыстардың сапасын анықтауға, атқарылған жұмыс 

кӛлемін жоспарлауға, білімін кӛтеруге, сәндік ӛсімдіктердің сапасын бақылаудың қарапайым әдістерін біледі. 

 

11.1 Модуль Ғылыми жҧмыстар және биолог мамандар дайындау әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ақтӛбе облысының орман шаруашылығы 

Бағдарлама авторы: Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орман шаруашылығының компоненттерімен, ормандарды күзетумен, қорғаумен, 

ормандар мен жануарлар дүниесінің ресурстық әлеуетімен, ӛсімдіктер мен жануарлар дүниесінің биологиялық 

әртүрлілігін сақтау бойынша жұмыстарды ұйымдастырумен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ақтӛбе облысының орман шаруашылығы таңдау компоненті-бұл орман 

шаруашылықтарының биологиясы мен экологиясын, оларды пайдалану, басқа да мәселелерін қамтитын пән. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛгалдандыруға барынша құнды, сәндік және тӛзімді ағаш және бұталы 

ӛсімдік түрлерін білу; В)Кӛгалдандыруға ұсынылатын сәндік ӛсімдіктеріне сынау жұмыстарын жүргізе білу; 

С)физологиялық дамуы және биоморфологиялық кӛрсеткіштері бойынша ерекшеліктерін салыстыра білу; 
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D)Қаласы жағдайында жақсы интродуценттелетін сәндік-бұталы ӛсімдік түрлерін іріктей білу; Е)Жергілікті 

климаттық жағдайға тӛзімді ағаш, бұталы ӛсімдіктер мен гүлдер түрлерін таңдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Кәсіби биолог мамандарды дайынау  әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Абдукароимов А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің ӛз тәжірибесін, мүмкіндіктерін, шығармашылық  әлеуетін  жүзеге 

асыру жолдары түсіндіріледі. Кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы 

мәдениетті алып жүруші тұлға ретінде қалыптастыруына  жағдай жасалады.Теориялық білімдерді ӛндірістік 

жағдайлардағы тәжірибелік дайындықпен тиімді үйлестіруге мүмкіндік береді 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Болашақ мамандардыңкәсіби шеберлігін шыңдау. Кәсіби биолог мамандарды 

дайынаудыңзаманауи технологияларын меңгеру. Ғылыми-техникалық, жаратылыстану және жалпы ғылыми 

ақпараттарды проблемалық мәселелерге сай жылдам табу, талдау, контекстік сауатты ӛңдеу, жеке, танымал 

ғылыми-зерттеулердің қорытындыларын кӛпшілікке жеткізе білу, ӛз саласына сәйкес деректерді жинау және 

мәселелерді шеше білу; кәсіби шеберлік  негіздерін қалыптастыру қабілеті; 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биологиялык нысандарды зерттеудін анатомиялык, морфологиялык, 

таксономиялық әдістерін; биологиялыкзерттеулердіннәтижелерінматематикалыкӛндеу әдістерін, тірі жүйелерді 

талдау мен зерттеу әдістерін; В)Аймақтар бойынша ӛсімдік түрлерін жинап және анықтай алу; адамның 

табиғатқа әсерін, құбылыстар мен процестерін толық түсіну; С)Табиғатты қорғау мен табиғатты рациональды 

пайдаланудың негізін; флора мен фауна білімінің негізгі қағидалары, әдістемелік нұсқауларын; ӛсімдік және 

мал шаруашылығы негіздерін; D)Әдебиеттермен жұмыс жасап, материалдарын оқу үрдісін білуге; курста алған 

білімдерін қорытындылауға, жинақтауға,жүйелеуге; Е)Білімдерін іс жүзінде, нақты препараттар мен құрал-

жабдықтарды дұрыс қолдана білу; глоссарий және латын терминологиясымен жұмыс жасауға қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жоспарлау  

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға үйрету, ғылыми ойлауға 

бейімдеу және зерттеу жүргізудің негізгі әдіс-тәсілдерімен таныстыру. 

творчествалық жұмыс, тәжірибе жұмыстарында қолдана беруге үйретудің мәні зор. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін таңдаудан бастап талдау әдістерін 

таңдаудан бастап, әлемдік ғылымның жетістіктерімен салыстыра отырып алынған нәтижелерді толық талдау 

үшін экспериментальды бӛлікке дейінгі іргелі зерттеулердің негізгі принциптерін білу және түсіну; таңдалған 

тақырыптың ӛзектілігін негіздеу; ғылыми зерттеу курсының жалпы жоспары. Ғылыми білім әдістерін қолдану: 

тақырыпты таңдау, зерттеу объектісі. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін, сонымен қатар 

мектептердегі, жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми ізденіс (зерттеу) жұмыстарының сатылары мен жазуға 

қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық) бӛлімдерін жазуда біліктілігін арттыру; В)Студенттерге 

ғылыми танымдық әдістемелері туралы мағлұмат беру; студенттерді зерттеудің негізгі әдістерін (теориялық) 

қолдана білуге үйрету; ғылыми зерттеулер нәтижелерін қорытындылау,талдау, енгізу формаларының 

дағдыларына үйрету; С)ЖОО студенттерінің техникалық творчествалық негіздерін игеруінде оқылатын 

материалды терең де твочестволықпен игеріп. студент ӛзінің алдына білімнің деңгейін ардайым жоғарлату 

мақсатында құзыретті болуы; Д)Таным – бағдарламаларды сақтау, құрастыру, жинақтау, сараптау, ӛңдеу 

бойынша сезім мен ойлау іс-әрекеті,білімді практикалық тұрғыдан қолдану, жаңғырудың эфективтік тәсілдерін 

орнатудың принциптік жүйесін қолдану.Әдістерді рациональды қолдана білу,ӛнімді зерттеу, іс-әрекетке зерттеу 

үшін және ғылымның мӛлшері туралы ғылыми ұжыммен қабылданатын пікірдің жиыны; Е)Ғылыми зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру пәні ғылыми зерттеудің негізгі принциптері мен негізгі типтерін қарастырады. 

Сонымен қатар мектептердегі және ЖОО ғылыми ізденіс (зерттеу) жұмыстарының сатылары мен жазуға 

қойылатын талаптар (мазмұндық және құрылымдық) сӛз болады. 

 

11.2 Модуль Ғылыми техникалық ақпараттар 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Орман биологиясы 

Бағдарлама авторы: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Аманова Р.П. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орман шаруашылығы саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. 

Ғылыми негізде тәжірибелер жүргізуде, тәрбиелік мәні бар ғылыми жұмыстарды жүргізу әдістерін үйрену.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Орман биологиясы - бұл кең ауқымды білімге негізделген ғылым. Табиғи орман 

ареалының әртүрлі саласындағы тірі және ӛлі табиғат туралы ауқымды білім береді. Ӛсімдіктердің, 

жануарлардың және микроағзалар әлемнің алуантүрлілігін білуге және түсінуге, ормандарды қорғау 

саласындағы негізгі заңдар оқуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы мен фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Негізгі орман тұқым ісінің биологиялық  негізін білу В)Ағаштар мен 

бұталардың биологиялық ерекшеліктерін білу. С)Кӛшеттерді ӛсірудің агротехникасының орманшылық- 

биологиялық негіздерін білу. Д)Ағаштар мен бұталардың вегетативтік кӛбеюінің ғылыми негізі. Ағаш 

түрлерінің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін теориялық негіздерін меңгеру. E)Пәнді дамыту 

кезінде алынған білімдер мен дағдыларды кәсіптік қызметте қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Кәсіби биолог мамандарды дайынау  әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Абдукароимов А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің ӛз тәжірибесін, мүмкіндіктерін, шығармашылық  әлеуетін  жүзеге 

асыру жолдары түсіндіріледі. Кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау арқылы 

мәдениетті алып жүруші тұлға ретінде қалыптастыруына  жағдай жасалады.Теориялық білімдерді ӛндірістік 

жағдайлардағы тәжірибелік дайындықпен тиімді үйлестіруге мүмкіндік береді 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Болашақ мамандардыңкәсіби шеберлігін шыңдау. Кәсіби биолог мамандарды 

дайынаудыңзаманауи технологияларын меңгеру. Ғылыми-техникалық, жаратылыстану және жалпы ғылыми 

ақпараттарды проблемалық мәселелерге сай жылдам табу, талдау және контекстік сауатты ӛңдеу, жеке және 

танымал ғылыми-зерттеулердің қорытындыларын кӛпшілікке жеткізе білу, ӛз саласына сәйкес деректерді 

жинау және мәселелерді шеше білу; кәсіби шеберлік  негіздерін қалыптастыру қабілеті; 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биологиялык нысандарды зерттеудін анатомиялык, морфологиялык, 

таксономиялық әдістерін; биологиялык зерттеулердін нәтижелерін математикалык ӛндеу әдістерін, тірі 

жүйелерді талдау мен зерттеу әдістерін; В)Аймақтар бойынша ӛсімдік түрлерін жинап және анықтай алу;  

адамның табиғатқа әсерін, құбылыстар мен процестерін толық түсіну; С)Табиғатты қорғау мен табиғатты 

рациональды пайдаланудың негізін; флора және фауна білімінің негізгі қағидалары,әдістемелік нұсқауларын; 

ӛсімдік және мал шаруашылығы негіздерін; D)Әдебиеттермен жұмыс жасап, материалдарын оқу үрдісін  

білуге; олардың курста алған білімдерін қорытындылауға, жинақтауға,жүйелеуге; Е)Білімдерін іс жүзінде 

нақты қолдана білуге; нақты препараттар мен құрал- жабдықтарды дұрыс қолдана білуге; глоссарий және латын 

терминологиясымен жұмыс жасауға. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ғылыми-техникалық ақпаратты іздестіру әдістері 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Изимова Р.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғаламтордағы ғылыми-техникалық және педагогикалық ақпаратты іздеу, 

халықаралық ұйымдарының білім беру саласындағы библиографиялық және ақпаратты басылымдарын , 

нормативті-техникалық құжаттар (стандарттар және т.б.), патенттер және басқа құқық қорғайтын құжаттар, 

ғылыми-техникалық тұрғыда моделдеу, эксперименттік зерттеу, ғылыми ақпараттардың  нәтижесін ӛңдеу 

ережелері, мәліметтерді әдеби рәсімдеу,  зерттеулердің нәтижелілігі және оны ӛндіріске енгізу дағдылары мен 

іскерліктерін қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам қызметінің әртүрлі салаларына ақпараттық технологиялардың жылдам 

дамып, кеңінен таралуы ғылымның, технологияның және тұтастай алғанда қоғам дамуының қазіргі кезеңінде 

тұрақты фактор болып табылады. Ғылым саласындағы ақпарат кӛлемінің және күрделілігінің үнемі ұлғаюы 

заманауи зерттеушіден, мұғалімнен, инженерді іздестіру, жіктеу және ӛңдеу мәселелерін сенімді шешуге 

қабілеттілікті талап етеді. Қазіргі уақытта тек қана қазіргі заманғы компьютерлерге бағдарламалық 

қамсыздандыруды тартпай, дәстүрлі түрде ақпараттық іздеу құралдарын (баспа журналдары, реферат 

журналдары, оларға нұсқаушы) пайдалану ӛте қиын және нәтижелі болмақ. Ғылыми-техникалық ақпараттарды 

іздеу әдісі - тарих және археология саласындағы зерттеулер мен жобаларды жүзеге асыру үшін қажетті 

мәселелер, аспектілер, заңдар, принциптер, үрдістер, әдістерге ерекше назар аударылатын ғылыми пән. 

Пререквизиттері: Қазақстаның флорасы және фаунасы, Әлем флорасы, Ӛсімдіктер систематикасы, Гистология 

негіздері, Жеке даму биологиясы, Ӛсімдіктер физиологиясы, Орнитология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Заманауи қоғамның дамуындағы білімі және ақпаратты түсінуі, осы 

үдерісте туындайтын қауіптер туралы хабардар ету, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын, оның ішінде 

мемлекеттік құпиялардың қорғалуын сақтау; В.)Ақпаратты басқарудың құралы ретінде компьютерлік 

дағдыларды меңгеру, ақпаратты жинақтау, ӛңдеу және алудың негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын 



78 

 

тәжірибеде қолдану. C.)Жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей білу. D.)Коммуникативтік 

дағдылар. Ауызша және жазбаша сӛйлеуді логикалық жағынан дұрыс құрастыру қабілеті. E.)Компьютермен 

оқыту саласындағы дағдыларды әлеуметтік салада да, когнитивтік және кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі. 

 

6В05102 – БИОТЕХНОЛОГИЯ 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4 Модуль  Жаратылыстану негіздері және философия  13 академиялық  кредит 

БП ЖК Mat 2206 Математика 3 3 

ЖБП МК Fil 2107 Философия 3 5 

БП ЖК Fiz 2207 Физика 4 5 

5.1. Модуль Биотехнологиялық ҧғым қалыптастырушы пәндер 20 академиялық кредит 

БП ТК ZhM 2208 Жалпы микробиология 3 5 

БП ТК ZhB 2209 Жасушалық биология 3 5 

БП ТК Gen 2210 Генетика 4 5 

БП ТК MB 2211 Микроағзалар биотехнологиясы 4 5 

5.2. Модуль Биотехнологияға кіріспе 20 кредит 

БП ТК TM 2208 Техникалық микробиология 3 5 

БП ТК ZhB 2209 Жасушалық биотехнология 3 5 

БП ТК MG 2210 Молекулалық генетика 4 5 

БП ТК IE  2211 Инженерлік энзимология 4 5 

6.1 Модуль Бизнес, химия негіздері және тағам қауіпсіздігі 20 академиялық кредит 

ЖБП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК OBH 2212 Органикалық және биологиялық химия 3 5 

БП ТК TOSK 2213 Тағам ӛнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі 4 5 

БП ТК TMSG 2214 Тағам микробиологиясы және санитарлық гигиена 4 5 

6.2 Модуль Жемқорлыққа қарсы мәдениет және токсикология, тамақтану негіздері 20 академиялық кредит 

ЖБП ТК SZhKMN 2108 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 3 5 

БП ТК BOH 2212 Биомолекулалардың органикалық химиясы 3 5 

БП ТК TN 2213 Токсикология негіздері 4 5 

БП ТК TGN 2214 Тамақтанудың гигиеналық негіздері 4 5 

 

4 Модуль  Жаратылыстану негіздері және философия 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мектеп математика курсын, оқулықтарын және әдістемелік 

нұсқауларды білуін қадағалау, оларда берілген әдістемелік идеяларды түсіну, профильдік кластарда 

математиканы оқытудың жаңа технологияларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Профильдік оқытудың концептуалдық принциптері. Математиканы профильдік 

оқытудың принциптері. Логика элементтерін, сандар теориясын, комбинаторканы ықтималдықтар теориясы 

және математикалық статистиканы, геометрияны және есептер ишешудің методикасын профилдік физика-

маематикалық класстарда оқыту әдістемесі. 

Пререквизиттері: Физика және математика мектеп курсы 

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Заманауи әдістерге сәйкес күнтізбелік жоспарлар құра білу, сабақтарда 

ақпараттық компьютерлік технологияларды қолдану. В.)Әртүрлі білім беру орындарында базалық және 

элективті курстардың бағдарламаларын іске асыра білу. С.)Математиканы оқытудың заманауи жүйесінде 

әлеуметтік-мәдени тенденцияларды ескере білу. D.)Топта жұмыс жасай білу, ӛзінің пікірін жеткізе білу, 

әріптестердің пікірімен санаса білу, математикалық мәдениеттілікке қол жеткізу. Е.)Оқушыларды математикаға 

оқытудың заманауи бағыттарын білу, инновациялық технологияларды меңгеру, оларды сыни тұрғыда бағалау 

және шығармашылығын дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Шукиров Ж., Бармина А.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің физиканың негізгі бӛлімдері бойынша ғылыми ақпаратты 

меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Термодинамика. Электр және магнетизм. Кванттық механика. Қатты дененің 

физикасы. Конденсирленген орталардағы қарапайым қозулар. Квази бӛліктер: фонондар, магнондар, 

плазмондар, экситондар. 

Пререквизиттері: Математика және физика бойынша мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Нақты физикалық теориялардың жалпы құрылымы мен базистік 

элементтерін білу. В.)Қойылған міндеттерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану. С.)Физикалық 

процестердің математикалық модельдерін зерттеуде және қолданбалы есептерді шешуде типтік математикалық 

есептерді шешудің сандық әдістерін меңгеру; мәселенің жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға қабілетті 

болу. D.)Шешілмеген мәселелерге әдеби шолу жасай білу, ауызша түрде математикалық білімді дәл кӛрсете 

білу қабілеті. Е.)Келісімге келу, ӛз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру. Жоғары математикалық 

мәдениетті, қазіргі математикалық ойлауды; ӛз мамандығына сәйкес есептерді шешу үшін "Физика" аппаратын 

қолдану дағдыларын меңгеру. 

 

5.1 Модуль Биотехнологиялық ҧғым  қалыптастырушы пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Жалпы микробиология 

Бағдарлама авторы: м.ғ.к., доцент Р.Изимова 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларға микроорганизмдер және олардың алуантүрлілігі жӛнінде 

тұтастай түсінік беріп, прокариоттар мен вирустар морфологиясы, физиологиясы, генетикасы мен экологиясы, 

жүйеленуі туралы сұрақтарды, тәжірибелік дағдылармен ұштастыра қарастыру. Болашақ мамандарды 

микроорганизмдердің биосферадағы орны, атқаратын ролі, олардың адам ӛмірі, шаруашылық, ӛндіріс 

саласындағы маңызы және микробтар әлемінің экологиялық аспектерімен таныстыра отырып, білімдерін 

тәжірибе іс әрекетінде және биологиялық, салалас фундаментальды пәндерді игеруде пайдалана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс бағдараламасында микроағзалар систематикасы мен морфологиясы, 

биохимиясы, физиологиясы, вирустар, прокариоттар мен эукариоттарға салыстырмалы сипаттамалар 

қарастырылған. Курстың барлық негізгі тақырыптарында микроорганизмдердің қазіргі заманғы ӛнеркәсіпте, 

ӛндірісте, яғни биотехнологияда, гендік, клеткалық инженерияда  қолданылуы туралы ғылыми зерттеулер 

нәтижесіне ерекше мән беріледі. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Пәнінің теориялық негізін: зерттеу нысанын, пәні мен оның биологиялық 

ғылымдар жүйесіндегі орнын, зерттеу әдістерін; Микробиология ғылымына қатысты ғылыми ұғымдар мен 

терминдерді; Микробиологиялық зертханалар, құрылымы және жұмыс жасау ережесін; В)Микроағзалар 

топтарының морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктері мен жіктелу принциптерін; Микроорганизмдердің 

геологиялық функциясын,ауылшаруашылығында қолданылу бағыттарын; С)Ӛнеркәсіптік микроорганизмдердің 

алыну жолдарын, олардың биотехнологиялық ӛндірісте қолданылу мақсаттарын; симбиоздың түрлерін; 

табиғаттағы зат айналымдағы микроағзалардың ролін; қоршаған ортаның әсерін, Микробиологияның арнаулы 

бӛлімдері-судың, топырақтың, ауа, тағамдардың санитарлық микробиологиясын. D)Микробиологиялық 

зертханада микроскопиялық әдістерді қолданып прокариоттарды тірі күйінде, бекітілген жағындыны жай, 

күрделі әдістермен бояайды; Бактериологиылық әдіспен қоздырғыштың таза ӛсімін бӛліп алады; Е)Қоршаған 

орта нысандарында микробиологиялық тұрғыдан тәжірибелік зерттеулер жүргізіп, алынған нәтижелерін талдап, 

талқылайды; Қоршаған орта нысандарынан сынамалар алып зетртейді және  микробиологиялық кӛрсеткіштері 

бойынша санитарлық жағдайына баға береді.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Жасушалық биология 

Курс авторы: аға оқытушы Бисалыева Р.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жасушаның молекулалық биологиясының қазіргі заман талабына 

сай әдістері мен жетістіктері туралы мәліметтер беру, олардың осы саладағы ғылыми танымын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жасушаның молекулалық биологиясына тікелей қатысы бар материалдардан 

басқа бағдарламаға пәнаралық байланыстар ескеріле отырып, пәнділігін түсіну үшін қажетті білім беретін 

шектес пәндерден тақырыптан еңгізілді. Соның ішінде, хромосоманың құрылысына, ӛсімдіктер мен 

жануарлардың кӛбеюнің цитологиялық негіздеріне, нуклеин қышқылының биохимиясына, онтогенездің 

заңдылықтарына т.б. қатысы цитологияның, биохимияның т.б. ғылымдардың кейбір бӛлімдері берілген. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Курс білім, білік және дағдыларды қамтитын кәсіби биологиялық 

белсенділік саласындағы құзіреттілікті қалыптастыруға арналған. В)Курсты оқып болғаннан кейін студент: 

жасушаның молекулалық биологиясының әдістеріy, белоктардың және нуклеин қышқылдарының қасиеті мен 

құрылымының ерекшеліктерімен туралы түсінікке ие болуы керек. С)Тұқым қуалау ақпараттарының 

механизмдері мен клетканың генетикалық аппаратының іске асу механизмдерін, клеткадағы әр түрлі 

процестердің маңызын, олардың реттелуін түсінуге мүмкіндік береді. D).Ғылыми нәтижеге қол жеткізу үшін 

теориялық және тәжірибелік әдістерді қолдана білу қабілеті, кәсіби шеберлік негіздерін қалыптастыру қабілеті. 

қазіргі заманғы технологияларды, соның ішінде қазіргі студенттің базалық құзыреттілігін қалыптастыру үшін 

ақпараттық–компьютерлік технологияларды пайдалану. E)Биология ғылымы саласында молекулалық биология 

пәнінің рӛлі және оның алатын орны. Белоктар және нуклеин қышқылдары - молекулалық биологияның зерттеу 

обьектісі ретінде. Қысқаша тарихы және даму этаптары. ДНҚ-ның қос спиральді молекулалық үлгісі. Нуклеин 

қышқылдарының генетикалық рӛлі. Қазақстанда молекулалық биологияның дамуы. Молекулалық биологияның 

қазіргі заманғы теориялық және практикалық міндеттері.Практикалық жұмыс дағдыларын игеру Негізгі 

биологиялық процестерді з ерттеу үшін эксперимент жүргізу дағдыларын игеру. 
 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Генетика 

Бағдарлама авторы: магистр,  оқытушы  Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Генетиканың негізінде тұқымқуалаушылық ӛзгергіштікті біле отырып, генетика 

негіздерін терең түсіну мүмкіндік береді. Селекцияның генетикалық негіздері Селекция шарттарын, 

селекциядағы тоғысу типтерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Генетика пәні тұқым қуудың цитологиялық негіздерін, гамотогенез, тұқым қуалау 

құбылысының негізгі заңдылықтарын, ажырату кезінде әдеттегі сандық қатынастардың ауытқуларын, гендердің 

ӛзара әрекеттесуі, жыныс генетикасы, тұқым қуалаудың хромосомалық теориясы, ӛзгергіштік, адам генетикасы, 

медициналық, популяциялық генетика, адам қан топтарының тұқым қуалауы мәселелерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тұқым қуалаушылықтың заңдылықтарымен танысып, будандастыру 

түрлерін, ажырау сипатын біледі; В)Гендердің ӛзара әрекеттесуі, жыныс генетикасы, тұқым қуалаудың 

хромосомалық теориясын меңгереді; С)Ӛзгергіштік, ӛзгергіштік классификациясын, ӛзгергіштікке әсер ететін 

факторларды игереді; D)Адам генетикасы, медициналық генетика, адам қан топтарының тұқым қуалауын, 

анықтай алады; Е)Фитогенетика негіздерін, биотехнология, популяциялық генетика, генетикалық инженерия 

мәселелерін игеруді үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Микроорганизмдер биотехнологиясы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді биотехнологияда қолданылатын микробиологиялық процесстердің 

принциптерімен және ерекшіліктерімен таныстырып, продуцент–микроорганизмдер және шикізатқа қойылатын 

талаптармен, микроорганизмдерді ӛсіру әдістерімен, қажетті ӛнімдерді бӛліп алу және тазалау әдістерімен, 

микробиологиялық синтез бен трансформацияға негізделген нақты ӛнеркәсіптік ӛндірістермен таныстыру. 

Студенттерде қазіргі молекулалық генетика тӛңерегінде ғылыми білімдерді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Микроорганизмдерді дақылдаудың негіздері. Микробиологиялық синтез 

нәтижесінде алынатын ӛнімдер мен биомасса жинау процестерінің технологиясы. Шикізатқа қойылатын 

талаптар. Микроорганизмдер дақылдармен жұмыс жасау. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дақылдар мен препараттардың тазалығы мен активтілігін анықтау; 

В)Продуценттердің ӛсуін бақылап, практикада микроорганизмдер биотехнологиясы жӛніндегі білімдерін 

қолдануды үйрену, С)Ұлпалар және ӛсімдік мүшелері туралы толық мәлімет алу, D)Ӛсімдіктерді жинау, 

кептіру, этикетка жабыстыру; систематикалық сипаттамасын ӛз бетінше анықтау үшін салыстырмалы -

морфологиялық әдістерді қолдану. Флора, систематика бойынша ғылыми зерттеу жүргізудің практикалық 

дағдысын қалыптастыру. Е)Ӛсімдіктер тіршілігіндегі заңдылықтардың жалпы жағдайы, негізгі биологиялық 

процестер арасындағы байланысты және бұл поцестердің қоршаған ортамен байланысын анықтау. 

 

5.2 Модуль Биотехнологияға кіріспе 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Техникалық микробиология 

Бағдарлама авторы:  б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Микроорганизмдердің морфологиясы, генетикасы, биохимиясы, физиологиясы, 

микроорганизмдерге сыртқы ортаның әсер ету заңдылықтары және технологиялық практикада осы 

факторларды қолдану мүмкіндіктері, сыртқы ортаны санитарлық бағалау бойынша білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Микроорганизмдердің морфологиясы, генетикасы, биохимиясы, физиологиясы, 

систематикасы, номенклатурасы, экологиясы. Микроорганизмдерді дақылдау мен статикалық және үздіксіз 

дақылдарда ӛсу заңдылықтары. Таза әрі жинақтаушы дақылдар туралы түсінік. Микроорганизмдер тудыратын 

биохимиялық процестер және олардың практикалық қолданылуы. Сыртқы орта микрофлорасының сандық және 

сапалық құрамына әсер ететін факторлар. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Микроорганизмдер тудыратын биохимиялық процестерді білу қажет; 

В.)Микроорганизмдердің табиғатта таралу заңдылықтарын меңгеру; С.)Қоректік ортаны дайындай алуды және 

егуді жасай алуын үйрену; D.)Бактериялардың таза және элективті дақылдарын бӛліп алуды игеру; 

Е.)Микроорганизмдердің сандық және сапалық есепті жүргізе алу қабеліттеріне ие болуды игереді.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жасушалық биотехнология 

Бағдарлама авторы: к.б.н., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдегі жасушалық биотехнологияның дамуының неғұрлым перспективалы 

бағыты туралы мәлімет алу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Онтогенетикалық (жасуша–ұлпа – мүше-ағза) және филогенетикалық (популяция) 

деңгейде генотиптің жұмыс істеу приципі. Жасушаның ішкі құрылымын қозғайтын (микротехнология) және 

қозғамайтын (макротехнология) биоконструкторлы технологиялар. Культивирлеу әдістері мен принциптері, 

генотиптерді клондау және конструирлеу. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Пәннің теориялық және тәжірибелік негізін білу, эукариоттық және 

прокариоттық жүйелерде жасушалық биотехнологияның жетістіктерін қолдану қажет. В.)Қазіргі заманда 

жасушалық биотехнологияның даму тенденциясы және оның неғұрлым перспективті бағыты. С.)Практикалық 

қызметте базалық білімін кӛрсете білуі қажет. D.)Ӛнімнің сапасын бағалау үшін техникалық шарттар мен 

стандарттарды қолдану, биотехнологиялық ӛнімді ӛндіру кезінде технологиялық процестердің бұзылу 

себептерін анықтау. Е.)Тәжірибелік және ғылыми зерттеулердің дағдыларын игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Молекулалық генетика 

Бағдарлама авторы: Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде қазіргі молекулалық генетика тӛңерегінде ғылыми білімдерді 

қалыптастыру. Курс арналған жасушадағы генетикалық ақпараттарды қолданужәне беру негізіндегі 

молекулалық құрылысқы және механизмге негізделген 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттерге молекулалық биология туралы, олардың проблемалары, қазіргі 

жағдайымен жетістіктері туралы түсінік беру. Молекулалық генетика негізінде білім береді, бірақсонымен 

қатар олардан жалпы және молекулалық генетика курстарын терең түрдеқабылдау және ойластыру 

дайындықтарын қамтамасыз етеді. Молекулалық тұқым қуалау негізінде, ақуыздың құрылыстары мен 

қызметтері және нуклеин қышқылдары, ДНКрепликациясының молекулярных механизмін, транскрипциясын, 

геннің құрылысын, мутагенездің молекулярлық механизмін, ДНК репарациясын және рекомбинациясын біледі. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі молекулалық генетика тӛңерегінде ғылыми білім білу; В)Ақуыздың 

құрылыстарын, қызметтерін, нуклеин қышқылдарын, ДНКрепликациясының молекулалық механизмін терең 

түсіну; С)Мутагенездің молекулярлық механизмін салыстыра білу; D)Генетикалық есептерді сауатты шешуді 

іріктей білу; Е)ҚР генетика ғылымының табыстарын, гендік инженерия, биотехнология негіздерін таңдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Инженерлік энзимология 

Курс авторы: аға оқытушы Бисалыева Р.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі энзимологиямен байланысты негізгі ұғымдарды зерттеу, ферменттер 

деңгейінде метаболизмді реттеу жолдарын талқылау, ферменттер құрылымын анықтау әдістерін және 

кинетикалық параметрлерді бағалау әдістерін үйрену 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Микроорганизмдер биотехнологияның әртүрлі ғылыми-техникалық бағытын 

қалыптастыру салаларының негізгі заманауи мәселелерін таныстыру және микробтық биотехнологияда 

қолданылатын микроорганизмдер штамдарын сұрыптау бағыты жайлы түсінік қалыпастыру.  

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құзіреттілік. Инженерлік энзимологияға қол жеткізудің негізгі, қазіргі 

заманғы бағыттарын білу және түсіну және регламентке сәйкес технологиялық процесті жүзеге асыру 

биотехнологиялық процестердің негізгі құзіреттілікті қалыптастыруға арналған. В)Курсты оқып болғаннан 

кейін студент: тірі материяның жалпы биохимиялық аспектілері; ақуыздардың құрылымы мен функциялары; 

ферменттердің қасиеттері және олардың жасушалық метаболизмдегі рӛлі; тірі жасушалардағы негізгі энергияға 

тәуелді процестер; биологиялық макромолекулалар биосинтезінің негіздері туралы түсінікке ие болуы керек. 

С)Білу: инженерлік әртүрлі ғылыми-техникалық бағытын қалыптастыра алу. D).Істей білуі керек: Микро-

биологиялық процестердің принциптері мен ерекшеліктері, микроорганизмдердің жоғары ӛнімді ӛнеркәсіптік 

штаммдарын алу әдістері, оларды ӛсіру және сақтау әдістері, қазіргі заманғы технологияларды, соның ішінде 

қазіргі студенттің базалық құзыреттілігін қалыптастыру үшін ақпараттық – компьютерлік технологияларды 

пайдалану. E)Білім беру саласындағы іскерліктер болашақ мамандарды теориялық білімдермен және 

бағдарламалық жұмыс істеудің практикалық дағдыларымен қаруландыру және инженерлік энзимология 

саласында эксперимент жүргізуді және оңтайландыруды жүзеге асыру. Практикалық жұмыс дағдыларын игеру 

Негізгі биотехнологиялық процестерді зерттеу үшін эксперимент жүргізу дағдыларын игеру. 

 

6.1 Модуль Бизнес, химия негіздері және тағам қауіпсіздігі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Органикалық және биологиялық химия 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр Сырымбетов С.Т.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студентерге органикалық қосылыстардың құрылым ерекшеліктерімен; 

биологиялық және органикалық химиядағы негізгі түсініктер мен заңдылықтарын қазіргі заманға сай 

таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық және биологиялық химия пәнін оқу арқылы студенттер химиялық 

процестердің адам ағзасындағы маңызын және олардың биологиялық үрдістермен танысады. Органикалық 

қосылыстардың қасиеттерін зерттей отырып, адам ағзасына тигізетін әсерін, ағзадағы айналымы туралы біледі. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық және биологиялық химия негізгі түсініктерін және 

заңдылықтарын;органикалық реакцияларының типтерін және олардың ӛту механизмдерін;органикалық 

қосылыстарда электрондық тығыздығының таралуы және молекулаларының реакционды қабілеттілігіне әсер 

етуші жағдайларын;органикалық қосылыстардың классификациясын және номенклатурасын біледі; 

В)Органикалық және биологиялық қосылыстың химиялық формуласын аты бойынша құрастыру әдістерін 

қолданады. С)Органикалық қосылыстың молекуладағы электронды тығыздығының таралуын кӛрсетуді; 

молекулаларының кеңістікті құрылымын суреттейді. D)Студенттер органикалық қосылыстардың табиғаттағы, 

топырақтағы, ағзадағы айналымы, туралы түсінікті қалыптастырады. Е)Әдебиет кӛздерінен, интернеттен 
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ақпараттар жинау және талдау мүмкіндігі. Техникалық құрылғыларды пайдалануға, ақпаратты басқаруға және 

компьютермен жұмыс жасауға байланысты дағдыларға ие болу  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Тағам ӛнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр Сырымбетов С.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тағам ӛнімдерінің сапасы және қауіпсіздігіне әсер ететін қауіпті факторларды 

жүйелі түрде анықтау,тамақ ӛнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін басқару саласындағы теориялық білім мен 

практикалық  дағдыларды  игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны Биологиялық қауіпсіз ӛнімдерді жасаудың әдістемелік принциптері тамақтану. 

Сапаны қалыптастырудың және басқарудың негізгі принциптері тамақ ӛнімдері. Қауіпті бақылау нүктесі. 

Қауіпті түрлердің жіктелуі. тамақ шикізаты мен тамақ ӛнімдерінің қауіпсіздігі. Гигиеналық тамақ ӛнімдеріне 

қойылатын талаптар, олардың биологиялық және тағамдық құндылығы. Тамақ сапасын бақылауды қамтамасыз 

ету.Тамақ ӛнімдеріне қойылатын гигиеналық талаптар.Тамақ ӛнімдерінің қауіпсіздігінің нормативтік-құқықтық 

базасы таза ӛнімнің технологиялық мониторингі. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тамақтану және қайта ӛңдеу кәсіпорындарында талдау жүйесін әзірлеу 

және енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыру туралы студенттердің біртұтас түсінігін қалыптастыру; В)Алған 

білімдерін кәсіби қызметінде қолданады. С)Ӛнімнің қауіпсіздігіне айтарлықтай әсер ететін қауіпті факторларды 

талдау дағдыларын дамыту, сапаны сараптамалық бағалаудың негізгі кезеңдерін, тамақ ӛнімдері сапасының 

негізгі түсініктерін білу. D)Тиімділікті арттыру жӛніндегі шараларды әзірлеу, жобалау және іске асыру, 

сонымен қатар оны ӛндіру кезінде тамақ ӛнімдерінің қауіпсіздігін басқару жүйесін дамыту. Е)Зерттеудің 

теориялық, тәжірибелік бӛлігін, тамақ ӛнімдерінің сапасын бағалауды, эксперименттік мәліметтерді ӛңдеу 

әдістерін орындай білу, тамақ ӛнімдерінің құнын арттыру мәселелері бойынша қажетті теориялық білімді 

қалыптастыру дағдыларына ие болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Тағамдық  микробиология және санитарлық гигиена 

Бағдарлама авторы:  б.ғ.к., аға оқытушы Калиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛнімдердің, процестер мен қызметтердің микробиологиялық және санитарлық-

гигиеналық қауіпсіздігін, тамақ ӛнімдерінің құндылығын және санитарлық объектілерді қадалауға техникалық 

регламенттер мен басқа да гигиеналық талаптарды нормалауын, сонымен қатар кӛрсетілген құжаттарға 

сараптау жүргізу тәртібін оқу үшін микробиология, санитария, гигиена саласында білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнімнің, үрдістің және қызметтің санитарлы-гигиеналық қауіпсіздігі, 

микроорганизмдерді және олардың ӛндіріс технологиясында, ӛнімнің сапа мен қауіпсіздігін, шикізат пен 

материалдардағы қызметі, микроорганизмдердің ӛнуіне әсер ететін сыртқы орта факторлары; тамақ ӛнімдерінің 

микробиологиялық бұзылуын қарастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Ӛндірістің санитарлық-гигиеналық жағдайын бақылаудың әдістемелік 

негіздерін білу. В.)Тамақ ӛндірісінің негізгі кезеңдерін; тамақ ӛнімдерін ӛндіру процестерінің негізгі 

сипаттамаларын; технологиялық режимдерді басқару мәселелерін; шикізат пен соңғы ӛнімге қойылатын 

талаптарды білу. С.)Тағам және микробиологиялық ӛндірісте қолайлы микроклимат құру бойынша іс-шаралар 

жоспарын құру. D.)Санитарлық-гигиеналық нормативтер талаптарын қолдану; Е.) Тамақ ӛнімдерін сату кезінде 

санитарлық-гигиеналық қадағалауды жүзеге асыру. 

 

6.2 Модуль Жемқорлыққа қарсы мәдениет және  токсикология, тамақтану негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 

қатынастарды білуге, ҚР-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға бағытталған.   

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу 

және түсіну В)Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
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қимылдың негізгі қағидаттары түсіну.С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; 

жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми кӛзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, 

идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Биомолекулалардың органикалық химиясы 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр Сырымбетов С.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі организмдердің құрамына кіретін биомолекулалардың химиясымен, 

олардың тірі организмде атқаратын қызметтерімен таныстыру,жасушалық метаболизм және биохимиялық 

процестердің реттелуі; ферменттердің әсер ету механизмдері және олардың алмасу процестеріндегі рӛлі жайлы 

студенттерге қажетті білімдер беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биомолекулалардың органикалық химиясы биомолекулалардың негізгі 

кластарының жалпы құрылымдық, физикалық және химиялық қасиеттері; жасушадағы биомолекулалардың 

функциялары, ферментативті кинетика; жасушалық метаболизм және биохимиялық процестердің реттелуі; 

ферменттердің әсер ету механизмдері және олардың алмасу процестеріндегі рӛлі; адам, жануарлар және 

ӛсімдіктер тіндеріндегі зат алмасу реакциялары; биохимия саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар, 

биохимиялық зерттеулердің негізгі әдістерін зерттейтін ғылым. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ақуыздар, нуклеин қышқылдары, кӛмірсулар, липидтер, минералды заттар 

мен витаминдер мен гормондар биохимиясын организмде болатын химиялық айналудың мәні, олардың реттелу 

механизмдері және олардың ағзаның тіршілік әрекетін қамтамасыз етудегі рӛлін, тірі ағзаның химиялық 

құрамы және тіршіліктің негізгі химиялық процестерін біледі; В)Алған білімдерін кәсіби қызметінде 

қолданады. С)Теориялық білімдерді нақты міндеттерді суреттейді. D)Биохимиялық зертханаларда 

қолданылатын аспаптар мен жабдықтарда жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады. Е)Биологиялық 

материалдағы нуклеин қышқылдарын, ақуыздарды, майларды, кӛмірсуларды, витаминдер мен гормондарды 

сапалық және сандық талдау әдістерін жұмыс жасауға байланысты дағдыларға ие болу  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Токсикология негіздері 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Агадиева М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл ғылым улы заттардың табиғатын, қасиеттерін, адамзат пен хайуандардың 

уға сезімталдығын, удың денеде ӛзгерулерін, оларды бӛліп алу жолдарын, уланудың басталу себебін, уланудың 

ӛтуін, клиникалық әсерлі кӛріністерін, емдеу мен уланудың профилактикалық шараларын қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Улардың қасиеттері; олардың организмге әсері (паталогиясы); паталогиялық 

процестердің байқаулары клиника, диагностика; емдеу тәсілдері; профилактика қорғану тәсілдерін зерттеуді; 

халық шаруаларының әртүрлі салаларында кеңінен пайдаланылу токсикологияның тарауларға бӛлінетінін; 

мұндай бӛлулердің принципі улы заттарды пайдаланудағы мамандыктар мен арнайы бағытталуға 

негізделгендігін кӛрсетеді. Сондықтан ӛндірістік токсикологиясының маңызы жоғары екендігін үйретеді. 

Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ғылыми ақпараттардың  ерекешеліктерін және қолдану технологиясын 

білу керек; В)Токсикологияның әр түрлі түрлерге бӛліну аймақтарын, таралуын, ӛсімдіктер мен жәндіктерге 

жұғу карталарын сызуды; кездесу аймақтары бойынша бірізділікке салуды; С)Токсикологияның тарауларға 

бӛліну принципін, улы заттарды пайдаланудағы мамандықтар мен арнайы бағытталуға негізделгендігін 

кӛрсетеді және ӛндірістік токсикологиясының маңызы жоғары екендігін үйрену; D)Улардың қасиеттері, 

олардың организмге әсерін (паталогиясын), паталогиялық процестердің байқаулары клиникасы мен  

диагностикасын емдеу, профилактика қорғану тәсілдерін зерттеуді; халық шаруаларының әртүрлі салаларында 

кеңінен пайдаланылуды игере білуі; Е)Улы заттарды сақтау, сақтық шаралары жұмыстарын ұйымдастыруға, 

атқарылған жұмыстардың сапасын анықтауға, атқарылған жұмыс кӛлемін жоспарлауға, осы улы заттармен 

жұмыс жасау кезінде профилактикалық жұмыстарды жасай білудің қарапайым әдістерін біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы:  Тамақтанудың гигиеналық негіздері 

Бағдарлама авторы:м.ғ.к., доцент  Темиркулова Р.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тамақтанудың негізгі компоненттерінің гигиеналық сипаттамаларына сүйене 

отырып, дұрыс тамақтану принциптері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Тамақтанудың гигиеналық негіздері» курсында рационалды тамақтанудың 

негізгі постулаттары, гигиеналық ерекшеліктері және ақуыздар, кӛмірсулар, майлар сияқты қоректік заттардың 

әсері және олардың тамақ рационындағы дұрыс үйлесуі туралы білім жүйесін құру міндеті тұр. 
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Пререквизиттері: Жалпы биология, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік, Ӛндірістік процестерді цифрландыру. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер биотехнологиясы, Биотехнология негіздері, Тағам биотехнологиясы, Тамақтану 

физиологиясы, Молекулалық биология, Мединалық және ветеринарлық биотехнология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоректік заттардың негізгі кластары, құрылымы, қасиеттері мен 

функцияларын, дұрыс тамақтану принциптерін біліп түсіну. В)Тамақтанудың әртүрлі компоненттерінің 

ағзаның денсаулығына, оның функционалдық жағдайына әсер ету ерекшеліктерін талдау. С)Әр түрлі 

диеталардың жасына, денсаулығының жай-күйіне, физикалық белсенділігіне сәйкестігі туралы пайымдау 

мүмкіндігі. Д)Әдеби кӛздерден, Интернеттен ақпаратты нақты түсіндіру, жинақтап, талдау дағдыларын 

қалыптастыру. Е)Болашақ мамандарды теориялық біліммен, жалпы кәсіби мақсатта бағдарламалық қамтамасыз 

етумен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларымен қамтамасыз ету үшін оқыту саласындағы дағдылар. 

 

6В05201 – ЭКОЛОГИЯ 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
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ы
 

4.1 Модуль Қоршаған орта мәселелер - 13 академиялық кредит  

БП ЖК KREM 2206 ҚР экологиялық мәселелері 3 3 

БП ТК AE 2207 Әлеуметтік экология  3 5 

БП ТК EH 2208 Экологиялық химия 3 5 

4.2 Модуль Экологиялық мәселелер – 13 академиялық кредит  

БП ЖК KREM 2206 ҚР экологиялық мәселелері 3 3 

БП ТК AE 2207 Адам экологиясы 3 5 

БП ТК BioH 2208 Биохимия 3 5 

5.1 Модуль Философия, кәсіпкерлік және ауылшаруашылық - 15 академиялық кредит  

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП TК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК Agro 2209 Агроэкология 3 5 

5.2 Модуль Философия, кәсіп және экология -15 академиялық кредит  

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК ShKED 2108 Шағын кәсіпкерлікті экологиялық дамыту 3 5 

БП ТК KЕ 2209 Қолданбалы экология 3 5 

6.1 Модуль Экожҥйелерді геоэкологиялық бағалау - 15 академиялық кредит  

БП ЖК ZhE 2210 Жануарлар экологиясы 4 5 

БП ТК SEЕ 2211 Су экожүйесінің экологиясы 4 5 

БП ТК EK 2212 Экологиялық картографиялау 4 5 

6.2 Модуль Экожҥйені сақтау -15 академиялық кредит/ 15 ECTS 

БП ЖК ZhE 2210 Жануарлар экологиясы 4 5 

БП ТК SEKKK 2211 Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру 4 5 

БП ТК EK 2212 Экологиялық кадастр 4 5 

7.1 Модуль Қала экологиясының экологиялық мәселелер -13 академиялық кредит/ 13 ECTS 

БП ЖК ОE 2213 Ӛсімдіктекр экологиясы 4 5 

БП ТК KE 2214 Қала экологиясы 4 5 

БП OP 2215 Ӛндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль Урбандалудың экологиялық мәселелер - 13 академиялық кредит/ 13 ECTS 

БП ЖК ОE 2213 Ӛсімдіктекр экологиясы 4 5 

БП ТК Urbo 2214 Урбоэкология 4 5 

БП OP 2215 Ӛндірістік практика 4 3 

 

4.1 Модуль Қоршаған орта мәселелер 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) Е) 
Пәннің атауы: ҚР экологиялық мәселелері 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттері экологиялық қызметпен, нормалау және ережелер, проект жасайтын 

нормативті құжаттармен, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға, экологиялық қауіпсіздіккке, сонымен қатар 

экологиялық сараптамаға, аудитке және ҚОӘБ – пен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Ұлттық экологиялық проблемаларға экологиялық апатты аймақтар; Каспий теңізі 

ресурстарын белсенді игерумен байланысты проблемалар; тарихи ластану; трансшекаралық мәселелер; әскери 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
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ғарыштық, тәжірибелік кешендер полигондарының әсерін жатқызуға болады. Жергілікті экологиялық 

проблемаға ауа бассейнінің ластануын, радиоактивті, тұрмыстық, ӛнеркәсіп қалдықтарын, табиғи, техногендік 

тӛтенше жағдайларды жаткызуға болады. Адам әрекетінен ҚР тез шешуді қажет ететін проблемалар бар. 

Пререквизиттері: Экология и ТД, Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, Экологиялық білім және 

мәдениет 

Постреквизиттері: Әлеуметтік экология, Экологиялық химия, Адам экологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Студент экологиялық сараптама жүргізудің ерекшеліктерін, сараптама 

жүргізудің формаларын қолдана білуі қажет. Экологиялық сараптамаға анализ жүргізе білуі қажет. А.Су 

қорларын және байлығын құқықтық қорғауды, пайдалы қазбаларды зиянсыз ӛндіру жолдарын, тиімді 

табиғатпайдалану негіздерін, ластанған су экожүйесін қалпына келтіру жолдарын, пестицидтерді және минералды 

тыңайтқыштарды қолдану шарттарын, қалдықтарды кәдеге жаратуды, биосфераның қазіргі және болашақтағы 

жағдайында қоршаған ортаның ролін білу және түсіну, курстың барлық бӛлімдері бойнша білу: атмосфера, 

гидросфера, литосфера және биосфера жағдайының тұрақтылығын сақтау; Биосферадағы су қорларының 

құрылымы және таралуы, гидросфераның ролі туралы алған білімдерін қолдану, су қорларын қорғаудың 

нормативті- құқықтық базасы, қазіргі кезеңдегі гидросфера жағдайы, тиімді табиғатпайдаланудың негізгі 

принциптері, ластанған су экожүйесін қалпына келтіру жолдары, пестицидтерді және минералды тыңайтқыштарды 

қолдану шарттары.В.Тәжірибелік және ғылыми- зерттеу жұмыстары туралы теориялық білімдерін практикада 

қолдану; Тұрмыста кейбір жиі кездесетін қалдықтарды залалсыздандыру, бүлінген су экожүйесін қалпына 

келтіру.С. Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз дәлелдерін келтіру, қорытынды жасап, салыстыра білуге 

қабілеттілігі;D.Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи 

қорларға құрметпен қарау;E. Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Әлеуметтік экология  

Бағдарлама авторы: Исламова К. И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік экологияның пәндерінің арасындағы орнын анықтау туралы; 

Адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы. Экожүйелердің даму физиологисының дүниеге келуінің 

тарихи және әлеуметтік алғы шарттарын ашып кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: ҚР-ң даму тұжырымдамасы, ҚР-ң экологиялық кодексі,Экология деңгейіндегі 

биологилық және геоэкологиялық жүйелердің Орнықты қалыптасу заңдылықтары жӛнінде білім беру; 

Ғаламдық және мемлекеттік мекемелердің Жер биосферасы мен оның Экология бӛліктерінің тұрақты қызмет 

етуге бағытталған дағдылануға. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, жаратылыстанудың экологиялық аспектісі 

Постреквизиттері: Экологиялық химия, Биохимия, Агроэкология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Эколог ӛкілдігі білуі тиіс: ӛңірлік және жаһандық экологиялық 

проблемалар туралы, осы экологиялық дағдарыс және оны жеңу жолдарын; халықаралық және ұлттық 

экологиялық құқық қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі талаптар туралы; Бұзылған экожүйелерді 

қалпына келтіру мүмкін жолдары; В.)Ӛркениеттің, әлеуметтік және экологиялық ӛзара іс-қимыл және оның 

субъектілерінің тарихында қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас теориялық және практикалық 

дағдылар; Қоршаған ортаны оңтайландыру негізгі қағидаттары туралы, табиғи және әлеуметтік ортада адам 

мінез-құлық білім, экология, қоршаған ортаны қорғау, тірі, қоғамның тұрақты дамуы. С.)Ӛз кӛзқарасын білдіру 

және дәлелдеу, ӛз дәлелдерін келтіру, қорытынды жасап, салыстыра білуге қабілеттілігі; Д.)Қарым-қатынас жүргізе 

білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау;E.)Білім саласын 

меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық химия 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық жүйелер: ерітінділер, дисперсиялық жүйе, электрохимиялық жүйе, 

катализаторлар мен катализатор жүйелері, полимерлер және олигомеры; Химиялық термодинамика және 

кинетика: энергия және химиялық процестер, химиялық және фазалық тепе-теңдік, реакция жылдамдығы және 

оны реттеу әдістері; заттардың  реакциясы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия және элементтерін, материяның қышқыл-негіз және тотығу-тотықсыздану 

қасиеттері, химиялық дәнекерлеуге периодтық жүйесі; химиялық цех. дағдылары химиялық зертхана негізгі 

операцияларды орындау үшін, ерітіндінің рН анықтау және бейорганикалық қарапайым органикалық 

қосылыстар синтездеу шешімдер мен әдістерін концентрациясын анықтау әдістері. Химиялық термодинамика 

және кинетика: энергия және химиялық процестер, химиялық және фазалық тепе, реакция жылдамдығы және 

оны реттеу әдістері. Заттар химиялық және физико-химиялық қасиеттерін зерттеу жүргізу мүмкіндігі. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, ҚР экологиялық 

проблемалары 

Постреквизиттері: Қолданбалы экология, Геоэкология, Жануарлар экологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия және химиялық заттарды және орталарға бірқатар химиялық 

процестерді сипаттау және талдау оларды қолдану әдістерін қазіргі заманғы теориялық ұғымдар-атмосфера, 
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гидросфера, литосфера В)Қоршаған ортаға антропогендік химиялық әсерін негізгі кӛздерін талдау және 

олардың әсерін бағалау қабілеті. С)Қоршаған ортаға химиялық ластаушы заттардың талдау әдіснамасы және 

химиялық мониторингіне негізделген. Д)Байланыс саласындағы-, табиғи ресурстарды табиғат құндылықтарын 

құрметтеу тӛзімділік сезімін қалыптастыру; E)Білім саласында-хмиялық заттарды талдай білу. Ерітінділер, 

дисперсиялар, электрохимиялық жүйе, катализаторлар, катализатор жүйелері, полимерлерді білу. 

 

4.2 Модуль Экологиялық мәселелер 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Адам экологиясы 

Бағдарлама авторы: Исламова К.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытып уйретудің мақсаты мен міндеттері: адамның тіршілік ортасының 

құрылымын талдау, орта факторларының адам ағзасына және адамның қоршаған табиғи ортаға антропогенді 

әсерін зерттеу, тұрғындар денсаулығына әлеуметтік-экологиялық факторлардың әсерін қарастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам экологиясы туралы білімді қалыптастыру, халықтың денсаулығына және 

санына әсер ететін негізгі факторларды зерттеу.Тӛмендегі ұғымдар жайлы түсініктері болуы керек.Адаммен 

қоршаған орта арасындағы байланыстарын, Экологиялық бұзылыстардың адамға әсерін, Биосфераның қазіргі 

экологиялық жағдайын, Адам экологиясының биологиялық және әлеуметті-демографиялық аспектілерін Адам 

экологиясының зерттеу әдістерін, Адамның әртүрлі табиғи ортада ӛмір сүруге бейімделуін Тӛмендегілерді білуі 

және пайдалана алуы тиіс адамның физикалық даму параметрлерін анықтау белгілі экологиялық жағдайды 

және оның халық денсаулығына әсерін болжауды халыққа экологиялық кӛзқарасты қалыптастыру 

территорияның экологиялық жағдайы және  экологиялық қауіпті факторлар арасында байланысты анықтауды. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Әлеуметтік экология, ҚР экологиялық проблемалары 

Постреквизиттері: Экологиялық сараптама және аудит, Экологиялық нормалау негіздері және сараптама  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент тӛмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс алған білімді практикада 

қолдану территорияның экологиялық жағдайы және экологиялық қауіпті факторлавр арасындағы 

байланыстарды табуда. В)Игере білу: адам ағзасына қоршаған ортаның зиянды әсері, ӛз шаруашылық 

жолдарында туындайтын; снитарлы-гигиеналық ұйымдардың қызметінің бағалау әдіснамасын анықтау, 

кәсіпорындар мен басқа да экологиялық жүйелер. С)Семинарларда және практикалық сабақтарда 

корпоративтікойлаужәне коммуникативтікдағдылар. Д)Байланыс саласында, табиғат құндылықтарын табиғи 

ресурстарды құрмет сезімін жасау; E)Білім беру саласында  – қоршаған ортаны талдай білу, табиғи ресурстар.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Биохимия  

Бағдарлама авторы: Исламова К.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі жасушалардыңнегізгі химиялық кластарын оқу; Тірі жасушалардың жұмыс 

істеуі және ағзаның ӛмірге биологиялық маңызды заттардың тұтастай және метаболизм ретіндегі рӛлі; ӛмірге 

назар аудара процестердің қоршаған орта жағдайларына әсерін ескере отырып, алмасуының негізгі 

принциптерін ашу; қоршаған орта жағдайына және ӛсімдіктер мен жануарлар шетелдік қосылыстардың 

детоксикация организмдердің бейімделуі биохимиялық механизмдерін зерттеуге. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экология, биохимия және химия қиылысында негізгі фактілер мен ұғымдардың 

тұсаукесері, жаңа ғылыми пән негіздерін қалау, биохимиялық экология. Бактериялар, саңырауқұлақтар, 

балдырлар, жоғары ӛсімдіктер, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың ӛндірілген химиялық туралы 

фактілер талдау және басқа да организмдердің функцияларды сигнал немесе реттеуші әсерін қолдау. 

Пререквизиттері: Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, ҚР экологиялық проблемалары, Адам 

экологиясы 

Постреквизиттері: Су экожүйесінің экологиясы, Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру, Қолданбалы 

экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биохимия және химияландыру ұлттық экономиканың дамуына 

байланысты мәселелерді маңызы туралы. В)Ӛндірістің экологиялық мәселелері туралы. Біл және пайдалану 

мүмкіндігі болуы: биохимиялық эксперимент негізгі әдістері. С)Келесі пәндерді табысты зерттеу және қазіргі 

заманғы технология қолданылатын жаңа химиялық материалдардың дұрыс пайдалану үшін қажетті биохимия 

бойынша білім белгілі бір орган. D)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы 

заттарына құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде – биология мәселелерін талдай білу. 

 

5.1 Модуль Философия, кәсіпкерлік және ауылшаруашылық 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Агроэкология  

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді экожүйелердің жасанды, ӛзіндік ұйымдастыру қызметі 

негіздерімен, агроэкожүйедегі ең басты «егіншілік» биоценоздардың қатынас принциптерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Агробиогеоценоздарды жасанды жүйе ретінде құрылымы мен қызметі, негізгі 

қасиеттерін үйрету. агробиогеоценоздардағы тірі ағзалардың қоршаған орта факторларына, сондай-ақ 

антропогендік факторларға бейімделуін анықтау; агроландшафтарды қорғау және оптимизациялву, тиімді 

пайдалану негіздерімен таныстыру. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, ҚР экологиялық мәселелері, Биохимия 

Постреквизиттері: Су экожүйесінің экологиясы, Экологиялық картографиялау, Ӛсімдік экологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Қоршаған ортаның биотикалық, абиотикалық факторларының және 

агробиоценоздардың ӛсімдік дақылдарының ӛсіп-ӛнуіне әсерін, сонымен қатар ауыл шаруашылығы 

танаптарында тіршілік ететін организмдер бірлестігінің құрылымы мен ӛзгеруін зерттеу. Жасуша теориясының 

негізгі ережелерін түсіну және білу, жасушаны, ұлпаларды, жасушаның құрылымын, қызметін және жасуша 

органоидтарын, жіктелуін, құрылысын, генезис және қызметін, тірі ағзалардың ұлпаларын, су алмасу ерекшелігін 

және механизмін, тыныс алу, минералды қорек, фотосинтез және қоршаған орта жағдайларының әсеріне 

ӛсімдіктердің тұрақтылығын, тұқымқуалаушылықтың және ӛзгергіштіктің  материалдық негіздерін, экологиялық 

генетиканың мәселелері және әдістері, қоршаған ортаның ластануының генетикалық салдарын, негізгі генетикалық 

процестердің молекулалық механизмін және т.б. зерттеу әдістері, біртұтас ағзалар және жасушалар биофизикасы, 

жануарла және адам физиологиясының негізгі ережелері, биологиялық заңдар және құбылыстар негіздегі негізгі 

физикалық заңдар, негізгі физиологиялық және биофизикалық зерттеу әдістері, моно- және дигибридтік 

будандастыруға тәжірибе жасау бойынша, аллелдік емес гендердің ӛзара әсеріне және Drosophila melanogaster 

тізбекті тұқымқуалаушылық белгілеріне эксперименттер қою, гидробиологиялық талдау жүргізу. В.)Ӛз зерттеулері 

туралы білімдерін практикада қолдану. моно- және дигибридтік будандастыруға тәжірибе жасау кезінде, аллелдік 

емес гендердің ӛзара әсеріне эксперимент қоя білу; алған теориялық білімдерін және практикалық дағдыны ӛзінің 

зерттеу тәжірибесіне қолдану. С.)Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз дәлелдерін келтіру, қорытынды жасап, 

салыстыра білуге қабілеттілігі. D.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы 

заттарына құрметпен қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – биология мәселелерін талдай білу.    

 

5.2 Модуль Философия, кәсіп және экология 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Шағын кәсіпкерлікті экологиялық дамыту 

Бағдарлама авторы: Сарсембин  У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс шағын бизнесті зерттеуге бағытталған, қазіргі заманғы халық 

шаруашылығының маңызды саласы, жеке сектордың құрамдас бӛлігі болып табылады. Қазақстанда шағын 

кәсіпкерлікті қолдаудың қалыптасқан мемлекеттік жүйесі тұтастай алғанда қазіргі институционалдық 

макроортаға барабар. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс шағын бизнесті зерттеуге бағытталған, қазіргі заманғы халық 

шаруашылығының маңызды саласы, жеке сектордың құрамдас бӛлігі болып табылады. Қазақстанда шағын 

кәсіпкерлікті қолдаудың қалыптасқан мемлекеттік жүйесі тұтастай алғанда қазіргі институционалдық 

макроортаға барабар. Экономиканың осы секторының дамуын тежейтін себептер ашылды.  Пәнде шағын 

кәсіпкерліктің бір түрі шағын кәсіпкерліктің экологиялық дамуы қарастырылады. Экологиялық бағдарланған 

шағын бизнесті дамыту елдегі экологиялық жағдайды айтарлықтай ӛзгертуге, қоршаған ортаны қорғауды және 

табиғи ресурстарды пайдалануды жақсартуға мүмкіндік береді. Шағын кәсіпкерліктің экологиялық дамуының 

негізгі бағыттары ұсынылды. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Агроэкология, Экологиялық химия 

Постреквизиттері: Экологиялық биогеорафия, Экологиялық кадастр, Урбоэкология 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Қолданбалы экология 

Бағдарлама авторы: Калиева А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс- шараларды жоспарлауға және жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін экологиялық мәселелерді инженерлік шешу және табиғатты тиімді пайдаланудың 

экологиялық негіздері бойынша базалық білімді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс мыналарды қамтиды: қоғамның тарихи дамуы барысында және қазіргі 

кезеңде адам мен қоршаған ортаның ӛзара іс-қимыл мәселелерін зерттеу; экожүйелер мен адам үшін табиғатқа 

антропогендік әсер ету түрлерін және олардың салдарын зерттеу; қоршаған табиғи ортаны қорғаудың негізгі 

әдістерін зерттеу; студенттерді қоршаған ортаға әсер етуді экологиялық бағалау негіздеріне және Жобаларды 

экологиялық сараптау әдістеріне үйрету . 

Пререквизиттері: Экология және ТД, ҚР экологиялық проблемалары, Агроэкология, Экологиялық химия. 

Постреквизиттері: Экологиялық мониторинг, Су экожүйелерінің экологиясы, Экологиялық кадастр, 

Ӛндірістік экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: табиғи ортаға антропогендік 

әсердің түрлері мен қарқындылығын; В)Ауаның, топырақтың, судың, құрлықтың, әлемдік мұхиттың ластану 

мәселелерін; С)Біздің мемлекетіміздің табиғат қорғау саясатының принциптерін, табиғатты қорғау 

заңнамасының негіздерін; Д)Экологиялық проблемалар мен жағдайларда адамның, табиғаттың ӛзара қарым-

қатынасын реттейтін стандарттар, ережелер мен нормалар жүйесінде бағдарлануын; E)Табиғи ортаға зиянды 

әсерлердің алдын алу тәсілдерін (геосфералардың зиянды химиялық, органикалық заттармен, қарқынды 

радиациялық әсерлі ластануы, аномалды электромагнитті ӛрістерді құру және т. б.) меңгеруі керек.). 

 

6.1 Модуль Экожҥйелерді геоэкологиялық бағалау 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Жануарлар экологиясы 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі патшалығының барлық түрлерінің ӛкілдерін оқыту, ағзалар құрылысының 

ерекшеліктерін, әртүрлі таксономиялық топтарды, таксондар арасындағы филогенетикалық байланыстарды 

білу тірі организмдердің алуан түрлілігі , олардың құрылысы, биологиясы, филогениясы және эволюциясы, 

биосфераның тұрақты қызмет ету рӛлі және адам қызметі туралы тұтас түсінік беру . 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биосфераны Зерттеудің мақсаты, міндеттері, жетістіктері және мәселелері. 

Биология ғылымының қысқаша тарихы: Аристотель, К. Линней, Н. А. Северцова, Ч. Дарвина Т. Гексли және 

т.б.ӛсімдіктер мен жануарлардың әртүрлілігін сипаттаудың жалпы принциптері, биологиялық таксономия және 

номенклатураның принциптері. Зоологиядағы экологиялық және эволюциялық бағыттар. Жануарлардың жалпы 

сипаттамасы және олардың ағзалар жүйесіндегі жағдайы. Геохронологиялық шкала және тірі организмдердің 

эволюциясы. Адам биосфераның компоненті ретінде. Жануарлар мен микроорганизмдер ӛсімдіктерінің 

шаруашылық маңызы. Биология саласындағы зерттеулердің қалыптасуы мен дамуының қысқаша тарихы. 

Микробиологияны, зоологияны және ботаниканы ғылым ретінде анықтау;" әрі қарай " дербес пәндерге бӛлу; 

зерттеудің мақсаты, міндеттері мен әдістері. Биологиялық әртүрлілікті сақтаудың және орман және ауыл 

шаруашылығы зиянкестерінің санын бақылаудың маңыздылығы. Биологиядағы морфологиялық және 

эволюциялық бағыттар таксономия мен биологиялық номенклатураның жалпы принциптері. Жасанды және 

табиғи жүйелер биоалуантүрлілікті зерттеу мен сақтаудың практикалық маңызы. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Адам экологиясы, Экологиялық картографиялау 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер экологиясы, Қалалық экология, Қоршаған орта туралы ілім 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Тірі организмдердің негізгі қасиеттерін, оларды жіктеу принциптерін білу. 

B)Қазіргі заманғы прокариоттар мен эукариоттардың органикалық әлем жүйесіндегі жағдайын анықтайтын 

негізгі сипаттамалары.C)Тірі және оның қалыптасуының негізгі заңдылықтары туралы. D)Ӛмір сүрудің барлық 

нысандарының шаруашылық және табиғи маңызы. Е)Ағзаларды морфологиялық және жүйелі белгілері 

бойынша анықтай білу.  

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) Е) 
Пәннің атауы: Су экожүйесінің экологиясы 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортаның компоненті ретінде,су ресурстарының қазіргі экологиялық 

жағдайы жӛніндегі білімді қалыптастыру. Судың кешенді экологиялық мониторингін оқып-үйрену. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Тӛмендегілерді білуі және пайдалана алуы тиіс:Судың сапасын арттыруға 

арналған технологиялық процестер.Экологиялық экспертиза түрлері мен қағидалары.Қоршаған ортаны қорғау 

туралы заң.Тӛмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс:Гидросфераның экологиялық күйін бағалау мақсатында 

зертханалық және далалық зерттеулерді жүргізу. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық химия, ҚР экологиялық проблемалары 

Постреквизиттері: Қоршаған орта туралы ілім, Экологиялық кадастр, Экологиялық биогеография 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Қоршаған орта компонентттері мен гидросфераның экологиялық 

байланысы. Гидросфераның биологиялық ролі, қазіргі экологиялық күйі туралы.. Су ресурстарының 

нормативті-құқықтық қорғау базасы. Су қорларын және байлығын құқықтық қорғауды, пайдалы қазбаларды 

зиянсыз ӛндіру жолдарын, тиімді табиғатпайдалану негіздерін, ластанған су экожүйесін қалпына келтіру 

жолдарын, пестицидтерді және минералды тыңайтқыштарды қолдану шарттарын, қалдықтарды кәдеге жаратуды, 

биосфераның қазіргі және болашақтағы жағдайында қоршаған ортаның ролін білу және түсіну, курстың барлық 

бӛлімдері бойнша білу: атмосфера, гидросфера, литосфера және биосфера жағдайының тұрақтылығын сақтау; 

Биосферадағы су қорларының құрылымы және таралуы, гидросфераның ролі туралы алған білімдерін қолдану, су 

қорларын қорғаудың нормативті- құқықтық базасы, қазіргі кезеңдегі гидросфера жағдайы, тиімді 

табиғатпайдаланудың негізгі принциптері, ластанған су экожүйесін қалпына келтіру жолдары, пестицидтерді және 

минералды тыңайтқыштарды қолдану шарттары. В.)Тәжірибелік және ғылыми- зерттеу жұмыстары туралы 

теориялық білімдерін практикада қолдану; Тұрмыста кейбір жиі кездесетін қалдықтарды залалсыздандыру, 

бүлінген су экожүйесін қалпына келтіру. С.)Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз дәлелдерін келтіру, 

қорытынды жасап, салыстыра білуге қабілеттілігі; D.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған 

ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта 

мәселелерін талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық картографиялау 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кең географиялық кӛзқараспен экология принциптері мен экожүйелердің жұмыс 

істеуі заңдылықтары туралы білімді қосу, биосфераның кеңістік құрылысы білімге негізделген. Қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы қоршаған ортаны карталаудың әдістерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Географиялық карта элементтерінің негіздері; экожүйелердің жұмыс істеуін 

реттейтін заңдар - негізгі картографиялық проекция; биосфера негіздерінің процестері. Картография және 

топография негіздерінің түсінігі, қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар және геологиялық карталар 

құрылысына оларды қолдануға дағдысы бар аумақтың табиғи сипаттамаларын экологиялық карталар дайындау 

үшін әдістемесі картографиялық бейнесін жасауға-экологиялық карталар үшін картографиялық семантикасы 

пайдаланыңыз; кешенді комплекс сиапаттамасы. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Агроэкология, Су экожүйесінің экологиясы 

Постреквизиттері: Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру, Топырақ және микроорганизмдер 

экологиясы, Экологиялық ресурстану 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Экологиялық картографиялау негізгі теориялықтүсіну; экологиялық 

картографиялау негізгі бағыттары; кӛрсету түгендеу, бағалау, ұсыныс және болжау экологиялық карталарды 

жасау жолын; Білу және түсіну: экологиялық картографиялау негіздерін теориялық түсіну; экологиялық 

картографиялаунегізгі бағыттары; картографиялық инвентаризациялық құру әдісі, бағалау, экологиялық 

карталарболжау жәнеұсыным; В.)Экологиялық бағытта тақырыптық карта құру және түрлі ақпараттарды 

пайдалана білу; қоршаған ортаның сапасына картаграфиялық нормативті құжаттар құру; аналитикалық 

жәнесинтетикалықкүрделі геологиялықкарталардыжасау. С.)Жергілікті ӛңірлік және әлемдік экологиялық 

аймақтардың ерекшеліктерін ескере отырып картографиялық әдістерін бейнелеу; арнайы дағдыларды дамыту 

және жобалау әдістері; Д.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, табиғи қорларға құрметпен қарау; 

E.)Білім саласын меңгеруде – экологиялық бағытта тематикалық карталарды  талдай білу. 

 

6.2 Модуль Экожҥйені сақтау  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру 

Бағдарлама авторы:  Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру-экологиялық жүйелерді 

ұйымдастырудың жалпы принциптерін, олардың адам қоғамының бұзылуы мен ластануын зерттейтін кешенді 

ғылыми пән. Су экожүйелерін қалпына келтіру экологияның бірқатар іргелі ережелеріне негізделеді, 

экожүйелердің қасиеттерін, олардың динамикалық тепе-теңдігін, ӛзін-ӛзі қалпына келтіру және ӛзін-ӛзі тазарту 

қабілетін зерттеуге бағытталған білім жүйесін зерттейді. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану – адамзат алдында тұрған ең маңызды мәселелер. Бұл пәнді оқу қажеттілігі су экожүйелерін 

қалпына келтіру жолдарын, тәсілдерін, әдістері мен құралдарын практикалық қызметте қолдану біліміне және 

біліміне қойылатын талаптардан туындайды. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны:  Су экожүйелерін қалпына келтіру - адам қызметінің жағымсыз салдарына 

байланысты және жалпы міндетпен біріктірілетін мәселелер кешені-ландшафттың бұзылған бӛліктерін мәдени-

шаруашылық пайдалану саласына қайтару, яғни олардың бастапқы немесе бастапқы жай-күйіне жақын қалпына 

келтіру немесе белгілі бір талаптарға жауап беретін экожүйенің жаңа түрін жасау.  

Пререквизиттері: Экология және ТД, Жаратылыстанудың экологиялық аспкетілері, Әлеуметтік экология 

Постреквизиттері: Экологиялық кадастр, Урбоэкология, Геоэкология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Тірі организмдердің тіршілік ортасымен ӛзара әрекеттесуін анықтайтын 

негізгі заңдылықтарды білу және түсіну; организмдердің таралуы мен санының динамикасын, 

қауымдастықтардың құрылымы мен олардың динамикасын; тірі жүйелер мен заттардың айналымы арқылы 

энергия ағынының заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін; табиғатты 

қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың негізгі принциптерін; антропогендік қызметтің әлеуметтік-

экологиялық салдарын; концепцияны, стратегияларды, тұрақты даму мәселелерін және оларды жаһандық, 

аймақтық және жергілікті деңгейлерде. В.)Табиғи және антропогендік экологиялық процестерді және оларды 

реттеудің мүмкін жолдарын анықтау мен талдауды тәжірибеде қолдана білу; биосфераның тұрақтылығын 

сақтау және Апатты дағдарыстарсыз социумды дамыту мақсатында шаруашылық жүргізудің дәстүрлі 

нысандары мен адамдардың ӛмір сүру салтын жоспарлы түрде ӛзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты 

дамуының қазіргі тұжырымдамалары мен стратегияларын түсіну; тұрақты дамуды сақтау үшін тірі организмдер 

мен қоршаған ортаның ӛзара іс-қимылының заңдылықтары туралы алынған білімді практикалық қызметте 

пайдалану. С.)Ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу қабілеті; Д.)Қарым-қатынас саласында-тӛзімділік сезімін 

қалыптастыру, қоршаған ортаның құндылықтарына құрмет кӛрсету; E.)Оқыту саласында-ӛсімдіктердің, 

жануарлардың және микроорганизмдердің биоәртүрлілік мәселелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық кадастр 

Бағдарлама авторы: Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән негізгі пәндердің бірі болып табылады, ол болашақ маманға 

пайдаланушылардың құрамы мен санаттары, табиғи ресурстардың сандық және сапалық жағдайы, олардың 

экологиялық және экономикалық бағалануы туралы мәліметтер, экономикалық, экологиялық, 

ұйымдастырушылық және техникалық кӛрсеткіштер жиынтығын еркін таңдауға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық кадастрлар-қоршаған ортаның жаһандық ӛзгерістерімен байланысты 

кадастрлық қызметтегі жаңа бағыт. Қазіргі уақытта кадастрлардың жеке түрлері – қалдықтарды кӛму, 

рекреациялық, экологиялық-экономикалық, кәсіпшілік, детериорациялық, флористикалық, фаунистік және т.б. 

әзірленуде. Сондай-ақ табиғи ресурстарды алу кезінде қоршаған ортаға жағымсыз әсерді азайту.Осы кадастрлар 

табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге және қоршаған табиғи ортаны зиянды әсерлерден 

қорғауға қызмет етеді. Кадастрлар негізінде ПР ақшалай бағалау, оның сату бағасы, табиғаттың бұзылған жай-

күйін қалпына келтіру жӛніндегі шаралар жүйесі жүргізіледі. ҚР есепке алу-бұл уәкілетті органдардың шт 

санын, сапасын белгілеу жӛніндегі қызметі және оларды әлеуметтік-экономикалық бағалау. Бұл экологиялық 

саладағы басқару функцияларының бірі. Тиісті кадастрлардағы ЖР сапалық сипаттамалары туралы деректер 

ЖР пайдалануға беру туралы шешім қабылдау кезінде негіз болуы маңызды. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Агроэкология, Су экожүйесінің экологиясы 

Постреквизиттері: Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру, Топырақ және микроорганизмдер 

экологиясы, Экологиялық ресурстану 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

7.1 Модуль Қала экологиясының экологиялық мәселелер  

 

Дублиндік дескрипторлар: А) В) С) D) Е) 
Пәннің атауы: Ӛсімдіктер экологиясы 

Бағдарлама авторы: Тургенова О.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Ӛсімдіктер  экологиясын оқу кезінде студенттер ӛсімдіктер мен олардың мекен 

ортасы аралығындағы негізгі қарым-қатынас заңдылықтармен, яғни ӛсімдіктерге нақтылы қандай факторлар, 

олардың қандай түрлері қалай, қандай жолдармен әсер-ықпалдарын тигізгенде сырт пішіндері мен 

құрылысының ӛсіп-ӛнуі мен дамуының кӛбеюінің және табиғаттағы басқа организмдер арасындағы алар 

орнының ӛзгерістерге ұшырауымен жан-жақты танысады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:Пәнді  меңгеру барысында студенттер мынадай мазмұнды білімдерді, іскерліктер 

мен дағдыларды игеру керек; білу керек: ӛсімдіктер тіршілік қызметіне әсер етуші факторлардың ерекшелігі 

мен заңдылықтарын;факторлардың жеке немесе топтық әсеріне ӛсімдіктердің жауабын; жасай алу керек: 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Адам экологиясы, Экологиялық картографиялау 

Постреквизиттері: Қалалық экология, Қоршаған орта туралы ілім, Экологиялық биогеография 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Экологиялық морфология және ӛсімдіктер анатомиясы жағына 

жанасымды сандық және сапалық әдістерді іс жүзінде дұрыс және біліктілікпен қолдануды;қоршаған орта 

факторларының әсерінен болып жатқан тіршілік қызметі дайлы процестерді, олардағы зат алмасу, энергия 

алмасу және осы факторлар әсерлеріне бейімделіп қалыптасуды;экологиялық ортадағы факторлар арасындағы 

жанама және тікелей байланыстарды. В)Экологиялық - практикалық міндеттерді орындауға қолдана білуі және 

түсінуі керек. Зерттеу материалдарынан бағалы, дұрыс қорытынды алу, ӛсімдіктердің экологиялық морфологиясы 

бойынша сандық және сапалық нәтижелер алу, топырақтың экологиялық қызметі және оның биосферадағы ролі, 

топырақтың биосферадағы ролі,  адамның шаруашылық іс-әрекетінен топырақ құрамының ӛзгеруі, топырақтың 

қазіргі экологиялық жағдайы.С.)Практика кезінде ӛсімдіктерді экологиялық топтарға бӛлу туралы білімін қолдану, 

шаруашылық мәселелерді шешуде ӛсімдіктердің экологиясын қолдану, топырақтың экологиялық жағдайын 

бағалау мақсатында далалық және зертханалық зерттеулер жүргізу. Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз 

дәлелдерін келтіру, қорытынды жасап, салыстыра білуге қабілеттілігі.D.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік 

таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау.E.)Білім саласын меңгеруде – 

қоршаған орта мәселелерін талдай білу.    

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Қала экологиясы 

Бағдарлама авторы: Телеуов А. Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пән «Қалалық экология» дамыту мақсаты қалалық жерлердегі негізгі 

экологиялық проблемалардың және тұрақты даму аясында оларды шешу негізгі жолдары студенттерді 

таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық дүниетанымын қалыптастыру,қалалық экожүйелердің негізгі 

компоненттерінің рӛлін түсіну,ӛсімдіктер мен жануарлар әлемі,топырақ,жер үстi жәнежер асты суларының, 

тропосферадаауамассасы, факторлар қалалық қоршаған ортанының әсеріне ӛсімдік қауымдастығының 

тұрақтылығы. Қалалық ортада ландшафтық сәулет объектілерін құру білімін және практикалық дағдыларын, 

қалалық экология мониторинг саласындағы қоршаған ортаны жоспарлау шешуге, мелиорация және 

ландшафтарды қалпына келтіру. 

Пререквизиттер: Экология және ТД, Адам экологиясы, Жануарлар экологиясы 

Постреквизиттер: Радиациялық экология, Ӛнеркәсіптік экология, Биоэкология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қалалық экология теориялық негіздерін, экологиялық менеджмент, оның 

салалық ерекшеліктерін білу және түсіну; В)Пайдалану үшін: кәсіби және әлеуметтік проблемалардың түрлі 

ақпараттар дағдыларын; қалалық қоршаған ортаны сапасын бағалау саласындағы оқушылар мен студенттер 

оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. С)Негізгі әдістері мен ақпарат алу және сақтау 

құралдары, компьютерлік деректер базасын және презентациялар құру; тұрғын аудандарда оңтайлы жағдай 

жасау принциптері. Д)Байланыс саласындағы-табиғи ресурстарды табиғат және адам құндылықтарға құрмет 

тӛзімділік сезімін қалыптастыру; E)Білім саласында - қоршаған орта мен табиғи ресурстарды талдай білу. 

 

7.2 Модуль Урбандалудың экологиялық мәселелер  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Урбоэкология 

Бағдарлама авторы:  Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән «Қалалықэкология» дамыту мақсаты қалалық жерлердегі негізгі 

экологиялық проблемалардың және тұрақты даму аясында оларды шешу негізгі жолдары студенттерді 

таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық дүниетанымын қалыптастыру,қалалық экожүйелердің негізгі 

компоненттерінің рӛлін түсіну,ӛсімдіктер мен жануарлар әлемі,топырақ,жер үстi жәнежер асты суларының, 

тропосферадаауамассасы, факторлар қалалық қоршаған ортанының әсеріне ӛсімдік қауымдастығының 

тұрақтылығы. Қалалық ортада ландшафтық сәулет объектілерін құру білімін және практикалық дағдыларын, 

қалалық экология мониторинг саласындағы қоршаған ортаны жоспарлау шешуге, мелиорация және 

ландшафтарды қалпына келтіру. 

Пререквизиттер: Экология және ТД, ҚР экологиялық проблемалары, Әлеуметтік экология 

Постреквизиттер: Экологиялық ресурстану, Топырақ және микроорганизмдер экологиясы, Қоршаған орта 

туралы ілім 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қалалық экология теориялық негіздерін, экологиялық менеджмент, оның 

салалық ерекшеліктерін білу және түсіну; В)Пайдалану үшін: кәсіби және әлеуметтік проблемалардың түрлі 

ақпараттар дағдыларын; қалалық қоршаған ортаны сапасын бағалау саласындағы оқушылар мен студенттер 

оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. С)Негізгі әдістері мен ақпарат алу және сақтау 

құралдары, компьютерлік деректер базасын және презентациялар құру; тұрғын аудандарда оңтайлы жағдай 

жасау принциптері. Д)Байланыс саласындағы-табиғи ресурстарды табиғат және адам құндылықтарға құрмет 

тӛзімділік сезімін қалыптастыру; E)Білім саласында – қала ортасына қатысты әртүрлі экологиялық мәселелерді 

талдай білу. 
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6В05201 - ЭКОЛОГИЯ 

2(2) курс 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пәннің атауы  

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5.1 Модуль Қала экологиясы және далалық зерттеу әдістері – 15 академиялық кредит 

БП ТК КE 2212 Қала экологиясы 3 5 

БП ТК RE 2213 Радиациялық экология 3 5 

БП ТК EDZA 2214 Экологиялық далалық зерттеу әдістері 3 5 

5.2 Модуль Урбандалу және радиация – 15 академиялық кредит 

БП ТК Urbo 2212 Урбоэкология 3 5 

БП ТК АЕ 2213 Аймақтық экология 3 5 

БП ТК BZA 2214 Биоиндикациялық зерттеу әдістері 3 5 

6.1 Модуль Ӛндірістік экология – 15 академиялық кредит 

КП ЖК EM 2302 Экологиялық мониторинг 3 5 

КП ТК ОE 2303 Ӛнеркәсіптік экология 3 5 

КП ТК EIВ 2304 Экологиялық инспекция және бақылау 3 5 

6.2 Модуль Ӛндіріс экологиясы – 15 академиялық кредит 

КП ЖК EM 2302 Экологиялық мониторинг 3 5 

КП ТК ОЕВ 2303 Ӛнеркәсіптік экологиялық бақылау 3 5 

КП ТК ТРB 2304 Табиғатты пайдалануды басқару 3 5 

7.1 Модуль Биоалуантҥрлілікті сақтау және экологиядағы реттеу – 18 академиялық кредит 

КП ЖК EZhKR 2305 Экологиялық жобаларды құру және рәсімдеу 4 5 

КП ТК ESS 2306 Экологиялық стандарттау және сертификаттау 4 5 

КП ТК KOZ 2307 Қалдықтарды қайта ӛңдеу және залалсыздандыру 4 6 

КП ОP 2308 Ӛндірістік практика 4 2 

7.2 Модуль Қорғалатын аймақтар және экологиядағы басқару – 18 академиялық кредит 

КП ЖК KOAB 2305 Қоршаған ортаға әсерді бағалау 4 5 

КП ТК EPA 2306 Экологиялық паспорттау және аудит 4 5 

КП ТК KЕRP 2307 Қалдықтарды екінші ретті пайдалану 4 6 

КП ОP 2308 Ӛндірістік практика 4 2 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

5В060800 - ЭКОЛОГИЯ 

3 курс 

Білім бағдарламалары:  

5В060801-Экотехнология және тҧрақты даму 

5В060802-Экоэнергетика және тҧрақты даму 

Қабылдау жылы: 2018 ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 2 3 4 5 

8 Модуль Географиялық ортаның экологиясы - 14 академиялық кредит 

БП МК Geo 3223 Геоэкология  5 5 

БП МК Тор 3224 Топырақтану 6 6 

КП МК EM 3225 Экологиялық мониторинг 6 3 

№1 Білім бағдарламасы: 5В060801-Экотехнология және тҧрақты даму 

11.1.1 Модуль Қоршаған ортаны қорғау экотехнологиясы - 20 академиялық кредит 

КП ТК SEKKK 3303 Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру 5 5 

КП ТК OE 3304 Ӛнеркәсіптік экология 5 5 

КП ТК EZhKR 3305 Экологиялық жобаларды құру және рәсімдеу 5 5 
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КП ТК EBA 3306 Экологиядағы биоиндикациялық әдістер 5 5 

11.1.2 Модуль Қоршаған орта экожҥйелерін қорғаудың экотехнологиясы - 20 академиялық кредит 

КП ТК SNKKE 3303 Су нысандарын қалпына келтірудің экотехнологиясы 5 5 

КП ТК EIT 3304 Экологиядағы инновациялық технологиялар 5 5 

КП ТК EZh 3305 Экотехнологиялық жобалар 5 5 

КП ТК BAKOE 3306 
Биоэнергетика және ауылшаруашылық қалдықтарды ӛңдеудің 

экотехнологиясы 
5 5 

12.1.1 Модуль Экологиялық зерттеу әдістері - 16 академиялық кредит 

БП ТК EK 3207 Экологиялық картографиялау 5 5 

БП ТК EDZA 3208 Экологиядағы далалық зерттеу әдістері 6 6 

БП ТК KOBM 3209 Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі 6 5 

12.1.2 Модуль Экологиялық зерттеу әдістері - 16 академиялық кредит 

БП ТК ЕА 3207 Экологиялық аудандастыру 5 5 

БП ТК EA 3208 Экотехнологиялық әдістер 6 6 

БП ТК АЕN 3209 Ақпараттық экология негіздері 6 5 

13.1.1 Модуль Қалдықтарды ӛңдеудің экотехнологиясы - 22 академиялық кредит 

БП ТК KEK 3210 Кәсіпорындағы экологиялық құжаттар 6 5 

БП ТК ЕTK 3211 Экологиялық тәуекел және қауіпсіздік 6 5 

КП ТК BLKKE 4312 Бұзылған ландшафтарды қалпына келтіру экотехнологиясы 7 4 

КП ТК OKBZhT 4313 Ӛндірістік қалдықтарды басқару және жасыл технологиялар 7 4 

КП ТК KTKOYA 4314 Қатты тұрмыстық қалдықтарды ӛңдеудің үрдістері мен аппараттары 7 4 

13.1.2 Модуль Қалдықтарды ӛңдеудің экотехнологиясы - 22 академиялық кредит 

БП ТК KOZ 3210 Қалдықтарды ӛңдеу және залалсыздандыру 6 5 

БП ТК EKZh  3211 Экологиялық құқық және жауапкершілік 6 5 

КП ТК KOAT 4312 Қалдықтардан ӛнім алу технологиясы 7 4 

КП ТК ZhETD 4313 Жасыл экономика және тұрақты даму 7 4 

КП ТК BEKKO 4314 Балама энергия кӛздері және қалдықтарды ӛңдеу 7 4 

№ 2 Білім бағдарламасы: 5В060802 - Экоэнергетика және тҧрақты даму 

11.2.1 Модуль Табиғи экожҥйелер энергиясын тиімді пайдалану - 20 академиялық кредит 

КП ТК TZhKKK 3303 Табиғи жүйелерді қорғау және қалпына келтіру 5 5 

КП ТК АE 3304 Адам экологиясы 5 5 

КП ТК EZhKR 3305 Экологиялық жобаларды құру және рәсімдеу 5 5 

КП ТК ENS 3306 Экологиялық нормалау және сараптама 5 5 

11.2.2 Модуль Табиғи экожҥйелер энергиясын тиімді пайдалану - 20 академиялық кредит 

КП ТК BEKK 3303 Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру 5 5 

КП ТК SEKT 3304 Су энергетикасы қондырғылары мен технологиялары 5 5 

КП ТК KOKTT 3305 Қоршаған ортаны қорғаудың техникасы мен технологиясы 5 5 

КП ТК EMA 3306 Экологиялық менеджмент және аудит 5 5 

12.2.1 Модуль Қоршаған орта энергиясы - 16 академиялық кредит 

БП ТК ECT 3207 Экологиядағы цифрлық технологиялар 5 5 

БП ТК EDZA 3208 Экологиядағы далалық зерттеу әдістері 6 6 

БП ТК KOBM 3209 Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі 6 5 

12.2.2 Модуль Қоршаған орта энергиясы - 16 академиялық кредит 

БП ТК EKN 3207 Экологиялық картография негіздері 5 5 

БП ТК EA 3208 Экотехнологиялық әдістер 6 6 

БП ТК АЕN 3209 Ақпараттық экология негіздері 6 5 

13.2.1 Модуль Жасыл энергетиканы экологиялық бағалау - 22 академиялық кредит 

КП ТК KOAB 3310 Қоршаған ортаға әсерді бағалау 6 5 

КП ТК UE 4311 Урбоэкология 6 5 

КП ТК ETK 4312 Экологиялық тәуекел және қауіпсіздік 7 4 

КП ТК ZhEPZhT 4313 Жел энергиясын пайдалану мен жобалаудың технологиясы 7 4 

КП ТК KEPEA 4314 Күн энергиясын пайдаланудың экологиялық аспектілері 7 4 

13.2.2 Модуль Жасыл энергетиканы экологиялық бағалау - 22 академиялық кредит 

КП ТК ZhEKEB 3310 Жаңартылатын энергия кӛздерін экологиялық бағалау 6 5 

КП ТК КЕ 4311 Қала экологиясы 6 5 

КП ТК EKZh 4312 Экологиялық құқық және жауапкершілік 7 4 

КП ТК ZhEKZhT 4313 Жел энергетикасы құрылғыларын жобалау технологиясы 7 4 

КП ТК KEOTK 4314 Күн энергиясы ӛндірісі мен технологиялық құрылғысы 7 4 
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8. Модуль Географиялық ортаның экологиясы  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Геоэкология 

Бағдарлама авторы:  Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: геоэкология  тӛңірегіндегі негізгі ережелермен және терминдермен танысу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста қазіргі кезеңдегі адамның шаруашылық іс-әрекетімен жер геосферасы 

компоненттерінің арасындағы байланыс туралы теориялық және практикалық  білімдер беріледі. Ӛзін-ӛзі 

реттейтін күрделі динамикалық жүйе-Жер туралы, табиғи-техногендік жүйелердің геологиялық аспектілері 

туралы білімдер беріледі.  

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық биогеография, Экологиялық геология негіздері 

Постреквизиттері: Экологиялық картографиялау негіздері, Экологиядағы далалық зерттеулер, Экологиядағы 

географиялық ақпараттық жүйелер технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Геоэкологияның негізгі ұғымдары, теориялары мен заңдары, 

геоэкологиялық жағдайдың ерекшеліктері және геоэкологиялық процестердің ағынының сипаты жӛнінде; 

табиғи және табиғи-техногенді жүйелердің байланысы туралы; экологиялық дағдарыс және оның 

геосистемалардың әртүрлі иерархиялық деңгейлеріндегі кӛрінісі туралы білу және түсіну.В)Табиғи және 

техногендік жүйелердің  геоэкологиялық аспектілері туралы білімді практикада қолдана білу; С)Табиғи-

антропогендік жүйелердің жай-күйін бағалау дағдыларын, геоэкологиялық мәселелерді талдау әдістерін, 

эксперименталды бақылау мен түсіндіру әдістерін меңгеру; Д)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, 

қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде – қоршаған 

орта мәселелерін талдай білу 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Топырақтану 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Топырақ экологиясы, топырақты зерттеу тарихӛы мен топырақ түрлері, 

топырақтың қасиеттері мен морфологиялық белгілері, бұзылған топырақтарды қайта қалпына келтіру 

шаралары туралы білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Топырақтың түзілу процессі, Топырақтың морфологиялық кӛрсеткштеріне 

экологиялық факторлардың әсері. Топырақтың химиялық құрамы. 

Пререквизиттері:  Агроэкология, Жалпы топырақтану, Экологиялық биогеография 

Постреквизиттері: Экологиядағы далалық зерттеу әдістері, Экологиялық картографиялау, Экологиялық 

аудандастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Топырақтың адам тіршілігінде мағынасы ж»не биосферадағы орны. 

Топырақтың түзілу құбылысы, топырақтың қасиеттері ж»не экологиялық факторлар.Алынған білімді 

практикада қолдана білу. В)Кәсіби салада топырақтың құрлымын кӛрсету. С)Дағдылар, топырақты зерттеу  

саласындағы теориалық және практикалық дағдыларды қалыптастыру, топырақ ресуртары және оларды 

басқару, қолдану. D)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына 

құрметпен қарау; E)Білім беру саласында – жер ресурстарын талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық мониторинг 

Бағдарлама авторы:  Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортаны қорғау және болжауды нақтылау және оның құрамдас 

бӛліктері туралы оңтайлы ақпаратты алу, студенттер арасында экологиялық сауаттылықты арттыру , қоршаған 

ортаны сақтау үшін жауапкершілікті қалыптастыруда студенттерді экологиялық зерттеулердің негізгі 

ережелерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қоршаған ортаны қадағалау мен бақылаудың негізгі заңдылықтары: экологиялық 

мониторингтің сипаты, ерекшелігі мен қасиеттері, түрлі иерархиялық деңгейлерде бақылауды ұйымдастыру 

ерекшеліктері, геоэкологиялық мәліметтерді жинау әдістері мен құралдары, биологиялық мониторингтің 

сипаты мен қасиеттері, геожүйелерді кешенді бағалау үшін экологиялық ақпарат жинауды ұйымдастыру 

әдістемесі. 

Пререквизиттері: Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, Экотоксикология, Ӛнеркәсіптік экология 

негіздері 

Постреквизиттері: Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі, Экологиялық нормалау және сараптау, 

Экологиялық құқық және жауапкершілік 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоршаған ортаны қадағалау мен бақылаудың негізгі заңдарын; 

ерекшеліктері мен қасиеттерін; түрлі иерархиялық деңгейлерді бақылауды ұйымдастыру ерекшеліктерін білу 

және түсіну; В)Қоршаған ортаға адам әсерінің дәрежесін анықтау; жергілікті деңгейде қоршаған ортаның 

сапасын талдау және анықтау; С)Режимдік мониторинг жүргізу, экологиялық ақпараттарды талдау,  

мониторинг бойынша іс-әрекеттерді ұйымдастыруда теориялық және практикалық дағдыларға ие болу; 
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Д)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға 

құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

№1 Білім беру бағдарламасы: 5В060801-Экотехнология және тҧрақты даму  

11.1.1 Модуль Қоршаған ортаны қорғау экотехнологиясы  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Су экожүйелерін қорғау және қалпына келтіру-экологиялық жүйелерді 

ұйымдастырудың жалпы принциптерін, олардың адам қоғамының бұзылуы мен ластануын зерттейтін кешенді 

ғылыми пән. Су экожүйелерін қалпына келтіру экологияның бірқатар іргелі ережелеріне негізделеді, 

экожүйелердің қасиеттерін, олардың динамикалық тепе-теңдігін, ӛзін-ӛзі қалпына келтіру және ӛзін-ӛзі тазарту 

қабілетін зерттеуге бағытталған білім жүйесін зерттейді. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану – адамзат алдында тұрған ең маңызды мәселелер. Бұл пәнді оқу қажеттілігі су экожүйелерін 

қалпына келтіру жолдарын, тәсілдерін, әдістері мен құралдарын практикалық қызметте қолдану біліміне және 

біліміне қойылатын талаптардан туындайды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Су экожүйелерін қалпына келтіру - адам қызметінің жағымсыз салдарына 

байланысты және жалпы міндетпен біріктірілетін мәселелер кешені-ландшафттың бұзылған бӛліктерін мәдени-

шаруашылық пайдалану саласына қайтару, яғни олардың бастапқы немесе бастапқы жай-күйіне жақын қалпына 

келтіру немесе белгілі бір талаптарға жауап беретін экожүйенің жаңа түрін жасау.  

Пререквизиттері: Экологиялық биотехнология негіздері, Табиғатты тиімді пайдалану, Экологиялық 

технология негіздері 

Постреквизиттері: Су обьектілерін қайта қалпына келтіру экотехнологиясы, Бүлінген ландшафтың қалпына 

келтіру экотехнологиясы, Табиғат жүйесін қалпына келтіру және қорғау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Тірі организмдердің тіршілік ортасымен ӛзара әрекеттесуін анықтайтын 

негізгі заңдылықтарды білу және түсіну; организмдердің таралуы мен санының динамикасын, 

қауымдастықтардың құрылымы мен олардың динамикасын; тірі жүйелер мен заттардың айналымы арқылы 

энергия ағынының заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін; табиғатты 

қорғау мен табиғатты ұтымды пайдаланудың негізгі принциптерін; антропогендік қызметтің әлеуметтік-

экологиялық салдарын; концепцияны, стратегияларды, тұрақты даму мәселелерін және оларды жаһандық, 

аймақтық және жергілікті деңгейлердеВ.)Табиғи және антропогендік экологиялық процестерді және оларды 

реттеудің мүмкін жолдарын анықтау мен талдауды тәжірибеде қолдана білу; биосфераның тұрақтылығын 

сақтау және Апатты дағдарыстарсыз социумды дамыту мақсатында шаруашылық жүргізудің дәстүрлі 

нысандары мен адамдардың ӛмір сүру салтын жоспарлы түрде ӛзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты 

дамуының қазіргі тұжырымдамалары мен стратегияларын түсіну; тұрақты дамуды сақтау үшін тірі организмдер 

мен қоршаған ортаның ӛзара іс-қимылының заңдылықтары туралы алынған білімді практикалық қызметте 

пайдалану. С.)Ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу қабілеті; Д)Қарым-қатынас саласында-тӛзімділік сезімін 

қалыптастыру, қоршаған ортаның құндылықтарына құрмет кӛрсету; E.)Оқыту саласында-ӛсімдіктердің, 

жануарлардың және микроорганизмдердің биоәртүрлілік мәселелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Ӛнеркәсіптік экология 

Бағдарлама авторы: Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді адамзат пен табиғат арасындағы қарым-қатынастарының негізгі 

ұғымдарымен, материальдық қажеттіліктерді ӛтеу барысында туындайтын қарама-қайшылықтармен және 

табиғи жүйелердің даму заңдылықтары, қоршаған орта ресурстарынң ж»не оларды пайдалану ерекшеліктерінен 

болатын құбылыстармн танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Табиғи жүйелердің ресурстары, табиғи ортаның сапалылығы, ӛндіріс және 

қоршаған орта,қоршаған ортаның негізгі ластаушылары,қоршаған ортаға тигізетін әсер ықпалды бағалау,  

қалдықсық технология, ӛндірістік шайынды суларды тазалау. 

Пререквизиттері: Ӛнеркәсіптік экология негіздері, Экологиялық биотехнология негіздері, Аймақтық табиғи 

және ӛндірістік кешендерді бағалау 

Постреквизиттері: Ӛндірістік қалдықтарды басқару және жасыл технологиялар, Қатты тұрмыстық 

қалдықтарды ӛңдеудің үрдістері мен аппараттары, Қалдықтарды ӛңдеу және залалсыздандыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Топырақты қалыптастыру, топырақ қасиеттері мен қоршаған орта 

факторларының олардың әсер ету процесін білу және түсіну. Топырақ ресурстарын қорғау және ұтымды 

пайдалану жолдары. В)Техникалық жүзеге қажетті құралдарды практикалық іске асыру,қажетті практикалық 

жолдарын қабылдауға техниканы жүзеге асыру,экономикалық жарамды және экологиялық қауіпсіз шаралар. 

С)Салыстыру және қорытынды, ӛз ой-пікірлерін салу, олардың ұстанымын білдіруге және ақтау үшін білу; 

Д)Байланыс саласындағы-табиғи ресурстарды табиғат құндылықтарын құрметтеу тӛзімділік сезімін 

қалыптастыру; E)Білім саласында - қазіргі заманғы мәселелері талдай білу. 
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Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық жобаларды құру және рәсімдеу 

Бағдарлама авторы: Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: экологиялық қызметтің негізгі түрлерін, нормалар менережелер жүйесін, 

нормативтік құжаттаманы, жобалау, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша 

зерделеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық қызмет түрлерін; қоршаған ортаны қорғау қағидалары мен 

ережелерін; қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі нормативтік құжаттаманы, қоршаған орта сапасының 

нормативтерін зерделейді. ҚОӘБ қоршаған ортаға әсерін бағалау. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық мониторинг және т.б.  

Постреквизиттері: Кәсіпорындағы экологиялық құжаттар, Экологиялық паспорттау және аудит, 

Компьютерлік және ақпараттық экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қауіпті қалдықтармен жұмыс істей алады және ӛнеркәсіптік экология 

саласындағы экологиялық қатерді тӛмендету жӛніндегі міндеттерді шеше алады; табиғи ортада 

ластағыштардың түрлі түрлерінің таралуына болжау және бағалау жүргізу; В)Табиғи ортаның экологиялық 

жағдайын бағалайды; ӛндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды және биоклиматтық индекстер 

есебін жүргізеді, сондай-ақ әртүрлі климаттық аймақтар. С)Қалыптасатын құзыреттері: Техногенездің 

экологиялық проблемаларын, ластағыштардың алдын алу және жою әдістерін, қоршаған ортаны оңалту және 

қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату әдістерін біледі; Геожүйелік мониторинг станцияларының бақылау 

мәлімттерін ӛңдеу және тіркеуді, режимдік мониторинг бақылау бойынша геоэкологиялық ақпараттың деректер 

базасын енгізу және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады. D)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік 

таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде – 

қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиядағы биоиндикациялық әдістер 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді климаттың кӛрсеткіштерімен, табиғи сулармен, құнды 

қазыналармен, шӛлейттермен және т.б. таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биоиндикация саласында іргелі біліммен ландшафтану және геоботаникалық 

индикацияны оқыту. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент білуге тиіс: негізгі ұсыныстар мен құндылықтар мен 

дағдыларды: шӛлейтті ӛсімдік анықтағыш, топырақтың әр түрлігін анықтау, табиғи су мен жер асты сулардың 

тереңдігін анықтау, индикациялық зерттеу әдістерін, индикаторларды анықтау әдістері. 

Пререквизиттері: Экологиялық мониторинг, Экологиядағы зерттеу әдістері,Техногендік экология негіздері 

Постреквизиттері: Экологиядағы инновациялық технологиялар, Экологиядағы далалық зерттеу әдістері, 

Экотехнологиялық әдістер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Тірі ағзалар биоиндикаторлар қоршаған ортаның антропогендік 

ластануының негізгі кӛздерін білу және түсіну, қоршаған ортаның теріс ӛзгеруін түзете аламыз, құрамы, 

қасиеттері менбиосфераныңнегізгіластаушы заттардыңәсер ету механизмдері, олардың мазмұныжәне қоршаған 

орта объектілерінің жолдары. В)Пайдалана алу: тірі ағзалардың индикатор құнын анықтау, биоиндикаторлық 

зерттеудің практикалық дағдылары, кӛрсеткіштерді санау, қоршаған ортаның күйін сипаттау. С)Дағдылар, 

далалық және лабораториялық жағдайлардағы био-кӛрсеткіштердің түрліәдістері ментәсілдері; Д)Байланыс 

саласындағы-табиғи ресурстардытабиғатқұндылықтарынқұрметтеутӛзімділіксезімін қалыптастыру; E)Білім 

беру саласында – тірі ағзалардың құндылық кӛрсеткіштерін анықтау, биокӛрсеткіштерге зерттеу жүргізу, 

кӛрсеткіштерді санау, қоршаған орта жағдайына сипаттама беру. 

 

11.1.2 Модуль Қоршаған орта экожҥйелерін қорғаудың экотехнологиясы  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Су нысандарын қалпына келтірудің экотехнологиясы 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста су ресурстарын жіктеу, судың физикалық-химиялық қасиеттері, 

судың ластануы сұрақтары қарастырылады. ластанудың техногенді кӛздері, суды тазарту әдістері. су 

экожүйелерін қалпына келтіру жолдары. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста су ресурстарын жіктеу, судың физикалық-химиялық қасиеттері, судың 

ластануы сұрақтары қарастырылады. ластанудың техногенді кӛздері, суды тазарту әдістері. су экожүйелерін 

қалпына келтіру жолдары. Су ресурстарының мәнін, сондай-ақ олардың тозуы процестерін білу маман-

экологты даярлау кезінде міндетті болып табылады. 

Пререквизиттері: Экологиялық биотехнология негіздері, Табиғатты тиімді пайдалану, Экологиялық 

технология негіздері 

Постреквизиттері: Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру, Бүлінген ландшафтың қалпына келтіру 

экотехнологиясы, Табиғат жүйесін қалпына келтіру және қорғау 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиядағы инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Исламова К.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектептегі биологиялық цикл пәндерін оқыту мен тәрбиелеудің маңызды 

мәселелерін меңгеру, студенттерді оқу үрдісінің ұйымдастыру формаларымен, биология және экология 

сабақтарын ӛткізудің әдістері мен әдістемелік тәсілдерімен таныстыру. Биология және экология бӛлімдерін 

құрудың мазмұны мен принциптері туралы: негізгі жалпы биологиялық және экологиялық ұғымдарды 

тереңдете және танымдық дамумен түсініктерді қалыптастыру әдістемесі туралы. Білу және қолдана білу: 

оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер бағдарламасын талдау.Педагогикалық және басқа да әдістемелік 

міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектептегі биологиялық цикл пәндерін оқыту мен тәрбиелеудің маңызды 

мәселелерін меңгеру, студенттерді оқу үрдісінің ұйымдастыру формаларымен, биология және экология 

сабақтарын ӛткізудің әдістері мен әдістемелік тәсілдерімен таныстыру. Биология және экология бӛлімдерін 

құрудың мазмұны мен принциптері туралы: 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық технология негіздері, Техногендік экология негіздері 

Постреквизиттері: Экологиялық стандарттау және сертификаттау, Компьютерлік және ақпараттық экология, 

Экологиялық паспортау және аудит 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экотехнологиялық жобалар 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс Ӛндірісте технологиялық жобаларды зерттеуге және әзірлеуге 

бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс Ӛндірісте технологиялық жобаларды зерттеуге және әзірлеуге 

бағытталған. Қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарылуын немесе тасталуын толық болдырмауға немесе 

күрт қысқартуға мүмкіндік беретін жаңа әзірлемелерді,жобалар мен технологиялық әдістерді және шикізат пен 

ӛнімдерді қайта ӛңдеу тәсілдерін енгізудің арқасында. 

Пререквизиттері: Экологиялық мониторинг, Экологиядағы инновациялық технологиялар,Экологиялық 

биотехнология негіздері 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығы қалдықтарын қайта ӛңдеудің экотехнологиясы және биоэнергетика, 

зақымдалған ландшафтарды қалпына келтірудің Экотехнологиясы, экологиялық аудандастыру және т. б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Биоэнергетика және ауылшаруашылық қалдықтарды ӛңдеудің экотехнологиясы 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста органикалық қалдықтарды ӛңдеу, биогаз, энергия ӛндіру үшін биогаз 

технологиясын қолдану мүмкіндігі оқытылады. Қолданыстағы биогаз қондырғыларын жіктеу жүргізіледі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Энергия ӛндірудің баламалы кӛздерімен қалыптасқан жағдай, олардың одан әрі 

ӛсу перспективасы қаралды. ҚР энергия ӛндіру үшін биомассаның тұрақты кӛзі мал шаруашылығы ӛнімдерінің 

қалдықтары болып табылады. Биогазды пайдалану бүгінгі күні ӛте ӛзекті, себебі табиғи газ, мұнай, кӛмір қоры 

шексіз емес. Биогаз қондырғыларының құрылысы мен жұмысын ұйымдастырудың арқасында экологиялық таза 

отын ғана емес, әрі қарай да тыңайтқыш ретінде қызмет ете алатын органикалық қалдықтар да алуға болады. 

Пререквизиттері: Экологиядағы инновациялық технологиялар,Экологиялық биотехнология негіздері, Эко 

технологиялық жобалар 

Постреквизиттері: Экологиялық картографиялау, зақымдалған ландшафтарды қалпына келтірудің 

Экотехнологиясы, экологиялық аудандастыру, қоршаған ортаның Биологиялық мониторингі 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

12.1.1. Модуль Экологиялық зерттеу әдістері  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық картографиялау 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кең географиялық кӛзқараспен экология принциптері мен экожүйелердің жұмыс 

істеуі заңдылықтары туралы білімді қосу, биосфераның кеңістік құрылысы білімге негізделген. Қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы қоршаған ортаны карталаудың әдістерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Географиялық карта элементтерінің негіздері; экожүйелердің жұмыс істеуін 

реттейтін заңдар; негізгі картографиялық проекция; биосфера негіздерінің процестері. Картография,топография 

негіздерінің түсінігі, қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар, геологиялық карталар құрылысына оларды 

қолдануға дағдысы бар аумақтың табиғи сипаттамаларын, экологиялық карталар дайындау үшін, 

картографиялық бейнесін жасауға-экологиялық карталар үшін картографиялық семантикасы, кешенді комплекс 

сиапаттамасын пайдаланыңыз;. 

Пререквизиттері: Табиғатты тиімді пайдалану, Геоэкология, Экологиялық биогеография  

Постреквизиттері: Экологиялық аудандастыру, Бүлінген ландшафттарды қалпына келтіру экотехнологиясы, 

Экологиялық карторафия негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: экологиялық картографиялау негізгі теориялықтүсіну; 

экологиялық картографиялау негізгі бағыттары; кӛрсету түгендеу, бағалау, ұсыныс және болжау экологиялық 

карталарды жасау жолын; Білу және түсіну: экологиялық картографиялау негіздерін теориялық түсіну; 

экологиялықкартографиялаунегізгі бағыттары; картографиялық инвентаризациялық құру әдісі, бағалау, 

экологиялық карталарболжау жәнеұсыным; В.)Экологиялық бағытта тақырыптық карта құру және түрлі 

ақпараттарды пайдалана білу; қоршаған ортаның сапасына картаграфиялық нормативті құжаттар құру; 

аналитикалық жәнесинтетикалықкүрделі геологиялықкарталардыжасау. С.)Жергілікті ӛңірлік және әлемдік 

экологиялық аймақтардың ерекшеліктерін ескере отырып картографиялық әдістерін бейнелеу; арнайы дағдыларды 

дамыту және жобалау әдістері; Д.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, табиғи қорларға құрметпен 

қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – экологиялық бағытта тематикалық карталарды  талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиядағы далалық зерттеу әдістері 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нақты материалдарды жинау және экологияның жекелеген бағыттары бойынша 

бар гипотезаларды растау үшін далалық зерттеулердің маңызы. Далалық зерттеулердің түрлері. Далалық 

зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы принциптері. Жергілікті жағдайларға қатысты материалды 

жинау әдістері. Құжаттаманы жүргізуге, материалды жинауға және сақтауға, деректер мен есептілікті ӛңдеуге 

қойылатын негізгі талаптар. Стационарлық экологиялық зерттеулер. Экожүйеде болып жатқан процестерді 

бақылау және зерттеу объектісін таңдау. Маршруттық-экспедициялық экологиялық зерттеулер картасын жасау. 

Экологиялық факторлардың экожүйелердің жағдайына әсерін зерттеу. Далалық зерттеулерді жүргізу 

техникасы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Далалық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы принциптері. 

Жергілікті жағдайларға қатысты материалды жинау әдістері. Құжаттаманы жүргізуге, материалды жинауға 

және сақтауға, деректер мен есептілікті ӛңдеуге қойылатын негізгі талаптар. Стационарлық экологиялық 

зерттеулер. Экожүйеде болып жатқан процестерді бақылау және зерттеу объектісін таңдау. Маршруттық-

экспедициялық экологиялық зерттеулер. Маршруттық зерттеулер картасын жасау. Экологиялық факторлардың 

экожүйелердің жағдайына әсерін зерттеу. Далалық зерттеулерді жүргізу техникасы. 

Пререквизиттері: Агроэкология, Экологиялық биогеография, Топырақтану 

Постреквизиттері: Аймақтық экология, Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру, Урбоэкология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Нақты материалды жинау және экологияның жекелеген бағыттары 

бойынша бар гипотезаларды растау үшін далалық зерттеулердің маңызы. В)Далалық зерттеулердің түрлері. 

С)техникалық мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде 

жүзеге асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, 

табиғи ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі 

Бағдарлама авторы:  Тогизбаева А.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Оның міндеттеріне қоршаған ортаның сапасын осы мақсат үшін арнайы 

таңдалған тірі нысандарды пайдалану арқылы үнемі бағалау кіреді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биомониторингтің ерекшелігі - бұл қоршаған орта компоненттерінің сапасының 

кӛрсеткіштері емес, олар биотаның қоршаған орта сапасы мен оның ӛзгеруіне реакциясы. Ол физикалық, 

химиялық және биологиялық кӛрсеткіштер бойынша экологиялық мониторингтің экологиялық бақылауының 

құрамдас бӛлігі ретінде қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Әлеуметтік экология, Экологиялық химия және т.б. 

Постреквизиттері: Экологиялық мониторинг,  Ӛндірістік экология және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

12.1.2. Модуль Экологиялық зерттеу әдістері  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық аудандастыру 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты:  ҚР-ның экологиялық жағдайынаа және оның динамикасына талдау жасау, 

табиғи орта факторларының кеңістік және уақыт бойынша ӛзгерісінің кӛрінуі және оның адам денсаулығы мен 

экожүйе жағдайына әсерін анықтай отырып, ҚР территориясын геоэкологиялық аудандастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Геоэкологиялық аудандастыру,физикалық-географиялық аудандастыру 

бірліктеріне сүйенеді және анықталған ӛңірлердің әрқайсысының экологиялық жағдайының кеңістік кӛрінісін 

айқындайды. Осындай жағдайға байланысты физикалық-географиялық аудандастырудың таксономиялық 

бірліктерін геоэкологиялық аудндастырудың берліктерімен сәйкестендіреді. Сонымен бірге аудандастырудың 

аталған екі сызбаларының арасында айтарлықтай ӛзгешеліктердің болатынын да ескеру қажет. Геоэкологиялық 

анклав геоэкологиялық аудандастырудың тӛменгі рангын құрайды. Сонымен бірге, ол қоршаған ортаның 

экологиялық тепе-теңдігін бұзудың жоғары дәрежесімен кӛрінетін физикалық-географиялық провинцияның бір 

бӛлігі деп есептеледі. Бұл бірлік физикалық-географиялық ауданның бір бӛлігі болуымен қатар, кейде онымен 

қабысып та жатады. Сонымен, геоэкологиялық аудандастыруды белгілі бір аумақтың қоршаған ортасының 

экологиялық жағдайының кеңістіктік заңдылықтары арқылы зерттейтін сала.  

Пререквизиттері: Экология және ТД, тіршілік қауіпсіздігі негіздері, жалпы жертану, жаратылыстанудың 

экологиялық аспектісі, қоршаған орта туралы ілім, геоэкология, қалалық экология. 

Постреквизиттері: Экологиялық картографиялау, экологиялық ресурстану, қоршаған орта  мониторингі, 

жүйелі экология, экологиялық нормалау және сараптама, экологиялық инспекция және бақылау, қалдықтарды 

залалсыздандыру және қайта ӛңдеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Туындайтын экологиялық қатерді бағалау және қоршаған ортаға түсетін 

техногенді әсер жайында экологиялық мәліметтерді жинау, сақтау және ӛңдеу әдістерін білу; В.)Экологиялық 

болжаудың негізгі қағидаларын, далалық, тәжірибелік экологиялық зерттеулерді жүргізу; С.)Геоэкологиялық 

карталардың негізгі элементтерін, экожүйенің функционалдық заңдылығын, биосферадағы негізгі процестерді, 

экологиялық заңдар, оларды экологиялық карталарды құруда пайдалану; D.)Экологиялық карталармен жұмыс 

жасай білуді, кешенді сипаттама бере алуды үйрену. E.)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Экотехнологиялық әдістер 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста барлық қолданылатын эко технологиялық әдістер-қалдықтарды 

қазіргі заманғы ӛңдеу,жаңа ӛнім алу,заманауи ӛндірісте баламалы энергетиканы қолдану қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста барлық қолданылатын эко технологиялық әдістер-қалдықтарды қазіргі 

заманғы ӛңдеу,жаңа ӛнім алу,заманауи ӛндірісте баламалы энергетиканы қолдану қарастырылады. Қоршаған 

ортаға зиянды заттардың шығарылуын немесе тасталуын толық болдырмауға немесе күрт қысқартуға 

мүмкіндік беретін жаңа әзірлемелерді,жобалар мен технологиялық әдістерді және шикізат пен ӛнімдерді қайта 

ӛңдеу тәсілдерін енгізудің арқасында 

Пререквизиттері: Экологиядағы инновациялық технологиялар, Экологиялық биотехнология негіздері, Эко 

технологиялық жобалар. 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығы қалдықтарын қайта ӛңдеудің экотехнологиясы және биоэнергетика, 

зақымдалған ландшафтарды қалпына келтірудің Экотехнологиясы, экологиялық аудандастыру және т. б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 
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Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Ақпараттық экология негіздері 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қалалық ортаның экологиялық факторларының әсерінің медициналық-

биологиялық аспектілері. Халық аллергиясы. Абиологиялық үрдістер. Қоршаған орта сапасының 

экотоксикологиялық мониторингі. Табиғи-экологиялық және әлеуметтік-экологиялық факторлардың адам 

денсаулығына әсері. Қалалық ортаның экологиялық факторларының әсерінің медициналық-биологиялық 

аспектілері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экотоксикологиялық мониторингті ұйымдастырудың тәсілдері мен принциптері, 

экологиялық мониторингтің отандық екі тұжырымдамасы, мониторингтің жаһандық жүйесінің бағыттары, 

экологиялық мониторинг және экологиялық қауіп, ӛңірлік және жаһандық экологиялық мониторингтің 

принциптері мен мақсаттары; мониторинг түрлері, табиғат жағдайын бақылау жүйесін ұйымдастыру кезіндегі 

жүйелі тәсіл. Құзыреттіліктер: Қоршаған орта сапасының экотоксикологиялық мониторингі. 

Пререквизиттері: Экологиядағы иннавациалық технологиялар, Экологиялық мониторинг, Демографиялық 

экология 

Постреквизиттері: Компьютерлік және ақпараттық экология, Экологиядағы цифрлық технологиялар, 

Экотехнологиялық әдістер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

13.1.1 Модуль Қалдықтарды ӛңдеудің экотехнологиясы  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпорындағы экологиялық құжаттар 

Бағдарлама авторы: Калиева А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның экологиялық паспорты – кәсіпорынның қоршаған ортамен қарым 

қатынасының сипаттамасын құрайтын, нормативты-техникалық құжат. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Экологиялық сараптама мемлекеттік немесе қоғамдық негізде жүзеге асырылады. 

Экологиялық сараптаманың негізгі қағидалары – оның ӛкілеттілігі, медицина-биология тұрғыдан қауіпсіздігі, 

халық шаруашылығының барлық салаларының мүддесін қорғайтындығы, ешкімге тәуелді болмауы және іс-

әрекеттерді кешенді түрде жүргізу. Экологиялық сараптама міндетті түрде ұзақ уақыт дамуға арналған 

бағдарламалы құжаттармен және сызбанұсқалармен қамтамасыз етіледі. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық мониторинг. 

Постреквизиттері: Экологиялық жобаларды рәсімдеу, Экологиялық паспорттау және аудит, Компьютерлік 

және ақпараттық экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Білуге және ұғынуға қоршаған ортаға әсерді бағалау ерекшеліктері, 

қоршаған ортаға әсерді бағалау ұйымдастыру нысандары, қоршаған ортаны қорғау инспекциялық бақылау және 

мемлекеттік инспекторларының құқықтары мен міндеттері; В.ҚО экологиялық жағдайын бағалау үшін 

зертханада қоршаған ортаға әсерді бағалау, экологиялық инспекция және бақылау практикалық пайдалану 

талдау, кәсіби және әлеуметтік қызметінің әр түрлі, гуманитарлық, ғылыми, медициналық, биологиялық және 

клиникалық ғылымдар тәжірибе әдістерін қолданылатын әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді 

талдау қабілеттілігі және дайындағы; С.Салыстыру және қорытындылау, ӛз ой-пікірлерін салу, олардың 

ұстанымын білдіруге және анықтай білу; D.Байланыс саласында - табиғат мәндер үшін табиғи ресурстарды 

құрмет сезімін жасау; E.Білім саласында қоршаған ортаға әсерді бағалау, қазіргі заманғы мәселелері талдау. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Экологиялық тәуекел және қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы: Алмат С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік кадрлармен қамтамасыз кадр, экологиялық қауіпсіздік құзыреті 

саласында мамандарды даярлау үшін коммуналдық және ӛнеркәсіптік қажеттіліктерін, қоршаған ортаға теріс 

әсер етуі қызметін ұйымдастыруды зиян қауіп-қатерлер алдын алу жақсарту, қоршаған ортаны зиянды 

заттардан алдын ала қорғау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:қоршаған ортаны қорғау саласындағы кәсіби міндеттерді шешуге, қазіргі заманғы 

әдістерін әзірлеу қажеттілігіне байланысты олардың теориялық және практикалық білімдерін жаңарту үшін 

қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін шаруашылық және ӛзге де қызметтің субъектілерін  арттыру. 

Пререквизиттері: Техногендік экология негіздері, Экотехнологиялық әдістер, Экотехнологиялық жобалар 

Постреквизиттері: Экологиялық құқық және жауапкершілік, Қоршаған орта техникасы мен технологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жер ресурстарын тиімді пайдалану негіздерін білу, тұрақты даму, 

қоршаған ортаның әсерін бағалау, табиғатты пайдалану құқықтық негізі және қоршаған орта, экология 

жәнетабиғатты пайдалану саласынданегізгі ақпараттыталдау, таныстыру; экологиялық мониторинг теориялық 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
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негіздерін білу, қоршаған ортаның ластануын реттеу және қысқарту, техногендік жүйелер және экологиялық 

аппаттар; тәжірибеде теориялық білімдерін пайдалана білу. В)Қоршаған ортағаантропогендікәсерді 

азайтужолдарынбілу, экологиялық қауіпсіздік механизімімен қамтамасыз ету. Қоршаған ортаны қауіпті болжау 

және бағалау үшін, ӛзараадамзаттыңжәне оныңқоршаған ортаны негізгі аспектілерін шарлау мүмкіндігіне ие 

болу үшін, оныболдырмау үшін адын ала модельдеуге. С)Дағдылары: тергеу барысында материалдар далалық 

зерттеу және зертханалық ӛңдеу қатысуға; D)Байланыс саласында – экологиялық құндылықтарға құрмет 

тӛзімділікпен қарау; E)Білім саласында –экологиялық нормалау және сараптамаларды талдай білу. 

 

13.1.2 Модуль Қалдықтарды ӛңдеудің экотехнологиясы  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қалдықтарды ӛңдеу және заласыздандыру  

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қалдықтарды пайдалану саласындағы заңдылықтар. Қалдықтардың түрлері және 

ӛңдеу жолдары. Реутилизация және детоксикация туралы түсінік. Қалдықсыз және қалдығы аз технологиялар. 

Қалдықсыз ӛнеркәсіптің негізгі принциптері. Ресурсты сақтаушы құралдарды ойлап шығару. Қатты 

қалдықтарды ӛңдеудің ӛнеркәсіптік әдістері. Улы ӛнеркәсіптік қалдықтармен жұмыс жасай білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану кӛптеген 

проблемалардың шешу жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады. Қалдықтарды қайтадан колдану қоршаған ортаны 

қорғаумен, бастапкы материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек ресурстарын босатумен байланысты 

кӛптеген мәселелерді шешуге жол ашады. 

Пререквизиттері: Қоршаған орта туралы ілім, Ӛнеркәсіптік экология, Ӛндірістік қалдықтарды басқару және 

жасыл технологиялар 

Постреквизиттері: Қалдықтардан ӛнім алу технологиясы, Қатты тұрмыстық қалдықтарды ӛңдеудің үрдістері 

мен аппараттары, Жасыл экономика және ТД 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Қалдықтарды басқару саласындағы заңнама. Оларды қайта ӛңдеу және 

кәдеге жарату түрлері мен әдістері. Кәдеге жарату, детоксикация түсінігі. Қалдықсыз, аз қалдықты технология, 

қалдықсыз ӛндірістің негізгі принциптері. Ресурс үнемдеуші ӛндірістік технологияларды дамыту. 

Индустриялық ТҚҚ емдеу әдістері. Уытты ӛнеркәсіп қалдықтарын ӛңдеу.Студент қалдықтарды пайдалану 

саласындағы заңдылықтар. Қалдықтардың түрлерін, ӛңдеу жолдарын туралы білу қажет. В.)Тақырыптық 

назарында дайындау және құру үшін әр түрлі ақпаратты пайдалану және қайта мүмкіндігі болу үшін; табиғи 

ортаның ретінде қалдықтарды қайта ӛңдеу және кәдеге жарату үшін пайдаланылатын; Аналитикалық 

синтетикалық және кешенді экологиялық карталарды жасау. С.)Облыстың жергілікті, ӛңірлік және жаһандық 

экологиялық ерекшеліктері негізінде картографиялық ӛкілдігін салу әдістері; арнайы мазмұны және ресiмделуi 

әдістерін біліктілігін арттыру. D.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, табиғи қорларға құрметпен 

қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – экологиялық бағытта тематикалық карталарды  талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық құқық және жауапкершілік 

Бағдарлама авторы: Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді экологиялық құқықтың ӛзекті мәселелерімен таныстыру, оларды 

кӛптеген нормативтік-құқықтық актілер арасында бағдарлауды үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Табиғатты пайдалануды басқарудың құқықтық негіздері. Экологиялық құқық 

ұғымы. Қоршаған ортаны қорғау, ұтымды пайдалану саласындағы ҚР заңнамасы. Табиғатты пайдалануды 

мемлекеттік реттеу институттары. Экологиялық менеджмент түсінігі, негізгі салалары. Экологиялық тәуекелді 

бағалау, тӛмендету тәсілдері. Экологиялық менеджмент жүйесі бойынша 14000 сериялы халықаралық 

стандарттар. Экологиялық маркетинг түсінігі. Экологиялық маркетинг саласындағы қызметтің негізгі түрлері 

Пререквизиттері: Техногендік экология негіздері, Экотехнологиялық әдістер, Экотехнологиялық жобалар 

Постреквизиттері: Қоршаған орта техникасы мен технологиясы және т.б 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жеке экологиялық-құқықтық құжаттарды жасау және жасау дағдыларын; 

в)Істей алу керек: биосфераның әр түрлі компоненттерінің экотоксиканттарымен ластануын бағалауды жүргізу 

және олардың биосфераға түсуінің алдын алу шараларын қолдану; судың, пестицидтердің, тыңайтқыштардың, 

тамақ ӛнімдерінің уыттылығын бақылаудың химиялық және биологиялық әдістерін қолдану. С)Тапсырмаларды 

шешу дағдысы, қамтамасыз ету, дағдысы. D)Қарым – қатынас саласында-тӛзімділік, табиғат құндылықтарына, 

табиғи ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-қоршаған ортаға қосылыстардың әсері 

бойынша теориялық білімді тереңдету. 

 

№ 2 Білім беру бағдарламасы: 5В060802 - Экоэнергетика және тҧрақты даму  

11.2.1 Модуль Табиғи экожҥйелер энергиясын тиімді пайдалану  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Табиғи жүйелерді қорғау және қалпына келтіру 

Бағдарлама авторы:  Телеуов А.Н. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста табиғи ресурстарды пайдалану жолдарын және осы ресурстар мен 

қоршаған ортаны қалпына келтіру, қайта құру және қорғау бойынша шараларды ӛзара байланыстырудың негізгі 

мәселелері, сондай-ақ биосферада болып жатқан барлық табиғи процестердің ӛзара байланыстары туралы 

түсінік, олардың антропогендік факторлардың әсерінен ӛзгеруі және осы факторлардың салдарлары туралы 

түсінік беріледі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста табиғи ресурстарды пайдалану жолдарын және осы ресурстар мен 

қоршаған ортаны қалпына келтіру, қайта құру және қорғау бойынша шараларды ӛзара байланыстырудың негізгі 

мәселелері, сондай-ақ биосферада болып жатқан барлық табиғи процестердің ӛзара байланыстары, олардың 

антропогендік факторлардың әсерінен ӛзгеруі және осы факторлардың салдарлары туралы түсінік беріледі. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Геоэкология, ҚР экологиялық проблемалары 

Постреквизиттері: Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру, экологиядағы далалық зерттеу, Биологиялық 

мониторинг және т. б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Адам экологиясы 

Бағдарлама авторы: Исламова К.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытып уйретудің мақсаты мен міндеттері: адамның тіршілік ортасының 

құрылымын талдау, орта факторларының адам ағзасына және адамның қоршаған табиғи ортаға антропогенді 

әсерін зерттеу, тұрғындар денсаулығына әлеуметтік-экологиялық факторлардың әсерін қарастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адам экологиясы туралы білімді қалыптастыру, халықтың денсаулығына және 

санына әсер ететін негізгі факторларды зерттеу. Адаммен қоршаған орта арасындағы байланыстарын, 

Экологиялық бұзылыстардың адамға әсерін, Биосфераның қазіргі экологиялық жағдайын, Адам экологиясының 

биологиялық, әлеуметті-демографиялық аспектілерін, зерттеу әдістерін, әртүрлі табиғи ортада ӛмір сүруге 

бейімделуін, физикалық даму параметрлерін анықтау белгілі экологиялық жағдайды, оның халық 

денсаулығына әсерін болжауды халыққа экологиялық кӛзқарасты қалыптастыру территорияның экологиялық 

жағдайы, экологиялық қауіпті факторлар арасында байланысты анықтауды білуі және пайдалана алуы тиіс. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Демографиялық экология және т.б. 

Постреквизиттері: Урбоэкология, Экологиялық тәуекел және қауіпсіздік және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент тӛмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс алған білімді практикада 

қолдану территорияның экологиялық жағдайы және экологиялық қауіпті факторлавр арасындағы 

байланыстарды табуда. В)Игере білу: адам ағзасына қоршаған ортаның зиянды әсері, ӛз шаруашылық 

жолдарында туындайтын; снитарлы-гигиеналық ұйымдардың қызметінің бағалау әдіснамасын анықтау, 

кәсіпорындар мен басқа да экологиялық жүйелер. С)Семинарларда және практикалық сабақтарда 

корпоративтікойлаужәне коммуникативтікдағдылар. Д)Байланыс саласында, табиғат құндылықтарын табиғи 

ресурстарды құрмет сезімін жасау; E)Білім беру саласында  – қоршаған ортаны талдай білу, табиғи ресурстар.  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық жобаларды құру және рәсімдеу 

Бағдарлама авторы: Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: экологиялық қызметтің негізгі түрлерін, нормалар менережелер жүйесін, 

нормативтік құжаттаманы, жобалау, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану бойынша 

зерделеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық қызмет түрлерін; қоршаған ортаны қорғау қағидалары мен 

ережелерін; қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі нормативтік құжаттаманы, қоршаған орта сапасының 

нормативтерін зерделейді. ҚОӘБ қоршаған ортаға әсерін бағалау. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық мониторинг және т.б.  

Постреквизиттері: Кәсіпорындағы экологиялық құжаттар, Экологиялық паспорттау және аудит, 

Компьютерлік және ақпараттық экология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қауіпті қалдықтармен жұмыс істей алады және ӛнеркәсіптік экология 

саласындағы экологиялық қатерді тӛмендету жӛніндегі міндеттерді шеше алады; табиғи ортада 

ластағыштардың түрлі түрлерінің таралуына болжау және бағалау жүргізу; В)Табиғи ортаның экологиялық 

жағдайын бағалайды; ӛндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды және биоклиматтық индекстер 

есебін жүргізеді, сондай-ақ әртүрлі климаттық аймақтар. С)Қалыптасатын құзыреттері: Техногенездің 

экологиялық проблемаларын, ластағыштардың алдын алу және жою әдістерін, қоршаған ортаны оңалту және 

қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату әдістерін біледі; Геожүйелік мониторинг станцияларының бақылау 

мәлімттерін ӛңдеу және тіркеуді, режимдік мониторинг бақылау бойынша геоэкологиялық ақпараттың деректер 

базасын енгізу және ұйымдастыру дағдыларын қалыптастырады. D)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік 
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таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау;  E)Білім саласын меңгеруде – 

қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық нормалау және сараптама 

Бағдарлама авторы: Тургенова О.  М.   

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді нормалар мен ережлер жүйесімен, коршаған ортаны қоргау, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық кауіпсіздік жобалау жӛніндеггі нормативтік құжаттармен 

таныстыру, сонымен қатар экологиялык сараптама, аудит және ҚОӘБ (қоршаган ортаға тигізетін әсерлерді 

бағалау) сиякты экологиялык ic-әрекет турлерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ландшафттану – физикалық географияның табиғи аймақтық кешендерін 

(геожүйелерді) зерттейтін ғылым саласы. Бұл терминнің соңғы кезде региондық физикалық географияның 

синонимі ретінде колданылуы басым болып барады. Ландшафттанудың негізгі мақсаты — табиғи және мәдени 

ландшафтты сипаттау, олардың құралымын, ӛзара байланысын, даму заңдылығын зерттеу болып табылады. 

Пререквизиттері: Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, Экологиялық мониторинг, Экологиялық 

технология негіздері 

Постреквизиттері: Экологиялық менеджмент және аудит, Экологиялық құқық және жауапкершілік және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Экологиялык ic-әрекет түрлерін қоршаған ортаны қоргау жӛніндегі 

нормативтік кұжаттарды; Қоршаған ортаны коргау ережелерін, принциптерін; Экологиялык экспертиза, аудит 

жургізу принциптерін; Қоршаған ортаның сапа нормативтерін. В)Далалық тәжірибеде экологиялық 

картографиялауды қолдануды зерттеу, экологиялық картографиялауды қайта ӛңдеу нәтижесінде бағдарламалық 

құралмен жұмыс жасау, оқу және экологиялық картографиялық құжаттарды пайдалана білу. С)Геоэкологиялық 

зерттеудегі картографиялық қарым-қатынастың болуы, картографиялық құжаттарды тапсырмалармен біреге 

шешу; D)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи 

қорларға құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде–қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

11.2.2 Модуль Табиғи экожҥйелер энергиясын тиімді пайдалану  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру-экологиялық жүйелерді 

ұйымдастырудың жалпы принциптерін, олардың адам қоғамының бұзылуы мен ластануын зерттейтін кешенді 

ғылыми пән. Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру экологияның бірқатар іргелі жағдайына негізделеді, 

экожүйелердің қасиеттерін, олардың динамикалық тепе-теңдігін, ӛзін-ӛзі қалпына келтіру және ӛзін-ӛзі тазалау 

қабілетін зерттеуге бағытталған білім жүйесін зерттейді. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану – адамзат алдында тұрған ең маңызды мәселелер. Бұл пәнді оқу қажеттілігі бұзылған 

экожүйелерді қалпына келтіру жолдарын, тәсілдерін, әдістері мен құралдарын практикалық қызметте қолдану 

біліміне және біліміне қойылатын талаптардан туындайды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұзылған экожүйелерді қалпына келтіру - адам қызметінің жағымсыз 

салдарларымен байланысты және жалпы міндеттермен біріктірілетін мәселелер кешені-ландшафттың бұзылған 

бӛліктерін мәдени-шаруашылық пайдалану саласына қайтару, яғни олардың бастапқы немесе бастапқы жай-

күйіне жақын қалпына келтіру немесе белгілі бір талаптарға жауап беретін экожүйенің жаңа түрін жасау. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Геоэкология, ҚР экологиялық проблемалары 

Постреквизиттері: Экологиядағы далалық зерттеу әдістері, Биологиялық мониторинг және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент білуі керек: бүлінген және шаруашылық пайдаланудан 

шығарылған жер алқаптарын шымтезек ӛңдеу, террикондар, пайдалы қазбаларды жер бетіндегі ӛңдеу кезіндегі 

үйінділерді, құрылыс алаңдарын, байыту процестері кезіндегі қоқыстарды және т. б. рекультивациялауды. 

B)Қалыпты пайдалану саласынан артылып шығарылған жайылымдарды қалпына келтіру (жайылымға оңтайлы 

жүктеме, табынның оңтайлы құрылымы және жайылымның неғұрлым ұтымды құрылымы мәселелері). 

C)Эрозияға ұшыраған топырақ жамылғысын қалпына келтіру. D)Құнарлылығын қалпына келтіру. E)Қарқынды 

ағаш кесу орнында орманның ӛнімді түрлерін қалпына келтіру. Антропогендік факторлардың әсерінен 

бұзылған су қоймаларының ӛнімділігін және адам үшін қолайлы басқа да қасиеттерін қалпына келтіру, атап 

айтқанда "суды мәдени эвтрофалау" себептерін жою және судың артық "гүлденуін" және су қоймаларын 

биогенді элементтермен артық тиеудің басқа да қолайсыз салдарын жою арқылы эвтрофиялауға ұшыраған 

кӛлдер мен су қоймаларын қалпына келтіру. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Су энергетикасы қондырғылары мен технологиялары 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста гидроэнергияны алу, түрлендіру, тарату, пайдалану үрдісінің 

технологиялары мен модельдері, гидроэнергетикадағы гидрологиялық, гидрометриялық есептеулер оқытылады. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста гидроэнергияны алу, түрлендіру, тарату және пайдалану үрдісінің 

технологиялары мен модельдері, сондай-ақ гидроэнергетикадағы гидрологиялық және гидрометриялық 

есептеулер оқытылады. Гидроэнергетикалық қондырғылардың негізгі типтері (ГЭУ), гидроэлектр станциялары 

(ГЭС), гидроаккумуляторлық электр станциялары (ГАЭС) қарастырылады. 

Пререквизиттері: Баламалы энергия кӛздері, аймақтық экология және т. б. 

Постреквизиттері: Қоршаған ортаны қорғау техникасы мен технологиясы, жел энергетикасын жобалау 

технологиясы және қолдану, Экотехнологиялық әдістер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Қоршаған ортаны қорғаудың техникасы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді антропогендік қызметпен құрылған қоршаған ортаны ластаушы 

заттардан қорғау саласындағы міндеттерді ӛз бетінше шешуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қоршаған ортаны тазарту әдістерін және қолданылатын технологияларды 

қарастырады. Қоршаған орта және оны қорғау. Қоршаған ортаның ластануының себептері мен салдары. 

Әртүрлі кӛздерден шығарындылардың жіктелуі және сипаттамасы. Ӛнеркәсіптік қалдықтардан ауаны тазарту 

техникасы мен технологиялары. 

Пререквизиттері: Ӛндірістік экология, Баламалы энергия кӛздері, аймақтық экология және т. б. 

Постреквизиттері: Жел энергетикасын жобалау және қолдану технологиясы, Эко технологиялық әдістер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық менеджмент және аудит 

Бағдарлама авторы: Тогизбаева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи орта құрауыштарының табиғи жай-күйінің айқын, жасырын 

бұзылуларын анықтау, талдау, бағалау тетігін зерттеу, оның тозуына не халықтың ӛмір сүру жағдайларының 

нашарлауына, кәсіпорын қызметімен тікелей байланысты экологиялық тәуекелдерге әкеп соғады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық аудиттің мақсаттары, міндеттері мен объектілері бар. Экологиялық 

аудит түрлері. Экологиялық аудитті жүргізу кезеңдеріне қойылатын жалпы талаптар. Экологиялық аудитті 

жүргізу тәртібі, ӛткізу кезеңдері, сыртқы және ішкі аудит. Міндетті экологиялық аудит. Ішкі экологиялық 

бақылау жүйесіндегі аудит. Аудит жүргізу саясатының стратегиялық мақсаты. 

Пререквизиттері: Экология және тұрақыт даму және т.б. 

Постреквизиттері: Экологиялық нормалау және сараптама, Қоршаған ортаға әсерді бағалау және т. б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

12.2.1 Модуль Қоршаған орта энергиясы  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Экологиядағы цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты: кеңістіктік деректерді сандық моделдеу бойынша теориялық білім алу; 

геоақпараттық технологияларды пайдалану принциптерін зерттеу, экологиялық зерттеулерде, геоақпараттық 

жүйелерді (ГАЖ) құру әдістерін ландшафттарды зерттеу құралдарының бірі ретінде меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Негізгі міндет пән қазіргі сандық, геоақпараттық технологиялар құралдарымен 

инженерлік-экологиялық зерттеулерді жүргізудің теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеру 

болып табылады. Курстың практикалық бӛлімінің бағдарламасы мамандандырылған бағдарламалық 

қамтамасыз етуді (ЭРА, УПРЗА, УПРЗА-Шу, MapINFO, ArcGIS) толық қадамдық зерттеуді қарастырады. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, әлеуметтік экология, Қоршаған орта туралы ілім және т.б. 

Постреквизиттері: Экологиядағы ГАЖ, экологиялық мониторинг, экологиялық нормалау және сараптама, 

Ӛнеркәсіптік экология және т. б. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиядағы далалық зерттеу әдістері 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экологияның жекелеген бағыттары бойынша бар гипотезаларды растау үшін 

далалық зерттеулердің маңызы нақты материалдарды жинау. Далалық зерттеулердің түрлері, жүргізу 

техникасы. Далалық зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы принциптері. Жергілікті жағдайларға 

қатысты материалды жинау әдістері. Құжаттаманы жүргізуге, материалды жинауға, сақтауға, деректер мен 

есептілікті ӛңдеуге қойылатын негізгі талаптар. Стационарлық экологиялық зерттеулер. Экожүйеде болып 

жатқан процестерді бақылау және зерттеу объектісін таңдау. Маршруттық-экспедициялық экологиялық 

зерттеулер картасын жасау. Экологиялық факторлардың экожүйелердің жағдайына әсерін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Далалық зерттеулерді ұйымдастыру, жүргізу техникасы, жалпы принциптері. 

Жергілікті жағдайларға қатысты материалды жинау әдістері. Құжаттаманы жүргізуге, материалды жинауға, 

сақтауға, деректер мен есептілікті ӛңдеуге қойылатын негізгі талаптар. Стационарлық экологиялық зерттеулер. 

Экожүйеде болып жатқан процестерді бақылау және зерттеу объектісін таңдау. Маршруттық-экспедициялық 

экологиялық зерттеулер картасын жасау. Экологиялық факторлардың экожүйелердің жағдайына әсерін зерттеу. 

Пререквизиттері: Агроэкология, Экологиялық биогеография, Топырақтану 

Постреквизиттері: Аймақтық экология, Бүлінген экожүйелерді қалпына келтіру, Урбоэкология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Нақты материалды жинау және экологияның жекелеген бағыттары 

бойынша бар гипотезаларды растау үшін далалық зерттеулердің маңызы. В)Далалық зерттеулердің түрлері. 

С)Техникалық мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде 

жүзеге асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, 

табиғи ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Қоршаған ортаның биологиялық мониторингі 

Бағдарлама авторы:  Тогизбаева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оның міндеттеріне қоршаған ортаның сапасын осы мақсат үшін арнайы 

таңдалған тірі нысандарды пайдалану арқылы үнемі бағалау кіреді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биомониторингтің ерекшелігі - бұл қоршаған орта компоненттерінің сапасының 

кӛрсеткіштері емес, олар биотаның қоршаған орта сапасы мен оның ӛзгеруіне реакциясы. Ол физикалық, 

химиялық және биологиялық кӛрсеткіштер бойынша экологиялық мониторингтің экологиялық бақылауының 

құрамдас бӛлігі ретінде қарастырылады. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Әлеуметтік экология, Экологиялық химия және т.б. 

Постреквизиттері: Экологиялық мониторинг,  Ӛндірістік экология және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

12.2.2 Модуль Қоршаған орта энергиясы  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық картография негіздері 

Бағдарлама авторы: Алмат С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кең географиялық кӛзқараспен экология принциптері мен экожүйелердің жұмыс 

істеуі заңдылықтары туралы білімді қосу, биосфераның кеңістік құрылысы білімге негізделген. Қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы қоршаған ортаны карталаудың әдістерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Географиялық карта элементтерінің негіздері; экожүйелердің жұмыс істеуін 

реттейтін заңдар; негізгі картографиялық проекция; биосфера негіздерінің процестері. Картография және 

топография негіздерінің түсінігі, қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар және геологиялық карталар 

құрылысына оларды қолдануға дағдысы бар аумақтың табиғи сипаттамаларын экологиялық карталар дайындау 

үшін әдістемесі картографиялық бейнесін жасауға-экологиялық карталар үшін картографиялық семантикасы 

пайдаланыңыз; кешенді комплекс сиапаттамасы. 

Пререквизиттері: Табиғатты тиімді пайдалану, Геоэкология, Экологиялық биогеография  

Постреквизиттері: Экологиялық аудандастыру, Бүлінген ландшафттарды қалпына келтіру экотехнологиясы, 

Экологиялық карторафия негіздері 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Экологиялық картографиялау негізгі теориялықтүсіну; экологиялық 

картографиялау негізгі бағыттарын кӛрсету түгендеу, бағалау, ұсыныс және болжау экологиялық карталарды 

жасау жолын; Экологиялық картографиялау негіздерін, бағыттарын, теориялық түсіну; картографиялық 

инвентаризациялық құру әдісі, бағалау, экологиялық карталарболжау жәнеұсыным; В.)Экологиялық бағытта 

тақырыптық карта құру және түрлі ақпараттарды пайдалана білу; қоршаған ортаның сапасына картаграфиялық 

нормативті құжаттар құру; аналитикалық, синтетикалық күрделі геологиялық карталарды жасау. С.)Жергілікті 

ӛңірлік, әлемдік экологиялық аймақтардың ерекшеліктерін ескере отырып картографиялық әдістерін бейнелеу; 

арнайы дағдыларды дамыту, жобалау. Д.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, табиғи қорларға 

құрметпен қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – экологиялық бағытта тематикалық карталарды  талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Экотехнологиялық әдістер 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста барлық қолданылатын эко технологиялық әдістер-қалдықтарды 

қазіргі заманғы ӛңдеу,жаңа ӛнім алу,заманауи ӛндірісте баламалы энергетиканы қолдану қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста барлық қолданылатын эко технологиялық әдістер-қалдықтарды қазіргі 

заманғы ӛңдеу, жаңа ӛнім алу, заманауи ӛндірісте баламалы энергетиканы қолдану қарастырылады. Қоршаған 

ортаға зиянды заттардың шығарылуын толық болдырмауға, күрт қысқартуға мүмкіндік беретін жаңа жобалар 

мен технологиялық әдістерді және шикізат пен ӛнімдерді қайта ӛңдеу тәсілдерін енгізуді білу. 

Пререквизиттері: Экологиядағы инновациялық технологиялар, Экологиялық биотехнология негіздері, Эко 

технологиялық жобалар және т. б. 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығы қалдықтарын қайта ӛңдеудің экотехнологиясы және биоэнергетика, 

зақымдалған ландшафтарды қалпына келтірудің Экотехнологиясы, экологиялық аудандастыру және т. б 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Ақпараттық экология негіздері 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қалалық ортаның экологиялық факторларының әсерінің медициналық-

биологиялық аспектілері. Халық аллергиясы. Абиологиялық үрдістер. Қоршаған орта сапасының 

экотоксикологиялық мониторингі. Табиғи-экологиялық және әлеуметтік-экологиялық факторлардың адам 

денсаулығына әсері.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экотоксикологиялық мониторингті ұйымдастырудың тәсілдері мен принциптері, 

экологиялық мониторингтің отандық екі тұжырымдамасы, мониторингтің жаһандық жүйесінің бағыттары, 

экологиялық мониторинг және экологиялық қауіп, ӛңірлік және жаһандық экологиялық мониторингтің 

принциптері мен мақсаттары; мониторинг түрлері, табиғат жағдайын бақылау жүйесін ұйымдастыру кезіндегі 

жүйелі тәсіл. Құзыреттіліктер: Қоршаған орта сапасының экотоксикологиялық мониторингі. 

Пререквизиттері: Экологиядағы иннавациалық технологиялар, Экологиялық мониторинг, Демографиялық 

экология 

Постреквизиттері: Компьютерлік және ақпараттық экология, Экологиядағы цифрлық технологиялар, 

Экотехнологиялық әдістер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

13.2.1 Модуль Жасыл энергетиканы экологиялық бағалау  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Қоршаған ортаға әсерді бағалау 

Бағдарлама авторы:  Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экологиялық қызметтің негізгі түрлерін, нормалар мен ережелер жүйесін, 

нормативтік құжатты жобалау, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық қызмет түрлерін, қоршаған ортаны қорғау қағидалары мен 

ережелерін, қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі нормативтік құжаттаманы, қоршаған ортаны қорғау нормативін 

зерттейді. ҚОӘБ-ОС әсерін бағалау. 

Пререквизиттері: ҚР экологиялық мәселелері, Экологиялық картография негіздері және т.б. 

Постреквизиттері: Урбоэкология, Қалалық экология 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қауіпті қалдықтармен жұмыс істей алады және ӛнеркәсіптік экология 

саласындағы экологиялық қатерді тӛмендету жӛніндегі міндеттерді шеше алады; табиғи ортада 

ластаушылардың әртүрлі типтерінің таралуын болжау мен бағалауды жүргізеді; B)Табиғи ортаның экологиялық 

жай-күйін бағалайды; ӛндірістің қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды және биоклиматтық индекстер 

есебін жүргізеді, сондай-ақ әртүрлі климаттық аймақтар үшін агротехникалық тәсілдерді дұрыс таңдай алады.; 

C)Қалыптасатын компентенциялар: техногенездің экологиялық проблемаларын, ластағыштардың алдын алу 

және жою, қоршаған ортаны оңалту және қауіпті қалдықтарды кәдеге жарату әдістерін білу; бақылаудағы 

режимдік мониторинг бойынша геоэкологиялық ақпараттың деректер базасын енгізу және ұйымдастыру, гео 

жүйе мониторингі станцияларын бақылау деректерін ӛңдеу және тіркеу дағдыларын қалыптастыру. D)Қарым – 

қатынас саласында-тӛзімділік, табиғат пен адам құндылықтарына, табиғи ресурстарға құрмет сезімін 

қалыптастыру; E)Оқыту саласында-қоршаған ортаны, табиғи ресурстарды талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Урбоэкология 

Бағдарлама авторы:  Телеуов А. Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты қалалық жерлердегі негізгі экологиялық проблемалардың және 

тұрақты даму аясында оларды шешу негізгі жолдары студенттерді таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық дүниетанымын қалыптастыру,қалалық экожүйелердің негізгі 

компоненттерінің рӛлін түсіну, ӛсімдіктер мен жануарлар әлемі,топырақ,жер үстi жәнежер асты суларының, 

тропосферадаауамассасы, факторлар қалалық қоршаған ортанының әсеріне ӛсімдік қауымдастығының 

тұрақтылығы. Қалалық ортада ландшафтық сәулет объектісін құру білімін, практикалық дағдыларын, қалалық 

экология мониторинг саласындағы қоршаған ортаны, мелиорация және ландшафтарды қалпына келтіру. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Аймақтық экология, Экологиялық аудандастыру 

Постреквизиттері: Экологиялық сараптама және аудит, Қалдықтарды қайта ӛңдеу және жою, Қалалық экологи 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қалалық экология теориялық негіздерін, экологиялық менеджмент, оның 

салалық ерекшеліктерін білу; В)Пайдалану үшін: кәсіби және әлеуметтік проблемалардың түрлі ақпараттар 

дағдыларын; қалалық қоршаған ортаны сапасын бағалау саласындағы оқушылар мен студенттер оқу-

әдістемелік, ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. С)Негізгі әдістері мен ақпарат алу, сақтау құралдары, 

компьютерлік деректер базасын, презентациялар құру; тұрғын аудандарда оңтайлы жағдай жасау принциптері. 

Д)Байланыс саласындағы-табиғи ресурстарды табиғат және адам құндылықтарға құрмет тӛзімділік сезімін 

қалыптастыру; E)Білім саласында – қала ортасына қатысты әртүрлі экологиялық мәселелерді талдай білу. 

 

13.2.2 Модуль Жасыл энергетиканы экологиялық бағалау 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Жаңартылатын энергия кӛздерін экологиялық бағалау 

Бағдарлама авторы: Махамбетов М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс жаңартылатын энергия кӛздерін енгізу және пайдалану процестерін 

зерттеуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс ӛндірістің әртүрлі объектілерін энергиямен қамтамасыз ету үшін 

жаңартылатын энергия кӛздерін енгізу және пайдалану процестерін зерттеуге бағытталған және ӛндіріс 

объектілерін энергиямен қамтамасыз ету проблемаларын ішінара шешу үшін жаңартылатын энергия кӛздері 

(ЖЭК) базасында энергия қондырғыларын пайдалану мүмкіндігін қарастырады. 

Пререквизиттері: Жалпы энегтеика, Балама энергия кӛздері және т.б. 

Постреквизиттері: Жел электр станцияларын жобалау технологиясы, күн энергиясын ӛндіру және 

технологиялық құрылғылар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. Д)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; Е)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Қала экологиясы 

Бағдарлама авторы: Телеуов А. Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты қалалық жерлердегі негізгі экологиялық проблемалардың және 

тұрақты даму аясында оларды шешу негізгі жолдары студенттерді таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық дүниетанымын қалыптастыру,қалалық экожүйелердің негізгі 

компоненттерінің рӛлін түсіну,ӛсімдіктер мен жануарлар әлемі,топырақ,жер үстi жәнежер асты суларының, 

тропосферадаауамассасы, факторлар қалалық қоршаған ортанының әсеріне ӛсімдік қауымдастығының 

тұрақтылығы. Қалалық ортада ландшафтық сәулет объектілерін құру білімін және практикалық дағдыларын, 

қалалық экология мониторинг саласындағы қоршаған ортаны жоспарлау шешуге, мелиорация және 

ландшафтарды қалпына келтіру. 
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Пререквизиттер: Экология және ТД, Урбоэкология, Экологиялық удандастыру 

Постреквизиттер: Экологиялық сараптама және аудит, Қалдықтарды қайта ӛңдеу және жою  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қалалық экология теориялық негіздерін, экологиялық менеджмент, оның 

салалық ерекшеліктерін білу және түсіну; В)Пайдалану үшін: кәсіби және әлеуметтік проблемалардың түрлі 

ақпараттар дағдыларын; қалалық қоршаған ортаны сапасын бағалау саласындағы оқушылар мен студенттер 

оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру. С)Негізгі әдістері мен ақпарат алу және сақтау 

құралдары, компьютерлік деректер базасын және презентациялар құру; тұрғын аудандарда оңтайлы жағдай 

жасау принциптері. Д)Байланыс саласындағы-табиғи ресурстарды табиғат және адам құндылықтарға құрмет 

тӛзімділік сезімін қалыптастыру; E)Білім саласында - қоршаған орта мен табиғи ресурстарды талдай білу. 

 

5B060800 - ЭКОЛОГИЯ 

3(3) курс 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы 2018 ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пәннің атауы  

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
  

8.1 Модуль Ӛнеркәсіптік экология және қалдықтарды ӛңдеу– 20 академиялық кредит 

БП ТК OE 3211 Ӛнеркәсіптік экология 5 5 

КП ТК ESA 3305 Экологиялық сараптама және аудит 5 5 

КП ТК KOZ 3306 Қалдықтарды ӛңдеу және залалсыздандыру 5 5 

КП ЖК EM 3307 Экологиялық мониторинг 5 5 

8.2 Модуль Экологиядағы инновациялық технологиялар және ӛнеркәсіп –20 академиялық кредит 

БП ТК EIT 3211 Экологиядағы инновациялық технологиялар 5 5 

КП ТК EBU 3305 Экологиядағы басқару және ұйымдастыру 5 5 

КП ТК KZA 3306 Қалдықтарды залалсыздандыру әдістері 5 5 

КП ЖК EM 3307 Экологиялық мониторинг 5 5 

9.1 Модуль Экологиялық сараптама және нормалау– 8 академиялық кредит 

КП ТК ENS 3308 Экологиялық нормалау және сараптама 6 3 

КП ТК KREM 3309 ҚР экологиялық мәселелері  6 3 

КП OP Ӛндірістік практика 6 2 

9.2 Модуль Экология және экологиялық менеджмент – 8 академиялық кредит 

КП ТК EMA 3308 Экологиялық менеджмент және аудит 6 3 

КП ТК AE 3309 Аймақтық экология 6 3 

КП OP Ӛндірістік практика 6 2 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

5B060800 - ЭКОЛОГИЯ 

4 курс 

 

Қабылдау жылы: 2017 ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пәннің атауы  

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 2 3 4 5 

16.1 Модуль Популяциялық экология негіздері, ҒЗЖ және СҒЗЖ– 15 академиялық кредит 

КП ТК PEN 4306 Популяциялық экология негіздері 7 5 

КП ТК GZZhCGZZhN 4307 ҒЗЖ және СҒЗЖ негіздері 7 5 

КП ТК ZhEN 4308 Жүйелік экология негіздері 7 5 

16.2 Модуль Қазақстан ландшафтары және экологиялық қауіпсіздік және тәуекелдер– 15 

академиялық кредит 

КП ТК KL 4306 Қазақстан ландшафтысы 7 5 

КП ТК ETP 4307 Экология және табиғатты пайдалну  7 5 

КП ТК EKT 4308 Экологиялық қауіпсіздік және тәуекелдер 7 5 

16.3 Модуль Геоботаника негіздері және экологиялық жҥйені басқару– 15 академиялық кредит 
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КП ТК GN 4306 Геоботаника негіздері 7 5 

КП ТК AOBM 4307 Ақтӛбе облысындағы биоресурстар мониторингісі 7 5 

КП ТК EZhB 4308 Экологиялық жүйелерді басқару 7 5 

17.1 Модуль Жер асты және жер ҥсті сулары және қалдықтар – 10 академиялық кредит 

КП ТК KKOZh 4309 Қалдықтарды қайта ӛңдеу және жою 7 5 

КП ТК 
AOZhUZhASЕ 

4310 

Ақтӛбе облысының жер үсті және жер асты суларының 

экологиясы 
7 5 

17.2 Модуль ҚТҚ полигондары және техногенді әсер ету – 10 академиялық кредит 

КП ТК KTKP 4309 ҚТҚ полигондары 7 5 

КП ТК SETAЕ 4310 Су экожүйесіне техногендік әсер ету 7 5 

17.3 Модуль Экологиялық мәселелер және қалдықтарды жою– 10 академиялық кредит 

КП ТК KAEM 4309 Қала аймағының экологиялық мәселелері 7 5 

КП ТК KZhA 4310 Қалдықтарды жою әдістері 7 5 

18.1 Модуль Экологиялық инспекция және сараптама – 23 академиялық кредит 

КП ТК EIB 4311 Экологиялық инспекция және бақылау  7 4 

КП ТК ENSN 4312 Экологиялық нормалау және сараптама негіздері 7 4 

БП DP 4214 Дипломалды практика 8 5 

КП  OP 4315 Ӛндірістік практика 8 10 

18.2 Модуль Экологиялық жобалар және ҚО мониторингі– 23 академиялық кредит 

КП ТК EZhA 4311 Экологиялық жобалар әдістері 7 4 

КП ТК KOM 4312 Қоршаған орта мониторингі 7 4 

БП DP 4214 Дипломалды практика 8 5 

КП  OP 4315 Ӛндірістік практика 8 10 

18.3 Модуль Кәсіпорындағы қҧжаттар және атмосфералық ауа мониторингі – 23 академиялық кредит 

КП ТК KEK 4311 Кәсіпорындағы экологиялық құжаттар 7 4 

КП ТК AOAAM 4312 Ақтӛбе облысының атмосфералық ауа мониторингі 7 4 

БП DP 4214 Дипломалды практика 8 5 

КП  OP 4315 Ӛндірістік практика 8 10 

 

16.1 Модуль Популяциялық экология негіздері, ҒЗЖ және СҒЗЖ 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Популяциялық экология негіздері 

Бағдарлама авторы: Тургенова О.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі ағзалардың популяциялары мен қоршаған орта арасындағы қарым-

қатынастар заңдылықтарын. Табиғи жағдайда ӛз бетінше экологиялық ортаны біртұтас және оның құрамды 

бӛліктерін сараптай алуды.Далалық зерттеулер және лабораторилық ӛңдеулерде популяциялық зерттеулерді 

жүргізуге қатысуға 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Популяция туралы түсінік Әрбір түр белгілі бір территорияда - ареалда тіршілік 

етеді. Кӛбіне ареалдың әр жерінде орналасқан особьтар топтары бір- бірімен байланыса да алмай, шағылыса да 

алмай бӛлектеніп ӛмір сүреді. Бұл топтардың саны түрдің санына, тарихи (филогенетикалық) жасына, ареалдың 

аумағына және басқа да себептерге байланысты. Популяция - тіршілік циклдары, морфологиялық бедгілері 

ұқсас, генефондары ортақ особьтар жиынтығы. 

Пререквизиттері: Адам экологиясы, Урбоэкология, Биоэкология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А)Студент абиотикалық, биотикалық және биогенді факторлардың маңызды 

сипаттамаларын білу және олардың тірі ағзаларға популяцияларына әсер етулері мен әсер ету ерекшеліктерін 

білу қажет. В)Тұтастай  экологиялық қоршаған ортаны, табиғи ортаны талдаужәне оның жеке компоненттерді 

ұйымдастыру және жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болу. С)Дағдылар: Далалық және лабораториялық 

зерттеулерге қатыса отырып популяциялық  зерттеулердің материалдарын ӛңдеу. Д)Қарым-қатынас жүргізе 

білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына құрметпен қарау; E)Білім беру саласында – 

популяциялық негіздердің мәселелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: ҒЗЖ және СҒЗЖ негіздері 

Бағдарлама авторы: Нурмуханова Г.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Университетте лингвистика саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

негіздерін теориялық білімдерін тереңдету қорғау және дұрыс кӛмектеседі және тиімді болашақ тәуелсіз 

ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру. Әрине зерттеу нәтижелерін дайындау, жазбаша және ұсыну кезінде жүйелі 

теориялық және практикалық материалды жинау және компиляция үйрету бағытталған. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Пәннің қысқаша мазмҧны:Танымдық іс оқушылардың құзыреттілігін қалыптастыру қажеттілігін ескере 

отырып, жоғары білім беру жүйесінің маңызды элементі зерттеу процесінде студенттердің тікелей қосу 

Пререквизиттері: Жүйелік экология негіздері, Қоршаған орта мониторингі, Қалдықтарды жою әдістері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: ғылыми білімді ұйымдастыру әдіснамалық негіздерімен 

принциптері; теориялық және практикалық материалды жинау, ӛңдеу және ұсыну байланысты тәуелсіз ғылыми 

қызметінің негізгі принциптері; ұсыну мен ғылыми дәлелдерге үшін орыс тілі талаптарды ғылыми прозасының 

әсіресе функционалдық стиль; әсіресе композициялық, тілі менлингвистика саласындағы графикалық дизайн 

ғылыми-зерттеу жобалары. В)Тікелей жазу тәуелсіз зерттеу жобасының барысында тәжірибеде теориялық 

білімдерін қолдана білу керек; ғылыми мәтіндер баяндалған, түсініктеме; білімге негізделген дербес, зерттеудің 

мақсаттары мен міндеттерін орнатуға оларды шешу үшін тиісті әдістерін табу үшін, зерттеу мен объектісін 

анықтау үшін алынған; ғылыми әдебиеттер, анықтамалық және лексикографиялық кӛздерімен жұмыс істей 

білу. нақты және теориялық материалды жинау және ӛңдеу мүмкін тәсілдерді; зерттеу композициялық 

ұйымдастыру; жобасы мен қорытынды біліктілік жұмыс барысын қорғауға процедуралар; ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының сапасын бағалау критерийлері. С.)Дағдылары: тергеу барысында материалдар далалық зерттеу 

және зертханалық ӛңдеу қатысуға; D)Байланыс саласында – экологиялық құндылықтарға құрмет тӛзімділікпен 

қарау; E)Білім саласында –экологиялық нормалау және сараптамаларды талдай білу 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Жүйелік экология негіздері  

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Табиғат пайдаланудағы менеджмент пен маркетингті іске асырудағы негізгі 

стратегиялар мен жалпы табиғат қорғау мен табиғи ресурсты іс-әрекеттерінде экологиялық менеджмент пен 

маркетингтің алар орны мен ролі жайында түсініктердің қалыптасуы қарастырылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Ӛндіріс орындарының қоршаған ортаға әсерін азайтудың мәселесі қоршаған 

ортаны қорғау, табиғатты тиімді пайдалану, қоршаған табиғи ортаны сауықтыру, табиғат қорғау 

заңнамаларының міндеттемелерін және ҚО сапа нормативтерін орындауға байланысты жоспарлар мен 

әрекеттердің орындалуына шақыратын экологиялық бақылау жүйесімен шешіледі. Экологиялық саясаттың 

берілген инструменті жаңа және мемлекеттік тұрақты дамуға және экологиялық  қауіпсіздіктің міндеттемелерін 

орындауға кӛшуіне қамтамасыз етілуіне бағытталған. 

Пререквизиттері:   Геоэкология, Урбоэкология және т.б. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Тиімді  табиғат пайдалану принциптері аясында білі кешенін қалыптастыру;  

В.)Аймақ  пен ӛндіріс орнының қоршаған орта жағдайының  анализін жасауды игеру; С.)Экологиялық ӛндірістік 

процестер мен экологиялық таза ӛнім шығаруды ұйымдастырудың принциптерін, әдістерін және жағдайының 

қалыптастырылуы; Д.)Ӛндіріс орындарын экологизациялаудың қоғамның экономикалық және әлеуметтік 

гүлденуінің негізде қарастыруының тұрақты кӛзқарасын қалыптастыру; E.)Табиғатты қорғау мәселелеріне 

байланысты логикалық дискуссияларды жүргізуді үйрену.   

 

16.2 Модуль Қазақстан ландшафтары және экологиялық қауіпсіздік және тәуекелдер 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Қазақстан ландшафтысы 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан территориясындағы табиғи ландшафт мәдени ландшафтқа айналды: 

тау-кен ісі, қалалар, жолдар, құрылыстар, егіншілік алаңдары, ӛнеркәсіп орталықтары құрылды. Осының 

негізінде табиғат кешендерінің әрбір компоненті үлкен ӛзгеріске ұшырап, оның физика-химиялық құрамы мен 

механикалық құрылысы бүлінді. Нәтижесінде бұл процестер адамзаттың ӛз денсаулығы мен қоршаған ортаға 

кері әсер еткендіктен адамзат тарапынан кӛптеген іс-шаралар жасалуда. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ландшафттану – физикалық географияның табиғи аймақтық кешендерін 

(геожүйелерді) зерттейтін ғылым саласы. Бұл терминнің соңғы кезде региондық физикалық географияның 

синонимі ретінде колданылуы басым болып барады. Ландшафттанудың негізгі мақсаты — табиғи және мәдени 

ландшафтты сипаттау, олардың құралымын, ӛзара байланысын, даму заңдылығын зерттеу болып табылады. 

Пререквизиттері: Жалпы жертану,Экология және тұрақты даму 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жер ресурстарын, әдістер, құралдар, қағидалары менжер ресурстарын 

басқару, мемлекеттің құрылымы мен коммуналдық меншік критерийлерін мазмұнын, жер ресурстары 

саласындағы мемлекеттік реттеуді білу және түсіну. В)Жер ресурстарын басқару принциптері мен әдістерін 

білу; экономикалық нақты жағдайдағы жер ресурстар айналымын сипаттау;Жер ресурстарын тиімді басқару 

үшіннақты шаралар әзірлеу; С)Жер ресурстарын басқару саласындағы жаңа білім ӛмірлік дағдыларды дамыту; 

жер ресурстарын пайдалану жӛніндегі басқару шешімдерін дағдылары мен тәсілдерін, дағдыларын, осы 

саладағы процестерді талдау дағдыларын пайдалану және жер ресурстарын басқару жүйесінің әр түрлі 

элементтерді жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін ең тиімді жолдарын анықтау дамыту; Д. Қарым-

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына құрметпен қарау; E)Білім беру 

саласында – қазіргі заманғы мәселелерін талдай білу, топырақ тозуымен байланысты. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Экология және табиғатты пайдалану  

Бағдарлама авторы:  Тургенова О.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі организм және  қоршаған орта факторлары арасындағы негізгі заңдылықтары 

зерттеу, тірі организмдердің қызметтері туралы білімді қалыптастыру, студенттерде экологиялық маңызды 

проблемаларды шешу кезінде шығармашылық кӛзқарастарын қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғау және 

табиғатты пайдалануды үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Экологиялық маңызды проблемаларды шешу, қоршаған ортаны қорғау және 

табиғатты пайдалануды үйрету,табиғи және антропогенді экология процестерді табу және анализ жасап оларды 

шешу жолдарын табу,тірі организмдер мен қоршаған орта арасындағы әсер ету заңдылықтары 

Пререквизиттері: Экология және ТД, ҚР геоэкологиялық аудандастыру және т.б. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірі организмдердің табиғи ортаға әсер ету заңдылықтарын, биосфераның 

және экологиялық жүйенің қызмет ету принциптері,аймақтық табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны 

қорғаудың негізгі принциптерін. В)Табиғи және антропогенді экология процестерді табу және анализ жасап 

оларды шешу жолдарын табу,тірі организмдер мен қоршаған орта арасындағы әсер ету заңдылықтары туралы 

оқыған білімдерін практикалық түрде пайдалана білу. С)Дағдылары: зерттеу барысында зертханада ӛңдірілетін 

материалдарды және далалық зерттеулерге шығуға қатысу.  D)Қарым қатынас барысында – қоршаған ортаны 

қорғау, тӛзімділік сезімін арттыру; E)Білім саласында – табиғи ресурстарды талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Экологиялық қауіпсіздік және тәуекелдер 

Бағдарлама авторы: Алмат С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік кадрлармен қамтамасыз кадр, экологиялық қауіпсіздік құзыреті 

саласында мамандарды даярлау үшін коммуналдық және ӛнеркәсіптік қажеттіліктерін, қоршаған ортаға теріс 

әсер етуі қызметін ұйымдастыруды зиян қауіп-қатерлер алдын алу жақсарту, қоршаған ортаны зиянды 

заттардан алдын ала қорғау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:қоршаған ортаны қорғау саласындағы кәсіби міндеттерді шешуге, қазіргі заманғы 

әдістерін әзірлеу қажеттілігіне байланысты олардың теориялық және практикалық білімдерін жаңарту үшін 

қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін шаруашылық және ӛзге де қызметтің субъектілерін  арттыру. 

Пререквизиттері: Биотехнология және қоршаған ортаны қорғау, ҚР геоэкологиялық аудандастыру 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жер ресурстарын тиімді пайдалану негіздерін білу, тұрақты даму, 

қоршаған ортаның әсерін бағалау, табиғатты пайдалану құқықтық негізі және қоршаған орта, экология 

жәнетабиғатты пайдалану саласынданегізгі ақпараттыталдау, таныстыру; экологиялық мониторинг теориялық 

негіздерін білу, қоршаған ортаның ластануын реттеу және қысқарту, техногендік жүйелер және экологиялық 

аппаттар; тәжірибеде теориялық білімдерін пайдалана білу. В)Қоршаған ортағаантропогендікәсерді азайту 

жолдарын білу, экологиялық қауіпсіздік механизімімен қамтамасыз ету. Қоршаған ортаны қауіпті болжау және 

бағалау үшін, ӛзараадамзаттыңжәне оныңқоршаған ортаны негізгі аспектілерін шарлау мүмкіндігіне ие болу 

үшін, оныболдырмау үшін адын ала модельдеуге. С)Дағдылары: тергеу барысында материалдар далалық 

зерттеу және зертханалық ӛңдеу қатысуға; D)Байланыс саласында – экологиялық құндылықтарға құрмет 

тӛзімділікпен қарау; E)Білім саласында –экологиялық нормалау және сараптамаларды талдай білу. 

 

16.3 Модуль Геоботаника негіздері және экологиялық жҥйені басқару 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Геоботаника негіздері 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Геоботаниканың мақсаты ӛсімдіктердің топтасу себептерін (заңдылықтарын) 

тану, топтың құрамы, сапасы, оларды басқару жолдары және рациональды қолдану Геоботаника курсы Н.М 

Мухитдинов Геоботаника негіздері, Алматы 1992ж, Б.А.Быков Геоботаника Алма-Ата, 1953 негізінде 

құрылған.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста қазіргі таңждағы ғылыми мәліметтерге сай геоботаника ғылымының 

негізгі проблемаларын: геоботаниканың мақсатын, ғылымдар жүйесіндегі орнын, дамуның негізгі кезеңдері, 

зерттеу обьектілері, фитоценоздардың қалыптасуы және оның компоненттерінің қарым-қатынасы, 

фитоценоздың құрамы, құрылымы, маусымдық және әр жылдағы ӛзгрулері, ӛнімділігі, динамикасы, 

географиясы, жектілуі жіне ординациясы қарастырлады. 

Пререквизиттері: Қазақстан ландшафтысы, Картография топография негіздерімен, Экологиялық 

картографиялау 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқытудың міндеттері: Студенттер білуі тиіс:Флора және жеке 

ӛсімдіктерді ғана емес, ӛсімдіктерді яғни әртүрлі ӛсімдік топтарын, жер бетіндегі ӛсімдік жамылғысының 

түзілуіндегі байланысы. Жасуша теориясының негізгі ережелерін түсіну және білу, жасушаны, ұлпаларды, 

жасушаның құрылымын, қызметін және жасуша органоидтарын, жіктелуін, құрылысын, генезис және қызметін, 

тірі ағзалардың ұлпаларын, су алмасу ерекшелігін және механизмін, тыныс алу, минералды қорек, фотосинтез және 

қоршаған орта жағдайларының әсеріне ӛсімдіктердің тұрақтылығын, тұқымқуалаушылықтың және ӛзгергіштіктің  

материалдық негіздерін, экологиялық генетиканың мәселелері және әдістері, қоршаған ортаның ластануының 

генетикалық салдарын, негізгі генетикалық процестердің молекулалық механизмін және т.б. зерттеу әдістері, 

біртұтас ағзалар және жасушалар биофизикасы, жануарла және адам физиологиясының негізгі ережелері, 

биологиялық заңдар және құбылыстар негіздегі негізгі физикалық заңдар, негізгі физиологиялық және 

биофизикалық зерттеу әдістері,  моно- және дигибридтік будандастыруға тәжірибе жасау бойынша, аллелдік емес 

гендердің ӛзара әсеріне және тізбекті тұқымқуалаушылық белгілеріне эксперименттер қою, гидробиологиялық 

талдау жүргізу.В.) Ӛз зерттеулері туралы білімдерін практикада қолдану. моно- және дигибридтік будандастыруға 

тәжірибе жасау кезінде, аллелдік емес гендердің ӛзара әсеріне эксперимент қоя білу; алған теориялық білімдерін 

және практикалық дағдыны ӛзінің зерттеу тәжірибесіне қолдану.С.)Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз 

дәлелдерін келтіру, қорытынды жасап, салыстыра білуге қабілеттілігі. Д.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік 

таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына құрметпен қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – биология мәселелерін 

талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ақтӛбе облысындағы биоресурстар мониторингісі 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты  кен орындарының қоршаған орта жағдайына тигізетін 

әсерін бақылау, бағалау және болатын ӛзгерістерді болжап анықтай білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық мониторинг — табиғи құбылыстардың жәнс антропогендік іс-

әрскеттсрдің әсерінен коршаған орта жағдайыныіі ӛзгеруін бакылау, бағалау, тексеру және болжау жүйелері. 

Антропогендік әсердің деңгейін шектеуші корсеткіш больш экологиялык шектеулі рауалы жүктеме саналады, 

былайша айтқанда, бұл экожүйенің тұрақтылығы шегінен аспайтын адамның шаруашылык карекеті. Бұл 

шектен асушылык экожүйенің тұрақтылығының бүзылуына және ыдырауына апарып соғады. Барлық 

экологиялық жүктемелердің жердегі бүкіл жиынтығы биосфераның шаруашылық сиымдылығы шегінен асып 

кеткенде ғана қауіпті ахуал, экологиялық дағдарыс басталып, ол бүкіл биосфераның азуына, қоршаған ортаның 

адамның ден-саулығы мен оның шаруашылығының тұрақтылығы үшін ауыр зардаптары болатындай болып 

ӛзгеруіне апарып соғады. Қазіргі уақытта Бұл шектен асушылық орын алып отыр деп пайымдауга барлық негіз 

бар, яғни жергілікті экологиялық шектеулі жүктемелердің жиынтығы ғаламдық экологиялық шектеулі жүктеме 

шамасынан асып кетті. 

Пререквизиттері: Экология және тұрақты даму, Топырақтану, Топырақ экологиясы және микроорганизмдер, 

Экологиялық картографиялау, Қоршаған ортаны қорғау. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ақтӛбе облысының кен орындарының антропогендік әсер тигізетін 

кӛздерді бақылап анықтай білу; В)Антропогендік әсер факторларын бақылау; С)Антропогендік факторлардың 

әсерінен табиғи ортада жүретін процестерді және оның жағдайының озгеруін бақылау; Д)Табиғи ортаның 

физикалық жағдайын бағалау; Е)Антропогендік факторлар әсерінен табиғи ортада болатын ӛзгерістерді болжау 

және болжамдалған табиғи ортаның жағдайын бағалау. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Экологиялық жүйелерді басқару 

Бағдарлама авторы: Тогизбаева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұрақты даму. Ғаламдық жүйеде «қоғам - табиғат» тұрақты дамуы түрлі 

деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық жүйелерде динамикалық тепе-теңдікті сақтауды білдіреді. Адамзат 

қаншалықты тезірек бұл туралы біледі және орнықты даму жолынан шығады, бұл оның Жердегі тіршілікке 

жетуі ықтимал. Сонымен бірге шешуші рӛл экологиялық білім беруде, оның мазмұны мен мазмұны адам үшін 

экологиялық кӛзқарас қалыптастыру үдерісі.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Алайда қазіргі кезеңде антропогендік ӛзгерістер планетаның барлық 

экожүйелеріне, атмосфераның газдық құрамы, Жердің энергетикалық балансына әсер етті. Ол адамның қызметі 

табиғатпен қақтығысып жатқандығын білдіреді, биосфера-адамзат жүйесі әлемнің кӛптеген бӛліктерінде оның 

динамикалық тепе-теңдігі бұзылған сайын барынша теңгерімсіз болып келеді. Мұның бәрі қазіргі заманғы 

биосфераның жай-күйінің нашарлауына, адам денсаулығына, руханилықтың бұзылуына ықпал етеді. Мәселені 

шешу үшін Рео-де-Жанейрода (1992 жылы) орнықты даму тұжырымдамасына қол қойылып, мақұлданған. 

Пререквизиттер: Экологиядағы биоиндикациялық зерттеудің әдістері, Су экожүйесінің экологиясы, Экожүйе 

және жерді қорғау,  

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.)Табиғи және антропогендік экологиялық процестерді және оларды 

реттеудің мүмкін жолдарын анықтау және талдауды білу және түсіну; биосфераның тұрақтылығын және апатты 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%83
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дағдарыссыз қоғамның дамуын қолдау мақсатында экономикалық басқарудың және халықтың ӛмір салтын 

дәстүрлі түрде ӛзгертуге бағытталған тұрақты адами дамудың қазіргі тұжырымдамалары мен стратегияларын 

түсіну; тірі ағзалар мен қоршаған орта арасындағы ӛзара іс-қимыл үлгісі туралы алған білімдерін орнықты 

дамуды сақтау үшін тәжірибелік қызметте қолдан . B.)Табиғат пен қоғамның орнықты дамуы үшін нақты 

міндеттер мен басымдықтарды белгілеу және экологиялық проблемаларды шешу үшін алынған білімді 

пайдалану туралы экологиялық процесстерді талдау тәжірибесін пайдалану; биосфераның даму заңдылықтарын 

білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, оның ішінде Қазақстан 

Республикасында тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру. C.)Салыстыру,тұжырымдау, ӛз аргументтерін 

қалыптастыру, ӛз позициясын білдіру және дәлелдеу; D.)Тӛзімділік сезімін қалыптастыру, қоршаған ортаның 

құндылықтарын құрметтеу; E.)Білім беру саласында экологиялық проблемаларды талдау мүмкіндігі. 

 

17.1 Модуль  Жер асты және жер ҥсті сулары және қалдықтар 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қалдықтарды  қайта ӛңдеу және жою 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:Қалдықтарды пайдалану саласындағы заңдылықтар. Қалдықтардың түрлері және 

ӛңдеу жолдары. Реутилизация және детоксикация туралы түсінік. Қалдықсыз және қалдығы аз технологиялар. 

Қалдықсыз ӛнеркәсіптің негізгі принциптері. Ресурсты сақтаушы құралдарды ойлап шығару. Қатты 

қалдықтарды ӛңдеудің ӛнеркәсіптік әдістері. Улы ӛнеркәсіптік қалдықтармен жұмыс жасай білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану кӛптеген 

проблемалардың шешу жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады. Қалдықтарды қайтадан колдану қоршаған ортаны 

қорғаумен, бастапкы материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек ресурстарын босатумен байланысты 

кӛптеген мәселелерді шешуге жол ашады. 

Пререквизиттері: Ӛнеркәсіптік экология, Қоршаған ортаны қорғау және т.б. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студент қалдықтарды пайдалану саласындағы заңдылықтар. 

B)Қалдықтардың түрлері және ӛңдеу жолдары туралы білуі қажет. С)Дағдылары: тергеу барысында 

материалдар далалық зерттеу, зертханалық ӛңдеу қатысу. D)Байланыс саласында – экологиялық құндылықтарға 

құрмет тӛзімділікпен қарау; E)Білім саласында –экологиялық нормалау және сараптамаларды талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ақтӛбе облысының жер үсті және жер асты суларының экологиясы 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Жинау аудандарда су мен заттардың жалпы айналыстағы жер асты суларының 

ағыны рӛлі туралы түсінік және оның компоненттерін бағалау негізгі әдістерін, принциптерін және 

математикалық негіздемесін гидрохимиялық және гидрохимиялық модельдері және аймақтық ресурстарды, 

қорықтар мен су тартылған су сапасының сақтау және пайдалану үшін қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар алу, 

бұқаралық және энергетикалық алмасу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Жерүсті және жерасты гидросфера (таңдау негіздемесі). жер асты гидросфере су 

Ішкі алмасу. гидросфера және атмосфераның сыртқы беті су алмасу. жерасты компонентін қатысуымен 

циклінің уақыты және су айырбас бағамдарының бағалау. жер асты суларының тамақтану, транзиттік және 

разряд. жер асты су алмасу изотоптық hydrogeochemical кӛрсеткіштер бойынша бағалау. кӛздері мен 

ұңғымаларды ұзақ мерзімді режимі бақылау деректеріне негізделген. геофизикалық деректерге негізделген. су 

алмасу тік және бүйір түрлері. шақтар Сулы және аймақтары. Жерасты ағысы мен оның компоненттері: ӛзендер 

мен кӛлдердің жерасты қуаты. 

Пререквизиттері: Қазақстан ландшафтысы, Аймақтық экология, Экологиялық мониторинг  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Білуге және ұғынуға: жер асты суларының және жер үстi су арасындағы 

ӛзара іс-қимылдың негізгі принциптері. В)Жер асты суларының және жер үсті су әсерлердің экологиялық 

бағалауды пайдалану мүмкіндігіне ие болу үшін;. C) практикалық жалпы геология дағдылары, және экология 

және табиғат пайдалану саласындағы оларды қабілеті бар.D)Байланыс саласындағы - экологиялық 

құндылықтарға құрмет тӛзімділік сезімін жасау; E)Білім саласында – жер үсті жәнк жерасты суларды талдай білу. 

 

17.2 Модуль ҚТҚ полигондары және техногенді әсер ету 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  ҚТҚ полигондары 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс ҚТҚ полигондарын зерттеуге бағытталған, онда ҚТҚ полигондарын 

орналастыру қарастырылады: аумақтық қағидат,полигондарды орналастыру үшін перспективалы учаскелерді 

анықтау, ауданның кӛлік құрылымын талдау, ҚТҚ полигондары-жаңа күзет құрылыстары ретінде жіктеу. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік іздестірулер: инженерлік іздестірулерді ұйымдастыру және жүргізу 

(инженерлік-геодезиялық,инженерлік-гидрометеорологиялық және инженерлік-экологиялық).Жоспарлау және 

конструктивтік талаптар:учаскені ӛндірістік және әкімшілік-шаруашылық аймақтарына полигонға бӛлу. 

Полигондардың негізгі элементтері.Қорғау экрандары: негізгі құрылымдық элементтер,топырақты,жер үсті 

және жер асты суларын,атмосфералық ауаны қорғау. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, ҚР экологиялық проблемалары, Адам экологиясы, Экологиялық 

мониторинг 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қалалық ортаның экологиялық мәселелері туралы, практикалық қызметте 

аймақтық және жергілікті экологиялық проблемалардың пайда болуына антропогендік әсер ету туралы алған 

білімдерін білу және түсіну. В)Студент істей алуы керек: қала ортасының экологиялық мәселесі, жою және 

тұрмыстық қалдықтар туралы, компастирлеу және жағу әдістері туралы білімді практикалық қызметте 

пайдалану. С)ҚТҚ ӛңдеу әдістерін құру тәсілдерімен; арнайы ұстауды әзірлеу дағдыларымен және ресімдеу 

тәсілдерімен; D)Қарым – қатынас саласында-тӛзімділік, қоршаған орта құндылықтарына құрмет сезімін 

қалыптастыру; E)Оқыту саласында-қалалық ортаның экологиялық мәселелерін талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Су экожүйесіне техногендік әсер ету 

Бағдарлама авторы: Алмат С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқу барысында барлық жұмыстарға талдау жасалады : су экожүйелеріне 

әсер ету және бағалау; салдарларды қалыптастыру; техногендік факторлардың әсерін шектейтін критерий 

ретінде экологиялық нормалау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық нормалауға кӛшудің күрделілігі су экожүйелеріне антропогендік 

жүктемені тӛмендетудің бірінші кезектегі проблемасын санауға мүмкіндік береді,бұл экологиялық қауіпсіз 

технологиялар саласында ерекше қызықты зерттеулер жасайды. Тауықтар сонымен қатар конвективті-

диффузиялық тасымалдау және заттарды және географиялық ақпараттық жүйелерді айналдыру модельдерін 

қолдана отырып, ластанудың әртүрлі кӛздерінен су ағындарына ағынды сулардың рұқсат етілген тӛгінділерінің 

нормативтерін есептеудің теориялық негіздері мен әдістемесін қамтиды. Пәнде су қоймаларының ӛздігінен 

тазалануы және негізгі гидрохимиялық параметрлерді есептеу сұрақтары қарастырылды. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Қоршаған орта туралы ілім, Су экожүйелерінің экологиясы және т.б. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қалалық ортаның экологиялық мәселелері туралы, практикалық қызметте 

аймақтық және жергілікті экологиялық проблемалардың пайда болуына антропогендік әсер ету туралы алған 

білімдерін білу және түсіну. В)Студент істей алуы керек: қала ортасының экологиялық мәселесі, жою және 

тұрмыстық қалдықтар туралы, компастирлеу және жағу әдістері туралы білімді практикалық қызметте 

пайдалану. С)ҚТҚ ӛңдеу әдістерін құру тәсілдерімен; арнайы ұстауды әзірлеу дағдыларымен және ресімдеу 

тәсілдерімен; D)Қарым – қатынас саласында-тӛзімділік, қоршаған орта құндылықтарына құрмет сезімін 

қалыптастыру; E)Оқыту саласында-қалалық ортаның экологиялық мәселелерін талдай білу. 

 

17.3 Модуль Экологиялық мәселелер және қалдықтарды жою 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қала аймағының экологиялық мәселелері 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге экологиялық қызмет түрлерін нормаларын және ережелерін 

таныстыру, қорғашан ортану қорғау және экологиялық қауіпсіздік табиғи ресурстарды тиімді пайдалану туралы 

нормативтік құжаттар, қала экологиялық проблемалары туралы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың ӛзгеруіне әсер ететін ерекше фактор. 

Адам еңбек пен ақыл ойдың арқасында қоршаған ортаға бейімделумен қатар, оны ӛзгертеді. Сондықтан 

табиғатты ӛзгерту барысында адамзат оның кейінгі зардаптарын да ескеруі қажет. Табиғат кешендеріне кері 

әсер ететін озық ғылыми-техниканың тікелей қатысы жоқ. Ол ӛзгерістерге кінәлы прогресс емес, техникалық 

жобаларда адамның шаруашылық әрекетінің әсері есепке алынбаған. Жауын-шашын мӛлшерін, топырақ 

ылғалдығын ескерместен топыраққа минералды тыңайткыштар енгізу, ол заттардың шайылып, ӛзендер мен 

бӛгендердің ластануын туғызды. Мұның бәрі қаншама еңбек пен шикізатты зая кетірумен бірге, қоршаған 

ортаның жағдайын нашарлатады. 

Пререквизиттері: Ақтӛбе облысының флорасы, Урбоэкология және т.б.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қаланың негізгі экологиялық проблемаларын, аймақтық экологиялық 

проблемалар туғызатын жағымсыз антропогенді әсерлерді. Студен жасай білуі қажет: Қала экологиялық 

проблемалары туралы алған білімін қолдана білу, адамның қоршаған ортаға әсерін, аймақытқ және де басқа 

экологиялық проблемаларға анализ жасай білуі қажет. В)Қалалық қоршаған ортанының экологиялық 

проблемасын білу, қатты тұрмыстық қалдықтарды жою. С)Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз дәлелдерін 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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келтіру, қорытынды жасап, салыстыра білу; D)Қарым-қатынас жүргізе білуі –қоршаған ортаның байлығына, табиғи 

қорларға құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде –қала аймағының экологиялық мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қалдықтарды жою әдістері 

Бағдарлама авторы:  Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі қалдық түрлерінің жою әдістерін оқуту және меңгерте білу, олардың 

санын біліп  осы негізге сүйене отырып ластану дәрежесін анықтаға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қатты қалдықтарды қайта ӛңдеу әдістерін. Шығарындылардың түрлерін 

анықтаушы және әртүрлі объекталарда ластаушы заттардың түрлерін білуге арналған ГОСТтар мен номативтік 

құжаттарды білуі керек. 

Пререквизиттері: Ӛнеркәсіптік экология, Қоршаған ортаны қорғау және т.б. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Қалдықтарды жою және қайта ӛңдеу әдістерін, қалдықтарды ӛңдеудің жағу  

және қайта ӛңдеу тәсілдерін. В) қалалық қоршаған ортанының экологиялық проблемасын білу және қатты 

тұрмыстық қалдықтарды жою. С)Дағдылары: тергеу барысында материалдар далалық зерттеу және 

зертханалық ӛңдеу қатысуға; D)байланыс саласында – экологиялық құндылықтарға құрмет тӛзімділікпен қарау; 

E)Білім саласында –экологиялық нормалау және сараптамаларды талдай білу 

 

18.1 Модуль Экологиялық инспекция және сараптама 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Экологиялық инспекция және  бақылау 

Бағдарлама авторы: Койшыгулова Г.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортаны қорғау мақсатындағы инспекция мен бақылау түрлерімен  

таныстыру және экологиялық заңдылықтардың сақталуын қадағалау. Экологиядағы инспекция мен бақылаудың 

бағыттарын  және мақсаттары мен міндеттерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: ҚР-ң экологиялық заңдылықтарын; Экологиялық инспекция туралы жалпы 

ережелерді; Мемлекеттік бақылау түрлері және оның мақсатын; Мемлекеттік бақылаудың міндеттерін; 

тӛмендегілерді білуі және пайдалана алуы тиіс: Экологиялық инспекцияны ұйымдастыруды; Бақылауды жүзеге 

асырушы қызмет адамының құқын; Экологиялық инспекторлық тексерулер жүргізуде ақпараттардың 

құпиялылығын қамтамасыз етуді; Қоршаған ортаны қорғау аймағындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге 

асырушы органдарды; 

Пререквизиттері: Экологиялық мониторинг, Қоршаған ортаны қорғау инженериясы, Экологиялық 

биотехнология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Экологиялық сараптама жүргізу ерекшеліктерін, экологиялық сараптама 

жүргізуді ұйымдастыру түрлері, экологиялық инспекция және бақылау, мемлекеттік инспекторлардың міндеті және 

құқығы туралы білужәне түсіну. В.)Қоршаған орта жағдайын бағалау мақсатында зертхана жағдайында 

экологиялық инспекция және бақылау жүргізу, экологиялық сараптамаға жүргізген талдауды тәжірибе жүргізуге 

қолдану, С.)Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз дәлелдерін келтіру, қорытынды жасап, салыстыра білу; 

D.)Қарым-қатынас жүргізе білуі –қоршаған ортаның байлығына, табиғи қорларға құрметпен қарау; E.)Білім 

саласын меңгеруде –экологиялық сараптаманы және қазіргі мәселелерді талдай білу 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Экологиялық нормалау және сараптама негіздері 

Бағдарлама авторы: Тургенова О.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді нормалар мен ережлер жүйесімен, коршаған ортаны қоргау, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану, экологиялық кауіпсіздік жобалау жӛніндеггі нормативтік құжаттармен 

таныстыру, сонымен қатар экологиялык сараптама, аудит және ҚОӘБ (қоршаган ортаға тигізетін әсерлерді 

бағалау) сиякты экологиялык ic-әрекет турлерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ландшафттану–физикалық географияның табиғи аймақтық кешендерін 

(геожүйелерді) зерттейтін ғылым саласы. Бұл терминнің соңғы кезде региондық физикалық географияның 

синонимі ретінде колданылуы басым болып барады. Ландшафттанудың негізгі мақсаты — табиғи және мәдени 

ландшафтты сипаттау, олардың құралымын, ӛзара байланысын, даму заңдылығын зерттеу болып табылады. 

Пререквизиттері: Экологиялық мониторинг, Қоршаған ортаны қорғау инженериясы, Экологиялық 

биотехнология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Экожүйелерді қорғауды және тұтастай алғанда биосфераның бағалау 

қазіргі ғылыми әдістерін әлеуетін түсіну, жанды және жансыз табиғат процестерді түсіну, биосфера теріс әсер 

шектеу үшін пайдалануға және мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету үшін. Экологиялык ic-әрекет 

түрлерін Коршаған ортаны қоргау жӛніндегі нормативтік кұжаттарды; Қоршаған ортаны коргау ережелері  және 

принциптерін; Экологиялык экспертиза, аудит жургізу принциптерін; Қоршаған ортаның сапа нормативтерін. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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В.)Экологиялық реттеу және Қазақстан мен әлемнің басқа да елдерінде қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін 

қолданыстағы құқықтық, нормативтік және институционалдық базаны жалпы теориялық білімді білу және 

түсіну. Ғылыми қазіргі жағдайы мен үрдістерін ұсыну және саласындағы қолданбалы білімді игерген, кәсіби 

және тиімді хабардар табиғи ресурстарды бағалау рәсімдерін қатысу және қоршаған ортаға әсерін бағалау үшін 

студенттерді дайындау. С.)Дағдылары: тергеу барысында материалдар далалық зерттеу және зертханалық 

ӛңдеу қатысуға; D.)Байланыс саласында – экологиялық құндылықтарға құрмет тӛзімділікпен қарау; E.)Білім 

саласында –экологиялық нормалау және сараптамаларды талдай білу.  

 

18.2  Модуль Экологиялық жобалар және ҚО мониторингі 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық жобалар әдістері 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: ғылыми зерттеулер әдістемесінің жалпы категорияларын, ұғымдарын, 

принциптерін және қазіргі заманғы концепцияларын меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық 

дайындығын қамтамасыз ету; студенттердің ӛзіндік ғылыми жұмыстарды, зерттеулер мен эксперименттерді 

жүргізу дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Статистикалық деректерді ӛңдеу және алынған нәтижелерді түсіндіру дағдыларын 

қарастырады. Экологиялық процестердің негізгі және кейбір заманауи үлгілерімен таныстыру. Экологиялық 

қызмет түрлерін; қоршаған ортаны қорғау қағидалары мен ережелерін; қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі 

нормативтік құжаттаманы, қоршаған орта сапасының нормативтерін қарастырады. 

Пререквизиттері: ҚР геоэкологиялық аудандастыру, Экология және табиғатты пайдалану, Ақтӛбе 

облысындағы биоресурстар мониторингісі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қоршаған орта мониторингі  

Бағдарлама авторы: Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Экологиялық монитринг негіздерімен таныстыру оларға қазіргі жағдайда 

мониторингтің маңызды екенің түсіндіру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Статистикалық деректерді ӛңдеу және алынған нәтижелерді түсіндіру дағдыларын 

қарастырады. Экологиялық процестердің негізгі және кейбір заманауи үлгілерімен таныстыру. Экологиялық 

қызмет түрлерін; қоршаған ортаны қорғау қағидалары мен ережелерін; қоршаған ортаны қорғау жӛніндегі 

нормативтік құжаттаманы, қоршаған орта сапасының нормативтерін қарастырады.   

Пререквизиттері: Экологиялық жобалар әдістері, Ақтӛбе облысындағы биоресурстар мониторингісі, 

Қоршаған орта мониторингісі, 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоршаған орта мониторингінің негізгі түрлерін білу және түсіну. Су 

мониторингы, ауа, топырақ, мониторингтің глобальды жүйесі. В)Биосфера құрылымы және экологиялық 

жүйені қорғау, қазіргі ғылыми әдістерді бағалаудағы мүмкіндіктерді түсіну, тірі және ӛлі табиғаттағы болып 

жатқан құбылыстарды пайдалана білу. С)Дағдылары: зертханалық сараптама және материалдарды ӛңдеу 

саласында  зерттеу; .D)Байланыс саласында - табиғат мәндер үшін табиғи ресурстарды құрмет сезімін жасау;  

E)Білім саласында - қоршаған орта мониторинг мәселелерін талдау. 

 

18.3 Модуль Кәсіпорындағы қҧжаттар және атмосфералық ауа мониторингі 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпорындағы экологиялық құжаттар 

Бағдарлама авторы: Калиева А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның экологиялық паспорты – кәсіпорынның қоршаған ортамен қарым 

қатынасының сипаттамасын құрайтын, нормативты-техникалық құжат. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық сараптама мемлекеттік немесе қоғамдық негізде жүзеге асырылады. 

Экологиялық сараптаманың негізгі қағидалары – оның ӛкілеттілігі, медицина-биология тұрғыдан қауіпсіздігі, 

халық шаруашылығының барлық салаларының мүддесін қорғайтындығы, ешкімге тәуелді болмауы және іс-

әрекеттерді кешенді түрде жүргізу. Экологиялық сараптама міндетті түрде ұзақ уақыт дамуға арналған 

бағдарламалы құжаттармен және сызбанұсқалармен қамтамасыз етіледі. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық жобалар әдістері және т.б. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білуге және ұғынуға қоршаған ортаға әсерді бағалау ерекшеліктері, 

қоршаған ортаға әсерді бағалау ұйымдастыру нысандары, қоршаған ортаны қорғау инспекциялық бақылау және 

мемлекеттік инспекторларының құқықтары мен міндеттері; В.)ҚО экологиялық жағдайын бағалау үшін 

зертханада қоршаған ортаға әсерді бағалау, экологиялық инспекция және бақылау практикалық пайдалану 

талдау, кәсіби және әлеуметтік қызметінің әр түрлі, гуманитарлық, ғылыми, медициналық, биологиялық және 

клиникалық ғылымдар тәжірибе әдістерін қолданылатын әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді 

талдау қабілеттілігі және дайындағы; С.)Салыстыру және қорытындылау, ӛз ой-пікірлерін салу, олардың 

ұстанымын білдіруге және анықтай білу; D.)Байланыс саласында - табиғат мәндер үшін табиғи ресурстарды 

құрмет сезімін жасау; E.)Білім саласында - қоршаған ортаға әсерді бағалау және қазіргі заманғы мәселелері 

талдау. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Ақтӛбе облысының атмосфералық ауа мониторингі 

Бағдарлама авторы:  Гатаулина Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортаның ластануы деңгейі тұрғындардың денсаулық жағдайын 

тӛмендетіп, еліміздегі әлеуметтік, демографиялық кӛрсеткіштердің дамуына кері әсер етуде. Міне осы 

мақсатта, біз Ақтӛбе қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейіне гигиеналық сараптама жасадық. 

Пәннің қысқаша мазмҧны : Атмосфералық ауа және оның құрамындағы ластағыштар урбанизацияланған 

аймақтарда тұратын тұрғындардың денсаулығына жоғары деңгейде қауіп-қатер туғызатын «бірінші дәрежелі 

фактор» болып табылады.Мақалада Ақтӛбе қаласының атмосфералық ауасының ластану деңгейі зерттелген. 

Атмосфералық негізгі ластаушы заттардың сапалық және сандық динамикасына гигиеналық талдау жасалған. 

Пререквизиттері: Қала аймағының экологиялық мәселелері, Системалық экология негіздері,  Биотехнология 

және қоршаған ортаны қорғау 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірі организмдердің табиғи ортаға әсер ету заңдылықтарын, биосфераның 

және экологиялық жүйенің қызмет ету принциптері,аймақтық табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны 

қорғаудың негізгі принциптерін. В)Табиғи және антропогенді экология процестерді табу және анализ жасап 

оларды шешу жолдарын табу,тірі организмдер мен қоршаған орта арасындағы әсер ету заңдылықтары туралы 

оқыған білімдерін практикалық түрде пайдалана білу. С)Дағдылары: зерттеу барысында зертханада ӛңдірілетін 

материалдарды және далалық зерттеулерге шығуға қатысу. D)Қарым қатынас барысында – қоршаған ортаны 

қорғау, тӛзімділік сезімін арттыру; E)Білім саласында – табиғи ресурстарды талдай білу. 

 

6В05202 – ЭКОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТҦРАҚТЫ ДАМУ 

2 курс 

Қабылдау жылы 2019 ж. 
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4.1 Модуль Экологиялық технологиялар мәселелері -13 академиялық кредит  

БП- ЖК EN 2206 Экотехнология негіздері 3 3 

БП ТК TEN 2207 Техногенді экология негіздері  3 5 

БП ТК EH 2208 Экологиялық химия  3 5 

4.2 Модуль Кешенді кология – 13 академиялық кредит 

БП- ЖК EN 2206 Экотехнология негіздері 3 3 

БП ТК TOРKB 2207 Табиғи және ӛндірістік потенциалдарды кешенді бағалау 3 5 

БП ТК HE 2208 Химиялық экология 3 5 

5.1  Модуль Кәсіпкерлік философиясы және инновациялар -15 академиялық кредит 

ЖББП ЖК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК ECIT  2209 Экологиядағы цифрлық және инновациялық технологиялар 3 5 

5.2  Модуль Цифрландыру философиясы және инновациялар -15 академиялық кредит 

ЖББП ЖК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК ShKED 2108 Шағын кәсіпкерлікті экологиялық дамыту 3 5 

БП ТК EKC 2209 Экологиялық кәсіпорындарды цифрландыру 3 5 

6.1  Модуль Ғаламдық экологиялық ҥрдістер -15 академиялық кредит 

БП ЖК Geo 2210 Геоэкология 4 5 

БП ТК KOI 2211 Қоршаған орта инжинирингі 4 5 

БП ТК ЕТ 2212 Экологиялық токсикология 4 5 
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4.1 Модуль Экологиялық технологиялар мәселелері  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Экотехнология негіздері 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарылуын немесе тасталуын 

толық болдырмауға немесе күрт қысқартуға мүмкіндік беретін шикізат пен ӛнімдерді қайта ӛңдеудің жаңа 

әзірлемелері мен технологиялық әдістері мен тәсілдерін енгізудің арқасында қоршаған ортаның жағдайын 

жақсартуға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс қоршаған ортаға зиянды заттардың шығарылуын немесе тасталуын 

толық болдырмауға немесе күрт қысқартуға мүмкіндік беретін шикізат пен ӛнімдерді қайта ӛңдеудің жаңа 

әзірлемелері мен технологиялық әдістері мен тәсілдерін енгізудің арқасында қоршаған ортаның жағдайын 

жақсартуға бағытталған. Бүгінгі күні бірқатар проблемаларды шешуге және қоршаған ортаның жай-күйін 

жақсартуға мүмкіндік беретін кӛптеген тиімді экологиялық технологиялар әзірленді. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Баламалы энергетика және қоршаған орта және т.б. 

Постреквизиттері: Техногенді экология негіздері, Табиғи және ӛндірістік потенциалдарды кешенді бағалау, су 

жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы , экологиялық қауіпсіз технологиялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Техногендік экология негіздері 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс экологияның биологиялық, физикалық, химиялық, географиялық 

мәселелерін зерттеу кезінде алынған білімді қорытады, әр түрлі аймақтардың экологиясын жан-жақты зерттеу 

үшін ақпарат кӛздері мен оны алу әдістерін кӛрсетеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс экологияның биологиялық, физикалық, химиялық, географиялық 

мәселелерін зерттеу кезінде алынған білімді қорытады, әр түрлі аймақтардың экологиясын жан-жақты зерттеу 

үшін ақпарат кӛздері мен оны алу әдістерін кӛрсетеді. Курста ластағыштардың әсері және әртүрлі ортаға, соның 

ішінде биотқа физикалық әсер ету туралы мәліметтер қолданылады. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Баламалы энергетика және қоршаған орта, Экотехнология негіздері 

Постреквизиттері: Табиғи және ӛндірістік потенциалдарды кешенді бағалау, су жүйелерін қалпына келтірудің 

Экотехнологиясы , экологиялық қауіпсіз технологиялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиялық химия 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: химиялық жүйелер: ерітінділер, дисперсиялық жүйе, электрохимиялық жүйе, 

катализаторлар мен катализатор жүйелері, полимерлер және олигомеры; Химиялық термодинамика және 

6.2  Модуль Экологиялық тҧрақтылықты сақтау -15 академиялық кредит 

БП ЖК Geo 2210 Геоэкология 4 5 

БП ТК SZhKKE 2211 Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы 4 5 

БП ТК ЕКТ 2212 Экологиялық қауіпсіз технологиялар 4 5 

7.1  Модуль Табиғатты пайдалану экологиясы -13 академиялық кредит 

БП ЖК EBA 2213 Экологиядағы биоиндикациялық әдістер 4 5 

БП ТК TP 2214 Табиғатты пайдалану 4 5 

БП  OP 2215 Ӛндірістік практика 4 3 

7.2  Модуль Қоршаған ортаның биомониторингі -13 академиялық кредит 

БП ЖК EBA 2213 Экологиядағы биоиндикациялық әдістер 4 5 

БП ТК Bio 2214 Биоэкология 4 5 

БП  OP 2215 Ӛндірістік практика 4 3 
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кинетика: энергия және химиялық процестер, химиялық және фазалық тепе-теңдік, реакция жылдамдығы және 

оны реттеу әдістері; заттардың  реакциясы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия және элементтерін, материяның қышқыл-негіз және тотығу-тотықсыздану 

қасиеттері, химиялық дәнекерлеуге периодтық жүйесі; химиялық цех. дағдылары химиялық зертхана негізгі 

операцияларды орындау үшін, ерітіндінің рН анықтау және бейорганикалық қарапайым органикалық 

қосылыстар синтездеу шешімдер мен әдістерін концентрациясын анықтау әдістері. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық химия, Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Постреквизиттері: Экотехнология негіздері, Су жүйесінің қалпына келтіру экотехнологиясы, Экологиядағы 

қауіпсіз технологиялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А.)Химия және химиялық заттарды және орталарға бірқатар химиялық 

процестерді сипаттау және талдау оларды қолдану әдістерін қазіргі заманғы теориялық ұғымдар-атмосфера, 

гидросфера,литосфера В.)Қоршаған ортаға антропогендік химиялық әсерін негізгі кӛздерін талдау және 

олардың әсерін бағалау қабілеті.С.)Қоршаған ортаға химиялық ластаушы заттардың талдау әдіснамасы және 

химиялық мониторингіне негізделген. Д.)Байланыс саласындағы-, табиғи ресурстарды табиғат құндылықтарын 

құрметтеу тӛзімділік сезімін қалыптастыру;E.)Білім саласында - хмиялық заттарды талдай білу. 

 

4.2 Модуль Кешенді кология  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Табиғи және ӛндірістік потенциалдарды кешенді бағалау 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курс оқуға бағытталған және олардың ӛндірістік жүйелермен ӛзара 

байланысы, ӛндірістің қоршаған ортаға әсері. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс оқуға бағытталған және олардың ӛндірістік жүйелермен ӛзара 

байланысы, ӛндірістің қоршаған ортаға әсері. Курс ресурстанудың ең ӛзекті мәселелерін, табиғи-ресурстық 

әлеуетті орналастыру заңдылықтарын, аумақтың ӛндірістік потенциалдарын ресурстық қамтамасыз етуді 

қарастырады. Құралда табиғи ортаны қорғау және табиғатты тиімді пайдалану мәселелерін есепке ала отырып, 

геоэкологиялық позициядан аумақтың табиғи-ресурстық әлеуетін кешенді бағалауға әдістемелік тәсілдер 

беріледі. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Баламалы энергетика және қоршаған орта және т.б. 

Постреквизиттері: Техногенді экология негіздері, Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы , 

экологиялық қауіпсіз технологиялар және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология, биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық мүмкін 

болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге асырудың 

қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи ресурстарға 

құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Химиялық  экология 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Биохимия және химиялық экология туралы білімді қалыптастыру, олардың 

негізгі даму бағыттарымен таныстыру. Тірі клеткалардың химиялық заттектерінің негізгі кластарын зерттеу 

және тіршілік процестеріне қоршаған орта шарттарының есебімен метоболизмнің негізгі принциптерін ашу. 

студенттерді биохимиялық процестер мәнімен таныстыру; табиғаттағы заттар алмасудағы белсенді қатынас 

нәтижесіндегі табиғи тепе-теңдікті сақтауда микроорганизмдердің ролін кӛрсету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: химия және элементтердің периодтық жүйесі, заттардың қышқылдық-негізгі және 

тотығу-тотықсыздану қасиеттері, химиялық байланыс; химиялық практикум, негізгі химиялық зертханалық 

операцияларды орындау дағдылары, ерітінділердің рН анықтау және ерітіндідегі концентрацияларды анықтау 

әдістері, Бейорганикалық және қарапайым органикалық қосылыстарды синтездеу әдістері. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық химия, Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Постреквизиттері: Экотехнология негіздері, Су жүйесінің қалпына келтіру экотехнологиясы, Экологиядағы 

қауіпсіз технологиялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде түсініктері болуы тиіс: ағзалар құрамына 

кiретiн негiзгi заттарды, олардын қасиеттерi мен маңызы туралы; аминкышкылдар, акуыздар, 

нуклеинкышкылдары, ферменттер, витаминдер, кӛмiрсулар және т.б. олардын зат алмасудағы ролiн; 

B)Қоршаған ортадагы ластағыш заттар олардын биохимиялык ӛзгеруi туралы; биохимия және химиялык 

экологияның даму тарихы мен баска ғылымдармен байланысын, оның ғылыми-техникалық прогресстегi 

маңызы туралы; C)Тӛмендегілерді білуі және пайдалана алуы тиіс: теориялық мәліметтер мен зертханалық 

тәжірибелерді орындау әдістемесін меңгеру зерттеуге арналған құралдар мен лабораториялык құрал-

жабдықтармен жұмыс жасауды меңгеру зертхана жағдайында биохимиялык әдістерді қолдана білуді; ғылыми 

әдебиеттерді қолдануды меңгеру. D)Тӛмендегі  дағдыларды меңгере білуі тиіс: зат алмасу мен құрамын зерттеу 
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мақсатында биологиялық материалмен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру; E)Алған білімдерін 

практикада қолдануға. 

 

5.1 Модуль Кәсіпкерлік философиясы және инновациялар  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиядағы цифрлық және инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар құралдарын пайдалану саласында және ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде білім, білік және 

құзыреттілік жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі қоғамның дамуы ғылыми-техникалық прогреспен тығыз байланысты. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар адам ӛмірінің барлық салаларына берік кіреді, сондай-ақ бұл 

мектепке дейінгі мекемелердің тәрбие-білім беру процесін де қозғайды. Ақпараттық – коммуникативтік 

технологияларды (АКТ) енгізудің басты мақсаты білім беру мекемесінің бірыңғай ақпараттық кеңістігін құру 

болып табылады. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Техногендік экология негіздері, Технология негіздері  

Постреквизиттері: Қоршаған орта инжинирингі, Экологиялық токсикология, Экологиядағы биоиндикациялық 

әдістер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білім берудің дәстүрлі моделінің мәселелерін талдау және білім беру 

парадигмасының жаңа моделін құрудың тұжырымдамалық тәсілдерін қарастыру.В.)Білім беруді және қоғамды 

ақпараттандыру жағдайында білім беру технологияларының ерекшеліктерін қарастыру.С.)Бӛлінген ақпараттық 

ресурстардың функционалдық және дидактикалық мүмкіндіктерін және оқытудың бірыңғай ақпараттық 

ортасын құру принциптерін қарастыру.Д.)Оқытудың компьютерлік құралдарын әзірлеудің принциптері мен 

тәсілдерін қарастыру.Е. Web 2.0 сервистерінің жұмысымен егжей-тегжейлі танысу және ӛзінің ақпараттық 

жүйесін ұйымдастыру туралы жалпы түсінік алу интернет желісіндегі кеңістік.  

 

5.2 Модуль Цифрландыру философиясы және инновациялар  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Шағын кәсіпкерлікті экологиялық дамыту 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курс шағын бизнесті зерттеуге бағытталған, қазіргі заманғы халық 

шаруашылығының маңызды саласы, жеке сектордың құрамдас бӛлігі болып табылады. Қазақстанда шағын 

кәсіпкерлікті қолдаудың қалыптасқан мемлекеттік жүйесі тұтастай алғанда қазіргі институционалдық 

макроортаға барабар. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курс шағын бизнесті зерттеуге бағытталған, қазіргі заманғы халық 

шаруашылығының маңызды саласы, жеке сектордың құрамдас бӛлігі болып табылады. Қазақстанда шағын 

кәсіпкерлікті қолдаудың қалыптасқан мемлекеттік жүйесі тұтастай алғанда қазіргі институционалдық 

макроортаға барабар. Экономиканың осы секторының дамуын тежейтін себептер ашылды.  Пәнде шағын 

кәсіпкерліктің бір түрі шағын кәсіпкерліктің экологиялық дамуы қарастырылады. Экологиялық бағдарланған 

шағын бизнесті дамыту елдегі экологиялық жағдайды айтарлықтай ӛзгертуге, қоршаған ортаны қорғауды және 

табиғи ресурстарды пайдалануды жақсартуға мүмкіндік береді. Шағын кәсіпкерліктің экологиялық дамуының 

негізгі бағыттары ұсынылды. 
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Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиялық химия, Экотехнология негіздері 

Постреквизиттері:  Қоршаған орта инжинирингі, Экологиялық токсикология, Экологиядағы биоиндикациялық 

зерттеудің әдістері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы:  Экологиялық кәсіпорындарды цифрландыру 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынның экологиялық  цифрландыру – кәсіпорынның қоршаған ортамен 

қарым қатынасының сипаттамасын құрайды, нормативты-техникалық  цифрлық сипаттама береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық цифрландыру мемлекеттік немесе қоғамдық негізде жүзеге 

асырылады. Экологиялық цифрландырудың негізгі қағидалары – оның ӛкілеттілігі, экологиялық тұрғыдан 

қауіпсіздігі, халық шаруашылығының барлық салаларының мүддесін қорғайтындығы, ешкімге тәуелді болмауы 

және іс-әрекеттерді кешенді түрде жүргізу. Экологиялық  цифрландыру міндетті түрде ұзақ уақыт дамуға 

арналған бағдарламалы құжаттармен және сызбанұсқалармен қамтамасыз етіледі. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, Химиялық экология 

Постреквизиттері: Геоэкология, Экологиялық қауіпсіз технологиялар, Табиғатты пайдалану 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Студент тӛмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс алған білімді 

практикада қолдану территорияның экологиялық жағдайы және экологиялық қауіпті факторлавр арасындағы 

байланыстарды табуда.В.)Игере білу: адам ағзасына қоршаған ортаның зиянды әсері, ӛз шаруашылық 

жолдарында туындайтын; снитарлы-гигиеналық ұйымдардың қызметінің бағалау әдіснамасын анықтау, 

кәсіпорындар мен басқа да экологиялық жүйелер.С.)Семинарларда және практикалық сабақтарда корпоративтік 

ойлау және коммуникативтік дағдылар.Д)Байланыс саласында, табиғат құндылықтарын табиғи ресурстарды 

құрмет сезімін жасау; E.)Білім беру саласында  – қоршаған ортаны талдай білу, табиғи ресурстар.  

 

6.1 Модуль Ғаламдық экологиялық ҥрдістер  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Геоэкология 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин Ү.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: геоэкология  тӛңірегіндегі негізгі ережелермен және терминдермен танысу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста қазіргі кезеңдегі адамның шаруашылық іс-әрекетімен жер геосферасы 

компоненттерінің арасындағы байланыс туралы теориялық және практикалық білімдер беріледі. Ӛзін-ӛзі 

реттейтін күрделі динамикалық жүйе-Жер туралы, табиғи-техногендік жүйелердің геологиялық аспектілері 

туралы білімдер беріледі.  

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері,Экологиялық кәсіпорындарды цифрландыру, Шағын 

кәсіпкерлікті экологиялық дамыту 

Постреквизиттері: Қоршаған орта инжинирингі, Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы, 

Табиғатты пайдалану 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Геоэкологияның негізгі ұғымдары, теориялары мен заңдары, 

геоэкологиялық жағдайдың ерекшеліктері және геоэкологиялық процестердің ағынының сипаты жӛнінде; 

табиғи-техногенді жүйелердің байланысы туралы; экологиялық дағдарыс және оның геосистемалардың әртүрлі 

иерархиялық деңгейлеріндегі кӛрінісі туралы білу және түсіну.В)Табиғи және техногендік жүйелердің 

геоэкологиялық аспектілері туралы білімді практикада қолдана білу; С)табиғи-антропогендік жүйелердің жай-

күйін бағалау дағдыларын, геоэкологиялық мәселелерді талдау әдістерін, эксперименталды бақылау мен 

түсіндіру әдістерін меңгеру; Д)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы 

заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Қоршаған орта инжинирингі 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экологиялық тиімді табиғатты пайдаланудың негіздері, жер ресурстарының 

қазіргі жағдайы, табиғатты қорғау және оларды қорғау. Табиғатқа қатысты жаңа құндылық бейімделуінің 

қалыптастыру, халыққа, шаруашылыққа, адамға, экологиялық ойлау, экологиялық қауiпсiз мiнез-құлық 

дағдыларын дамыту. Жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін тәрбиесі, яғни ажырамас жүйе ретінде 

қолданылады, ӛндіруші жолдары туралы экологиялық білім жүйесі мен табиғи ресурстарды ӛңдеу 

элементтерінің санын қамтиды, олардың жаңаруы және қайта ӛңделуі; адам ӛмірінің табиғи қоршаған орта 

жағдайын пайдалану және қорғау жӛніндегі, Жануарлар дүниесін қорғау және пайдалану жӛніндегі;  

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%B4%D0%B4%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Зерттеу субъектілерінің мақсаты мен міндеттері: Қоршаған ортаның 

компоненттері, қазіргі кезеңде олардың мемлекет ретінде, су ресурстары туралы білімдерін қалыптастыру. 

Магистрант білу керек: Су экожүйесінің туралы биосферадағы гидросфераның рӛлін білу және пайдалана алу, 

білу және пайдалану мүмкіндігі болуы: гидросфера және ҚР экологиялық байланыстарының компоненттері.  

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экотехнология негіздері, Химиялық экология 

Постреквизиттері:  Табиғатты пайдалану, Биоэкология, Қоршаған ортаның техникасы мен технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Популяциялық ӛсімдіктерінің құрылысының ерекшеліктерін білу және 

түсіну, қазіргі далалық және лабораториялық популяциялық әдістерді қадағалау, далалық және лабораториялық 

тәжірибелер жүргізу, экспериментальды негіздерге стаистикалық әдістермен ӛңдеу, ғылыми зерттеулердің 

әдістерін ұсыну. В.)Популяциялық ӛсімдіктерді тәжірибелік зерттеу барысында жетік меңгеру, 

эксперименталдық деректерді статистикалық ӛңдеудеді жүргізе білу, жалпы кәсіптік пәндерді ұғыну барысында  

алған білімдерімен ұштастыру мақсатында ғылыми және оқу әдебиетті игеру. С.)Қамсыздандырудың 

популяциялық экологиясының дағдыларымен, популяциядан шешілген тапсрымалармен дағдылану. Д.)Қарым-

қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен 

қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық токсикология 

Бағдарлама авторы: Нурмуханова Г.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортадағы химиялық процестер мен әрекеттесулер, осындай 

әрекеттесулердің салдарлары, химиялық заттардың организмге әртүрлі деңгейде әсер етуі туралы білімді 

қалыптастыру. экологиялық токсикологияның негізгі ұғымдарын,кейбір улы заттардың қасиеттері мен 

қауіпсіздік ережелерін. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Түсінігі болуы керек: заттарды зерттеудің негізгі критериилерін-негізгі 

ксенобиотиктер мен улар, олардың жіктелуін табиғи және антропогенді текті ксенобиотиктердің негізгі таралу 

жолдарын -удың тірі организмге енуін, биологиялық мембрана арқылы тасымалдануын, олардың организмге 

таралуын. -улардың залалсыздандыру және шығару механизмдерін. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, Химиялық экология 

Постреквизиттері: Геоэкология, Экологиялық қауіпсіз технологиялар, Табиғатты пайдалану 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: табиғи және техногендiк сипаттағы уларды және 

ксенобиотиктердің идеясын; қоршаған ортадағы ксенобиотиктердің негізгі жолы; ксенобиотиктердің 

метоболизмге жалпы сипаттамасы, залалсыздандыру және жою механизмі; В)Биосфера компоненттерінің түрлі 

экотоксиканттармен ластануын анықтай білу және биосфераға тигізер зиянын алдын алу үшін шаралар 

қабылдауға; судың уыттылығын химиялық және биологиялық әдістермен анықтау, пестицидтер, 

тыңайтқыштар, азық-түлік.С)Шеберлік , бағдарламалық қамтамасыз ету, тапсырмаларды шешу. Д)Байланыс 

саласындағы-табиғи ресурстарды табиғат құндылықтарын құрметтеу тӛзімділік сезімін қалыптастыру; E)Білім 

Беру саласында - қоршаған ортаға қосылыстардың әсері туралы теориялық білімді тереңдету. 

 

6.2 Модуль Экологиялық тҧрақтылықты сақтау  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста су объектісінің түріне, антропогендік бұзылу дәрежесіне байланысты 

су экожүйелерін қалпына келтіру тәсілдері бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибе берілген. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста су объектісінің түріне және антропогендік бұзылу дәрежесіне 

байланысты су экожүйелерін қалпына келтіру тәсілдері бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибе 

берілген. Биогенді элементтердің сыртқы және ішкі жүктемесін тӛмендету тәсілдеріне, балдырлардың ӛсуін 

және жойылуын реттеу үшін қолданылатын физикалық, химиялық және биологиялық әдістердің негіздеріне 

назар аударылды. Қышқылданған су қоймаларын сауықтыру үшін қолданылатын әдістер қарастырылды. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Қоршаған орта туралы ілім, Су экожүйелерінің экологиясы және т. б. 

Постреквизиттері: Экологиялық қауіпсіз технологиялар, табиғатты пайдалану, Қоршаған ортаны қорғау 

техникасы мен технологиясы, экологиялық процестерді моделдеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық қауіпсіз технологиялар 

Бағдарлама авторы: Алмат С.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты: еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін 

қорғауға, еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың минималды кепілдіктерін белгілеуге, қауіпсіз 

еңбек жағдайлары саласындағы құқықтық қатынастарды реттеуге бағытталған еңбек және еңбек қатынастарына 

байланысты басқа қатынастарды құқықтық реттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының мақсаттары, міндеттері және негізгі 

принциптері; Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары; 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару, бақылау және қадағалау; Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік;  еңбек шарты: түсінігі, мазмұны және негізгі 

ережелері; Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару; еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау саласындағы жұмысшылардың құқықтарының кепілдіктері; қызметкерлерді сақтандыру. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Қоршаған орта туралы ілім, Су экожүйелерінің экологиясы және т. б. 

Постреквизиттері: Экологиялық қауіпсіз технологиялар, табиғатты пайдалану, Қоршаған ортаны қорғау 

техникасы мен технологиясы, экологиялық процестерді моделдеу және т. б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

7.1 Модуль Табиғатты пайдалану экологиясы  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиядағы биоиндикациялық зерттеудің әдістері 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді климаттың кӛрсеткіштерімен, табиғи сулармен, құнды 

қазыналармен, шӛлейттермен және т.б. таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биоиндикация саласында іргелі біліммен ландшафтану және геоботаникалық 

индикацияны оқыту. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент білуге тиіс: негізгі ұсыныстар мен құндылықтар мен 

дағдыларды: шӛлейтті ӛсімдік анықтағыш, топырақтың әр түрлігін анықтау, табиғи су мен жер асты сулардың 

тереңдігін анықтау, индикациялық зерттеу әдістерін, индикаторларды анықтау әдістері. 

Пререквизиттері: Экотехнология негіздері, Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы, 

Экотехнологиядағы қауіпсіз технологиялар 

Постреквизиттері: Табиғатты пайдалану, Биоэкология, Қоршаған ортаның техникасы мен технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Тірі ағзалар биоиндикаторлар қоршаған ортаның антропогендік 

ластануының негізгі кӛздерін білу және түсіну, қоршаған ортаның теріс ӛзгеруін түзете аламыз, құрамы, 

қасиеттері менбиосфераныңнегізгіластаушы заттардыңәсер ету механизмдері, олардың мазмұныжәне қоршаған 

орта объектілерінің жолдары. В.)Пайдалана алу: тірі ағзалардың индикатор құнын анықтау, биоиндикаторлық 

зерттеудің практикалық дағдылары,кӛрсеткіштерді санау, қоршаған ортаның күйін сипаттау. С.)Дағдылар, 

далалық және лабораториялық жағдайлардағы био-кӛрсеткіштердің түрліәдістері ментәсілдері; Д.)Байланыс 

саласындағы-табиғи ресурстардытабиғатқұндылықтарынқұрметтеутӛзімділіксезімін қалыптастыру; E.)Білім 

беру саласында – тірі ағзалардың құндылық кӛрсеткіштерін анықтау, биокӛрсеткіштерге зерттеу жүргізу, 

кӛрсеткіштерді санау, қоршаған орта жағдайына сипаттама беру. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Табиғатты пайдалану  

Бағдарлама авторы:  Нурмуханова Г.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі организм және  қоршаған орта факторлары арасындағы негізгі заңдылықтары 

зерттеу, тірі организмдердің қызметтері туралы білімді қалыптастыру, студенттерде экологиялық маңызды 

проблемаларды шешу кезінде шығармашылық кӛзқарастарын қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғау және 

табиғатты пайдалануды үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологиялық маңызды проблемаларды шешу, қоршаған ортаны қорғау және 

табиғатты пайдалануды үйрету,табиғи және антропогенді экология процестерді табу және анализ жасап оларды 

шешу жолдарын табу,тірі организмдер мен қоршаған орта арасындағы әсер ету заңдылықтары. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Экологиядағы цифрлық және инновациялық технологиялар, Табиғи 

және ӛндірістік потенциалдарды кешенді бағалау 

Постреквизиттері: Биоэкология, Экологиялық ресурстану, ҚР экологиялық заңнамасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Тірі организмдердің табиғи ортаға әсер ету заңдылықтарын, биосфераның 

және экологиялық жүйенің қызмет ету принциптері,аймақтық табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны 

қорғаудың негізгі принциптерін. В.)Табиғи және антропогенді экология процестерді табу және анализ жасап 

оларды шешу жолдарын табу,тірі организмдер мен қоршаған орта арасындағы әсер ету заңдылықтары туралы 

оқыған білімдерін практикалық түрде пайдалана білу. С)дағдылары: зерттеу барысында зертханада ӛңдірілетін 

материалдарды және далалық зерттеулерге шығуға қатысу. D)Қарым қатынас барысында – қоршаған ортаны 

қорғау, тӛзімділік сезімін арттыру; E)білім саласында – табиғи ресурстарды талдай білу. 
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7.2 Модуль Қоршаған ортаның биомониторингі 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экологиядағы биоиндикациялық әдістер 

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді климаттың кӛрсеткіштерімен, табиғи сулармен, құнды 

қазыналармен, шӛлейттермен және т.б. таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биоиндикация саласында іргелі біліммен ландшафтану және геоботаникалық 

индикацияны оқыту. Пәнді оқытудың нәтижесінде студент білуге тиіс: негізгі ұсыныстар мен құндылықтар мен 

дағдыларды: шӛлейтті ӛсімдік анықтағыш, топырақтың әр түрлігін анықтау, табиғи су мен жер асты сулардың 

тереңдігін анықтау, индикациялық зерттеу әдістерін, индикаторларды анықтау әдістері. 

Пререквизиттері: Экотехнология негіздері, Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы, 

Экотехнологиядағы қауіпсіз технологиялар 

Постреквизиттері: Табиғатты пайдалану, Биоэкология, Қоршаған ортаның техникасы мен технологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Тірі ағзалар биоиндикаторлар қоршаған ортаның антропогендік 

ластануының негізгі кӛздерін білу және түсіну, қоршаған ортаның теріс ӛзгеруін түзете аламыз, құрамы, 

қасиеттері менбиосфераныңнегізгіластаушы заттардыңәсер ету механизмдері, олардың мазмұныжәне қоршаған 

орта объектілерінің жолдары. В.)Айдалана алу: тірі ағзалардың индикатор құнын анықтау, биоиндикаторлық 

зерттеудің практикалық дағдылары,кӛрсеткіштерді санау, қоршаған ортаның күйін сипаттау. С.)Дағдылар, 

далалық және лабораториялық жағдайлардағы био-кӛрсеткіштердің түрліәдістері ментәсілдері; Д.)Байланыс 

саласындағы-табиғи ресурстардытабиғатқұндылықтарынқұрметтеутӛзімділіксезімін қалыптастыру; E.)Білім 

беру саласында – тірі ағзалардың құндылық кӛрсеткіштерін анықтау, биокӛрсеткіштерге зерттеу жүргізу, 

кӛрсеткіштерді санау, қоршаған орта жағдайына сипаттама беру. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Биоэкология 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бүгінгі әлемде, ядролық соғыс қаупі тӛніп тұрасада экологиялық проблемалар 

олардың қоғамдық маңызы алғашқы орындардың бірінде қалдырды. Табиғи жүйелерге мыңдаған жылдар бойы 

қайтадан қалыптасуына адамзаттың әсері бар, топырақтың ластануы, судың, ауаның бүлінуі. Бұл жағдай 

табиғатқа қатты әсер етеді, жиі қайтымсыз салдары. Экологиялық дағдарыс нағыз қауіп болып табылады. Іс 

жүзінде әрбір облыстағы дағдарыстың дамуына куә болып отырмыз.Бұл жағдайлар табиғи заңдармен 

негізделген ерте ме, кешпе адамзат қоғамының үдерістері мен құбылыстарын қарастыру қажет болады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экология бұл биологиялық ғылым.  Қоғамдық сананың құрамдас бӛлігі ретінде 

экологиялық білім жүйесі. Биоэкология бағыты: аутоэкология, популяциялық экология, синэкология, 

глобальды экология. Физиология аутэкологиясының интегриациясы, адам демографиясы экология 

популяциясымен, генетика және эволюциялық ілім жалпы экологиямен. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Геоэкология, Табиғатты пайдалану 

Постреквизиттері: ҚР экологиялық заңнамасы, Топырақтану, Геология негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Тірі жүйелердің жалпы қасиеттерін білужәне түсіну, облыстың 

экологиялық және геологиялық ерекшеліктерін анықтау үшін арнайы карточкалар жиынтығын талдау. Тірі 

жүйелердің жалпы қасиеттерін білу және түсіну., санитарлық-гигиеналық және қоғамдық білімге қатысу, 

иммундық жүйені сақтауға және нығайтуға мақсатында микроағзалардың қасиеттерін білімдерін қолдану, 

ӛсімдіктер қоғамдастығының құрылысы, геоботаникадағы континуализм және организм концепциясы, ӛсімдік 

қоғамдастығының аймақтық бӛлінуі, ӛсімдіктердің географиясы, Ресейдегі және шет елдегі геоботаника 

дамуының негізгі этаптары, ӛсімдіктер мен ӛсімдік қауымдастықтардың ӛзара іс-қимыл заңдылықтарын, 

сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау,сондай-ақелді мекендерде ӛсімдіктер арасындағы ӛзара іс-қимыл негізгі 

ерекшеліктері, фитоценоздың негізгі ерекшеліктерінің белгілері, геоботаникалық карта және аудандық әдістер, 

ӛсімдіктердің жіктелуінің негізгі принциптері,  негізгі мектеп фитоценологиясы; ӛсімдік қауымдастығының 

динамикасы, сабақтастық, ӛсімдіктер қауымдастығы эволюция заңдылықтары. В.)Практикада ӛз зерттеулерін 

пайдалана білу, экологиялық литосфера жағдайын экологиялық және геологиялық мониторинг әдістерімен 

жүйелі талдау мүмкіндігі болу үшін, микроорганизмдердің негізгітоптары, қасиеттері, жолдары, адам 

денсаулығына микроорганизмдердің әсері, ӛсімдіктердің сипаттамасының принциптері мен әдістері; ӛісмдіктер 

ассоциацасының бӛліну әдістері, ӛсімдіктер жіктелуінің басымдылығы мен экологиялық-флористикалық 

тәсілдері. С.)Ӛз кӛзқарасын білдіру және дәлелдеу, ӛз дәлелдерін келтіру, қорытынды жасап, салыстыра білуге 

қабілеттілігі. Д.)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына құрметпен 

қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – биология мәселелерін талдай білу. 
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6В05302 – ХИМИЯ 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 2 3 4 5 

5.1 Модуль Экожҥйе ортасы және дҥниетану, 10 академиялық кредит 

ЖББП ТК ETD 2107 Экология және тұрақты даму 3 5 

ЖББП МП Fil 2108 Философия 3 5 

5.2 Модуль  Экологиялық химия және философия, 10 академиялық кредит 

ЖББП ТК EH 2107 Экологиялық химия 3 5 

ЖББП МП Fil 2108 Философия 3 5 

6.1 Модуль Кӛмірсутек қосылыстары және кәсіпкерлік, 11 академиялық кредит 

БП ЖК OH 2205 Органикалық химия 2 3 3 

БП ТК KNB 2206 Кәсіпкерлік негіздері және бизнес 3 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

6.2 Модуль Органикалық химия және цифрландыру, 11 академиялық кредит 

БП ЖК OH 2205 Органикалық химия 2 3 3 

БП ТК ОС 2206 Ӛндірісті цифрландыру 3 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

7.1 Модуль Химиялық заттарды  талдау, 15 академиялық кредит 

БП ТК АН 2207 Аналитикалық химия 1 3 5 

БП ЖК АН 2208 Аналитикалық химия  2 4 5 

БП ТК KOLZT 2209 Қоршаған ортаны ластаушы заттарды талдау 4 5 

7.2 Модуль Сапалық талдау, 15  академиялық кредит 

БП ТК EAA 2207 Элементтерді айқындау әдістері 3 5 

БП ТК AH 2208 Аналитикалық химия 4 5 

БП ТК GH 2209 Геохимия 4 5 

8.1 Модуль Химиялық есептеулер және  термодинамика, 20 академиялық кредит 

БП ТК HFЕ 2210 Химиялық формулалар бойынша есептеулер 3 5 

БП ТК FH 2211 Физикалық химия 4 5 

БП ТК НТК 2212 Химиялық термодинамика және кинетика 4 5 

БП ТК HТЕ 2213 Химиялық талдаудағы есептеулер 4 5 

8.2 Модуль Аспаптық әдістер және есептер, 20 академиялық кредит 

БП ТК HEZhA  2210 Химиядан  есептер шығару әдістемесі 3 5 

БП ТК EH 2211 Электрохимия 4 5 

БП ТК ЕТТ 2212 Ерітінділердегі тепе-теңдік 4 5 

БП ТК FHТA 2213 Физика – химиялық талдау әдістері 4 5 

 

5.1 Модуль Экожҥйе ортасы және дҥниетану 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму 

Бағдарлама авторы: Исламова К.И 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде қоршаған ортаға және ӛз денсаулығына ұқыптылықпен қарау 

сезімін қалыптастыру. Мұндай кӛзқарас болашақ жоғары білімді мамандардың экологиялық тұрғыдан сауатты 

шешімдер қабылдап, сол  арқылы биосфераның  тұрақты дамуына  кӛмектесуіне септігін тигізеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мазмұны мен болмысы әрбір жеке тұлғаның экологиялық дүниетанымын 

қалыптастыру болып табылатын экологиялық сауаттылық шешуші рӛлге ие болады және оның негізін 

«Экология және тұрақты даму» пәні құрайды. 

Пререквизиттері: Мектептегі биология курсы, Мектептегі география және экология курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А).Студенттер экология және тұрақты даму тұжырымдамасын түсіну, 

қауіпсіз ӛнеркәсіптік процестердің принциптері; тӛтенше жағдайлар, ҚР туындайтын, онегізгі заңдар, МБ 

нормативтік актілері, адамдардың қоршаған ортаға әсерінің қауіпсіздігі барысында тӛтенше жағдайлар 

жанындағы жұмыстарды ұйымдастыру, тӛтенше жағдайларсалдарын жоюүшін қажетті шаралар. 

В)Экожүйелердің тұтастай алғанда биосфераны, экологиялық және экономикалық жүйелерін үшін оңтайлы 

шарттарын айқындауға, экологиялық проблемаларды шешуге байланысты тақырыптар бойыншалогикалық 

талқылау жүргізу; қоршаған ортаны қамтамасыз ету іс шаралары және сақтау қабілетін игеру, ӛмір 
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қауіпсіздігін сақтау ережелері. С).Алған білім барысында студенттер, қоршаған ортаның экологиялық жай-

күйінбағалау үшінқоршаған ортаға антропогендік әсерін бағалау үшін, табиғи ресурстарды пайдалануға 

байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму үрдістеріне туралы сыни ойлауға және 

олардың экологиялық салдарын сипаттайтын мүмкіндігі болуы үшін ӛзіндік жұмыс дағдыларын игереді; 

D).Ең маңызды экологиялық мәселелер бойынша сындарлы диалог жүргізуге мүмкіндігі болуы үшін; 

қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша ӛз позициясын қорғауға қабілетін ұғымдардың кең ауқымын 

пайдалануға талқылауға. Қауіпсіздік жеке және бұқаралық құралдарды ұйымдастыру және қамтамасыз ету 

мәселелерінде; E).Студенттер экологиялықіс-шаралардыобъективті бағалау, қазіргі заманғы шындыққа түсіну, 

әлеуметтік құбылыстардың экологиялық талдау, қоршаған ортаның экологиялық жай-күйін бағалау үшін 

қоршаған ортаға антропогендік әсерін бағалау үшін, табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты 

экологиялық және экономикалық жүйелердің даму үрдістеріне туралы сыни ойлауға және сипаттайтын 

қабілеті білікті болады олардың экологиялық салдарын игеру. 

 

5.2 Модуль Экологиялық химия және философия  

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Экологиялық химия 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық жүйелер: ерітінділер, дисперсиялық жүйе, электрохимиялық жүйе, 

катализаторлар мен катализатор жүйелері, полимерлер және олигомеры; Химиялық термодинамика және 

кинетика: энергия және химиялық процестер, химиялық және фазалық тепе-теңдік, реакция жылдамдығы және 

оны реттеу әдістері; заттардың  реакциясы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия және элементтерін, материяның қышқыл-негіз және тотығу-тотықсыздану 

қасиеттері, химиялық дәнекерлеуге периодтық жүйесі; химиялық цех. дағдылары химиялық зертхана негізгі 

операцияларды орындау үшін, ерітіндінің рН анықтау және бейорганикалық қарапайым органикалық 

қосылыстар синтездеу шешімдер мен әдістерін концентрациясын анықтау әдістері. Химиялық термодинамика 

және кинетика: энергия және химиялық процестер, химиялық және фазалық тепе, реакция жылдамдығы және 

оны реттеу әдістері. Заттар химиялық және физико-химиялық қасиеттерін зерттеу жүргізу мүмкіндігі. 

Пререквизиттері: Мектептегі биология курсы, Мектептегі география және экология курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия және химиялық заттарды және орталарға бірқатар химиялық 

процестерді сипаттау және талдау оларды қолдану әдістерін қазіргі заманғы теориялық ұғымдар-атмосфера, 

гидросфера,литосфераВ)Қоршаған ортаға антропогендік химиялық әсерін негізгі кӛздерін талдау және олардың 

әсерін бағалау қабілеті. С)Қоршаған ортаға химиялық ластаушы заттардың талдау әдіснамасы және химиялық 

мониторингіне негізделген. Д)Байланыс саласындағы-, табиғи ресурстарды табиғат құндылықтарын құрметтеу 

тӛзімділік сезімін қалыптастыру; E)Білім саласында - хмиялық заттарды талдай білу. Ерітінділер, дисперсиялар, 

электрохимиялық жүйе, катализаторлар мен катализатор жүйелері, полимерлер және олигомеры білу; 

 

6.1 Модуль Кӛмірсутек қосылыстары және кәсіпкерлік  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық химия 

Бағдарлама авторы:  Досмурзина Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:Органикалық қосылыстардың түрлері мен қасиеттерімен танысу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық химия ғылымының басқа ғылымдармен байланысы. Органикалық 

қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері. А.М.Бутлеровтың химиялық қосылыстар теориясы, қағидалары. 

Қаныққан және қанықпаған кӛмірсутектер. Спирттер. Альдегидтер мен кетондар. Карбон қышқылдары. 

Кӛмірсулар. Циклоалкандар. Ароматты кӛмірсутектер.  Гетероциклді қосылыстар.  

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия, Химияға кіріспе 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология, Биогеохимия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып, органикалық 

синтезді ӛз бетімен жүргізе білу; В)Органикалық қосылыстардың негізгі құрылыс теориясын, қағидаларын 

меңгеру арқылы кӛміртегі атомының электрондық құрылысы, химиялық байланыстың табиғаты туралы 

түсініктері болуы тиіс; С)рганикалық қосылыстардың жеке ӛкілдерін  зертханада алу жолдарын және оларға 

сапалық талдау жасай білу; D)Органикалық қосылыстардың қасиетімен таныса отырып; Е) органикалық 

синтезді ӛз бетінше жүргізе білуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

6.2 Модуль Органикалық химия және цифрландыру  

 

Дублин дескрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Ӛндірістегі цифрландыру (сала бойынша) 

Бағдарлама авторы: Сарсенбаева З.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛндірістегі тиімді сандық шешімдерді, ауыл шаруашылығы, энергетика, тау-кен 

ісі, металлургия және басқа да облыстарда қолдану туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛнеркәсіптік заттар интернеті. Бақылау-ӛлшеу аспаптары мен автоматтандыру, 

жиналған деректерді беру құралдары және олардың визуализациясы. Кәсіпорындағы барлық жұмыс орындарын 

компьютерлендіру. Қоспа технологиялары (3D басып шығару). Цифрлық және виртуалды инжиниринг. 

Коллаборативті роботтар, цифрлық қолдау жүйесі, автоматтандырылған кӛлік құралдары. Болжалды қызмет 

кӛрсету, бұлттық технологиялар, сенсорлық материалдар және оқшау компоненттер. Жетілдірілген аналитика 

(үлкен деректерді талдау), интеллектуалды жоспарлау және ӛндірісті басқару. Күрделі ақаулар, табиғи апаттар, 

сыртқы қауіп-қатерлерден ӛзін-ӛзі қалпына келтіру мақсатындағы Smart технологиялар. Ауыл шаруашылығын 

цифрландыру, ауыл шаруашылығы техникасын автоматтандырылған басқару жүйелері. Автокӛлік құрастыру.  

Пререквизиттері: Зоология және химия мектеп курсы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛнеркәсіптік заттар интернеті технологиялары, цифрлық және виртуалды 

инжиниринг, қоспа технологиялар туралы; В)Бақылау-ӛлшеу аспаптарымен, роботтармен жұмыс жасау, 

техника саласының тиімді цифрлы шешімдерін қолдану; С)Роботтармен тиімді ӛндірісті қамтамасыз ету 

мақсатындағы Smart технологиялар жұмыс жасау қабілеті; D)Пайымдаулар жасауға қажет консистенциясын 

қалыптастыру; Е)Бағдарламаны талдау мүмкіндігі; теориялық білімді тәжірибеде ұшастыра білу. 

 

7.1 Модуль Химиялық заттарды  талдау 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Аналитикалық химия 1 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық заттарды талдау мен мӛлшерлік талдаудың химиялық әдістерінің 

техникасы мен әдістемесін  теориялық негіздерін  меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сапалық анализдің теориялық негізі Сандық (мӛлшерлік) талдау. Мӛлшерлік 

талдау пәні және әдістері 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-2, Органикалық химия-1 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология, Бейорганикалық синтез 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сапалық талдаудың негізгі заңдылықтарын және теориялық принциптерін 

білу; В)Ӛз бетінше талдау әдістемесін жүргізуге және концентрлеуге дағдылану; С)Химиялық реактивтермен 

жұмыс жасау және  талдау нәтижелерін ӛңдеп үйрену; D)Талдау әдістеріне сәйкес аналитикалық анықтауды 

практикалық орындаудың әдістемелік дағдыларды  қалыптастыру. Е)Химиялық қосылыстарды сапалық талдау 

негіздерін меңгеру арқылы талдау әдістерін ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Аналитикалық химия 2 

Бағдарлама авторы:Иманғалиева Б.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Сапалық талдау мен мӛлшерлік талдаудың химиялық әдістерінің техникасы мен 

әдістемесін, теориялық негіздерін  меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық талдау негіздерінің түрлері. 

Пререквизиттері: Аналитикалық химия-1, Органикалық химия-2 

Постреквизиттері: Координациялық қосылыстар химиясы, Компьютерлік химия 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аналитикалық химияның сандық, сапалық анализ теориясын және 

практикасын менгеру арқылы басқа пәндерді ұғынуға жол ашады; В)Сапалық талдаудың негізгі 

заңдылықтарын және теориялық принциптерін білу; С)Ӛз бетінше талдау әдістемесін жүргізуге және 

концентрлеуге дағдылану; D)Сапалық талдау әдістерін іс жүзінде орындауға үйрену; Е)Химиялық 

қосылыстарды сандық талдау негіздерін меңгеру арқылы талдау әдістерін ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Қоршаған ортаны ластаушы заттар химиясы 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Минералды шикізатты анализдеу мен қоршаған орта объектілерін аналитикалық, 

бағалау саласындағы классикалық және қазіргі кездегі аналитикалық химия әдістерін, одан бағалы 

компоненттерді бӛліп алуды үйрену; сирек элементтер  химиясы негізі мен олардың табиғатта табылу түрлерін 

білу; минералды шикізат пен ӛнеркәсіптік қайта ӛңдеу ӛнімдерінің типтері мен зерттеу әдістерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қоршаған орта объектілері мен минералды шикізаттың сапалық және сандық 

анализін ӛткізу үшін ӛлшенді алу;аналитикалық операцияларды ӛткізу: зерттеу объектілерін ыдыратып, оларды 

анализге дайындау, сүзу, тұндыру, экстракция, бӛлу, анықтау;фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, рН-

метр, универсалды полярограф  құралдарында жұмыс істеуге дагдылану 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-2, Органикалық химия-2 

Постреквизиттері: Органикалық синтез, Табиғи қосылыстар химиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоршаған орта проблемалары мен оларды шешу жолдары; В)Қоршаған 

орта объектілері мен ластану кӛздері; С)Судың, ауаның ластану химиясы мен зиянды қоспалардан тазарту 

тәсілдері жӛнінде; D)Қоршаған ортадағы антропогенді әрекеттер әсерінен жүретін физико-химиялық процестер 

туралы  Е)қоршаған орта объектілірін аналитикалық бақылау;  

 

7.2 Модуль Сапалық талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Элементтерді айқындау әдістері 

Бағдарлама авторы- Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы сапалық анализдің теориялық негіздерін оқыту  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Күрделі заттардағы элементтерді бӛлу, концентрлеу және айқындау. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-2, Органикалық химия-1 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология, Бейорганикалық синтез 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жалпы және ӛзіндік  сапалық реакциялардың жүру  шарттарын, жүйелі 

және бӛлшек талдаулардың негізі мен ерекшеліктерін білу; В)Сапалық анализдің теориялық негіздері, оның 

құрамы күрделі заттардағы  элементтерді бӛлу, концентрлеу және айқындауда қолданылатын әр түрлі әдістерді 

меңгеру; С)Талдауға сынама дайындай білу, химиялық талдау жасап, нәтижелерін ӛңдеуге дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Геохимия 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи жүйенің химиялық құрылымдары; литосфера, гидросфера, атмосфера 

және биосфераның химиялық құрамы, табиғи және техногендік жүйелердің ерекшеліктерін түсіндіру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Табиғи жүйелер, химиялық құрылым, химиялық элементтердің табиғи жүйедегі 

заңдылықтары.Биогенді және техногенді миграцияланатын элементтер. Биохгеохимиялық циклдер. Қоршаған 

ортаны ластаушы заттардың талдау әдісі. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-2, Органикалық химия-2 

Постреквизиттері: Органикалық синтез, Табиғи қосылыстар химиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Литосфера, гидросфера, атмосфера және биосфера  заңдарын білу және 

пайдалана білу түсінігі; В)Табиғи жүйелер, техногенді жүйе  деректерді жіктеуді, есептің типін анықтауды, оны 

шешу алгоритмін құрастыру біліктілігі; С)Қоршаған ортаны ластаушы заттардан қорғау геохимиялық әдістерді 

қолдана білу 

 

8.1 Модуль Химиялық есептеулер және  термодинамика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Химиялық формулалар  бойынша есептеулер 

Бағдарлама авторы:  Досанова Б.Б 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық формулалар мен теңдеулер бойынша есептеулерді үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Формула бойынша кез келген есептеулерді жүргізу, әртүрлі концентрациялы 

ерітінділер дайындау, реакция ӛнімінің шығымын есептеу.  

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-1, Органикалық химия-1 
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Постреквизиттері: Химиялық талдаудағы есептеулер, Физикалық химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химияның негізгі стехиометриялық заңдарын білу және оларды есептер 

шығару кезінде пайдалана білу түсінігі; В)Ерітінділер, тотығу-тотықсыздану реакциядары мен электр-

химиялық процестер, деректерді жіктеуді, есептің типін анықтауды, оны шешу алгоритмін құрастыру 

біліктілігі; С)Есептік және теориялық сипатта химиялық есептерді шешу дағдысы қалыптасуы керек;  

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Физикалық химия 

Бағдарлама авторы:  Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:электр тогын пайдалануға негізделген әртүрлі қондырғыларда жұмыс жасау 

қабілетін жетілдіру, алынған мәліметтерді графикалық жүйеде ӛңдеп, қажетті есептеулерді жүргізуге үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық термодинамика. Электролит емес ерітінділер. Электролит ерітінділері. 

Химиялық кинетика және катализ. Электрохимия. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия-1, Химиялық формулалар бойынша есептеулер  

Постреквизиттері: Қолданбалы химия, Мұнай және мұнай ӛнімдерін талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Физикалық химияның теориялық негіздері, оның заңдарың игеру, әр  түрлі 

процестердің  жүру бағыттары туралыбілу; В)Химиялық реакцияның жылдамдығы, химиялық тепе- теңдік, 

термодинамиканың заңдары, термохимиялық процестерді білу; С)Электр тоғын пайдалануға негізделген 

әртүрлі қондырғыларда жұмыс  жасай білу; D)Әртүрлі процестердің жүру бағытын игере отырып, физико-

химиялық талдау жасап,  нәтижелерін ӛңдей білуге дағдылану; Е)Стандартты жағдайда берілген энтальпия, 

энтропияларды пайдаланып, кейбір химиялық реакцияларды жүргізбей- ақ есептей білу қабілеттерін дамыту  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық термодинамика және кинетика 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Физикалық химияның рӛлін қазіргі химияның теориялық негізі ретінде кӛрсету, 

химиялық термодинамика негіздерін, ерітінділер мен фазалық тепе-теңдік теориясын, Химиялық кинетика мен 

катализ, электрохимия негіздерін үйрету, химиялық реакциялардың механизмдері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Химиялық термодинамика және кинетика" химиялық термодинамика мен 

кинетиканың, Катализдің, электрохимияның теориялық негіздерін, химиялық және фазалық айналудың ӛту 

заңдылықтарын қарастырады. химиялық реакциялардың механизмдері және ерітіндідегі химиялық және 

фазалық тепе-теңдік пен заттардың қасиеттерінің әртүрлі түрлерінің сандық есептері. 

Пререквизиттері: Органикалық химия-2, Бейорганикалық химия-1 

Постреквизиттері: Заманауи талдау әдістері, Бейорганикалық синтез 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі процестердің жүру бағыты мен 

нәтижесін анықтайтын негізгі заңдар мен заңдылықтарды, осы заңдылықтарды аналитикалық ұсыну тәсілдерін 

біледі; В)Заңдар мен заңдылықтар негізінде нақты химиялық есептерді құрастыра алады, физика-химиялық 

мәліметтерді алады, оларды математикалық ӛңдеуді жүргізе алады, алынған нәтижелерді қорыта алады; 

С)Физикалық-химиялық есептерді шешудің қарапайым есептеу әдістерін, ашық кӛзден (оның ішінде 

ақпараттық деректер базасында) физика-химиялық деректерді іздеу және оларды практикалық химиялық 

міндеттерді шешу кезінде қолдану дағдыларын меңгерген 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық талдаудағы есептеулер 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Заттың мӛлшерлік құрамын анықтауға мүмкіндік туғызатын әдістерді оқып 

үйрену 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әдістің теориялық негіздері. Кӛлемдік есептеу. Эксперименттік есептеу әдістері. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-2, Аналитикалық химия-2 

Постреквизиттері: Маңызды химиялық ӛндірістер, Азық түлік және ӛндірістік тауарларды сертификациялау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің білімділік қызметін ұйымдастыра білуі, химия пәнінен талдаудың 

есептеу әдістерін тиімді меңгере алуы, В)Соған сәйкес функционалдық сауаттылық талаптары негізіндегі 

білім,білік,дағдыларды игеруі, С)Химиялық талдаудың әдіснамасы және негізгі принциптерін зерттеу, 

D)Әлемнің ғылыми бағытын түсінуге, ізденушілік-зерттеушілік әрекет түрлерін меңгеруге мүмкіндік беретін 

ӛзінің әрекетіне талдау, Е)Қорытынды жасау тәсілдерін білуі.  

 

8.2 Модуль Аспаптық әдістер және есептер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Химиядан есептер шығару әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия есептерін шығарудың әдістері пәнінен теориялық және әдістемелік 

білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиядан есептер шығару әдістемесі. Қоспаның құрам бӛліктерін анықтауға 

арналған есептер. Реакцияға түсетін заттардың біреуінің белгілі массасы бойынша түзілген заттың массасын 

есептеу. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-1, Органикалық химия-1 

Постреквизиттері: Химиялық талдаудағы есептеулер, Физикалық химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия есептерін шығару студенттерге химия пәнінің білім жүйесін 

меңгеруге негізгі себепкер болады; В)Студенттердің ойлау қабілетін дамытып, алған білімдерін арттыруға, 

біліктерін қалыптастыруға С)Кез-келген жағдайда оны пайдалануға кӛмектеседі. D)Есеп шығару кезінде 

студенттер оқу процесінің негізгі элементтерін, оның негізгі қадамдары мен операцияларын; Е)Адам 

тұлғасының қалыптасуына ӛте қажетті жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Электрохимия 

Бағдарлама авторы:  Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электрохимияның  негізгі заңдарымен таныстыру; электрохимия негіздерін 

қолдануға бейімдеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Электролиз. Гальваникалық элемент. Электродтар. Электролиттік диссоциация 

теориясы. 

Пререквизиттері:  Аналитикалық химия-1, Химиялық формулалар бойынша есептеулер  

Постреквизиттері: Қолданбалы химия, Мұнай және мұнай ӛнімдерін талдлау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Электрохимиялық процестердің негізін білу; В)Фарадей және Нернст 

теңдеулері бойынша есептеулер жүргізе білу; С)Электрохимиялық жүйелердің тиімділігін, гальваникалық 

элементтердің жұмысына баға беру; D)Кәсіби қарым-қатынаста электрохимиялық құбылыстарды түсіндіре 

білу, Е)Гальваникалық жұптарды есептеудің негізгі әдістерін үйрету 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Ерітінділердегі тепе-теңдік 

Бағдарлама авторы:  Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тепе- теңдік жүйелерінің теориялық негіздерін, Ерітінділер туралы 

термодинамика негіздерін және оқу, студенттерді фазалық ауысуларды зерттеудің негізгі әдістерімен 

таныстыру, тепе- теңдік константаларын, термодинамикалық параметрлерді есептеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жабық жүйелердегі фундаменталды теңдеулер және тепе-теңдік шарттары. 

Гомогенді жүйелердің әр түрлі типтеріне арналған химиялық реакцияның изотермы теңдеулері. Химиялық 

реакция изотермасының теңдеуі және процестің бағыты. Химиялық реакцияның тепе-теңдік константасының 

және әсер етуші масса Заңы. Ондағы тепе-теңдік шарттары. Әртүрлі типтегі гетерогенді жүйелердегі тепе-

теңдік тұрақтысы. Диссоциация, комплекс түзілу, гидролиз, ерігіштік туындысы және судың иондық туындысы 

тепе-теңдік тұрақтылығының жеке жағдайлары ретінде. Изобар және изохора Вант-Гофф теңдеуі 

Пререквизиттері: Органикалық химия-2, Бейорганикалық химия-1 

Постреквизиттері: Заманауи талдау әдістері, Бейорганикалық синтез 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық термодинамиканың теориялық негіздерін, жүйелердің тепе-тең 

параметрлерін есептеу әдістерін білу; В)Химиялық тепе-теңдікті есептеудің теориялық негіздерін және негізгі 

ұғымдық аппараттарды меңгеру; С)Жүйенің тепе-тең параметрлерін химиялық есептеу техникасын меңгеру; 

D)Термодинамикалық факторларды есепке ала отырып, тепе-тең жүйелерді және кинетикалық константтарды 

есептеуді жүргізе білу; Е)Келесі пәндерді табысты оқу үшін қажетті тепе-тең химиялық процестер туралы 

білім; термодинамикалық сипаттамаларға байланысты тепе-тең жүйенің мінез-құлқын болжау дағдыларын 

меңгеру 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Физика – химиялық талдау әдістері 

Бағдарлама авторы:  Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта мектеп бағдарламасындағы химия пәнін жоғары деңгейде , теориялық 

негізін түсіндіре алатын және анализдің Физикалық – химиялық талдау әдістерін жоғары дәрежеде меңгерген 

болашақ мұғалімді дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Физикалық – химиялық талдау әдістері белгілі бір химиялық реакциясы 

нәтижесінде талданатын жүйедегі ӛзгерістердің: жарық сіңіру, жарықты сындыру, электр ӛткізгіштік, жылу 

ӛткізгіштік сияқты физхикалық сипатынбақылауға негізделген. Бұл әдістің басты ӛзгешілігі, мұнда заттардың 

реагентермен ӛзара әрекеттесуі ғана емес, электр тоғының немесе әр түрлі сәуле шығау мен бӛлшектер 

шашырандыларының затпен әсерлесуі жиі қолданылады. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия-2, Аналитикалық химия-2 

Постреквизиттері: Маңызды химиялық ӛндірістер, Азық түлік және ӛндірістік тауарларды сертификациялау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Химиялық кинетика мен катализдің теориялық негіздерін білу; 

лабораториялық жабдықты белгілі бір әдіспен пайдалану B)Талданатын жүйелер мен фазалардың негізгі 

қасиеттерін білу; C)Химиялық кинетика және катализ саласындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді шешу 
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жолдарын табу; Д)Осы білімді кәсіби қызметте, реакция жылдамдығын анықтау мен бақылаудың қазіргі 

заманғы физика-химиялық әдістері саласында пайдалану. 

 

6В05302 – ХИМИЯ 

2(2) курс 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 2 3 4 5 

4.1 Модуль Химия және қоршаған орта, 19 академиялық кредит 

БП ТК ETD 2211 Табиғи қосылыстар химиясы 3 5 

БП ТК KH 2211 Компьютерлік химия 3 4 

БП ТК ZK 2212 Зат құрылысы 3 5 

КП ТК KOLZT 2302 Қоршаған ортаны ластаушы заттарды талдау 3 5 

4.2 Модуль  Байланыс тҥрлері және цифрландыру, 19 академиялық кредит 

БП ТК ETD 2211 Фитохимия 3 5 

БП ТК ОС 2211 Ӛндірісті цифрландыру 3 4 

БП ТК SH 2212 Стереохимия 3 5 

КП ТК GH 2302 Геохимия 3 5 

5 Модуль Кӛмірсутек қосылыстары және кәсіпкерлік, 18 академиялық кредит 

КП ЖК MHO 2303 Маңызды химиялық ӛндіріс 3 5 

КП ЖК FPT 2304 Фармацевтикалық препараттарды талдау 3 5 

КП ЖК TOT 2305 Тағамдық ӛнімдерді талдау 4 4 

КП ЖК SGZZh 2306 Студенттердің ғылыми зерттеу жұмысы 4 4 

6.1 Модуль Ӛнім сапасын басқару және талдау әдістері 11академиялық кредит 

КП ЖК ATOTS 2309 Азық-түлік және ӛндірістік тауарларды сертификациялау 4 5 

КП ТК ТТТ 2308 Тұрмыстық тауарларды талдау 4 4 

БП  Ӛндірістік практика 4 2 

6.2 Модуль Дайын ӛнімдерді талдау және сертификация 11академиялық кредит 

КП ЖК ATOTS 2309 Азық-түлік және ӛндірістік тауарларды сертификациялау 4 5 

КП ТК ОТТ 2308 Ӛндірістік тауарларды талдау 4 4 

БП  Ӛндірістік практика 4 2 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5В060600 – ХИМИЯ 

4 курс 

Қабылдау жылы: 2017ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

14 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі, 18 кредит 

КП ЖК TTT 4308 Тұтыну тауарларын талдау 7 5 

КП ЖК THTT 4308 Тұрмыстық химия тауарларын талдау 7 3 

КП ЖК ATOTS 4309 Азық-түлік және ӛндірістік тауарларды сертификациялау 7 5 

КП ЖК KH 4310 Қолданбалы химия 7 5 

15.1 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі, 15 кредит 

КП ТК SGZZh 4311 Студенттердің  ғылыми зерттеу жұмыстары 7 5 

КП ТК  MНО  4312 Маңызды химиялық ӛндірістер 7 5 

КП ТК MMOA 4313 Мұнай және мұнай ӛнімдерінің анализі  7 5 

15.2 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі, 15 кредит 

КП ТК HGAT4311 Химиядағы  ғылыми-ақпараттық технологиялар 7 5 

КП ТК ОZО 4312 Органикалық заттар ӛндірісі 7 5 

КП ТК MOOP 4313 Мұнай ӛндірісінің ӛңдеу процестері 7 5 

15.3 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі, 15 кредит 
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КП ТК HGDB 4311 Химия ғылымының даму бағыттары 7 5 

КП ТК BZO 4312 Бейорганикалық заттар ӛндірісі 7 5 

КП ТК MOT 4313 Мұнай ӛнімдерінің технологиясы 7 5 

 

14 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі  

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Тұтыну тауарларын талдау 

Бағдарлама авторы: Алмуратова Қ.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Тағамдық ӛнімдерді химиялық талдау туралы білім қалыптастыру; тұтыну 

тауарларын талдай білуге үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тағамдық ӛнімдердің құрамы; қасиеттері; жіктелуі;сапа кӛрсеткіштері. Тұтыну 

тауарлары. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия, органикалық химия, коллоидты химия 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Талдаудың жалпы методологиясы, тағамдық ӛнімдердің сапасын бағалау 

әдістерінің  негіздерін білу; В)Идентификация жүргізудің реті мен тағамдық ӛнімдердің сапасын зерттеудегі 

негізгі лабораториялық әдістерді меңгеру; С)Тағам ӛнімдерін талдаудың қәзіргі әдістерінің алдыңғы қатарлы  

жетістіктерін қолдана білуге дағдылану; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Тұрмыстық химия тауарларын талдау 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұрмыстық ӛнімдерді талдаудың  теориялық негізін меңгеру, тауардың 

тұтынушылық қасиетін химиялық тұрғыдан бағалай білу, ӛнімдердің түзілуі және ӛндірісі кезіндегі 

процестердің ерекшеліктерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тұрмыстық  тауарларының жіктелуі мен ассортименті, номенклатурасы, тауарлар 

қасиеттері мен олардың сапа кӛрсеткіштері, нормативтік химиялық құрамдары туралы түсініктерді 

қалыптастырады, тұтыну тауарларының мемлекеттік стандартқа сәйкестігі ерекшеліктерін білу; ӛлшеулердің 

әдістері мен түрлері бойынша жіктеуін беру; тауардың тұтынушылық қасиетін химиялық тұрғыдан бағалай 

білу; талдауға қойылатын талаптар, оларды таңдау мен қолдану, әдістердің қазіргі заманғы жағдайлары, 

олардың қолданылу аймақтары мен ӛнеркәсіпте алатын орны мәселелерін білу. 
Пререквизиттері: Бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлоидтық химияның  
теориялық негіздері. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әртүрлі топтағы тұрмыстық ӛнімдердің химиялық құрамының   

ерекшеліктерін, тұтыну тауарлар жүйедегі химиялық реакциялар мен тағамдық заттардың жіктелуін білуі және 

түсінуі; В)Тұрмыстық тауарларының сұрыптау негіздерін, сапа кӛрсеткіштерінің, тауарлардың үлгілерін алу 

әдістері мен түрлері бойынша жіктеуін  қолдана білуі; С)Тұрмыстық ӛнімдерінің сапасына әсер ететін 

факторларды, ӛлшеу және сынау әдістерін, шығарылатын ӛнімдердің сапалық деңгейін талдай білуі; 

Д)Тұрмыстық тауарларын стандарттау жұмыстары, сапалық деңгейін арттыру мақсатында сертификаттау 

жүйелері мен сызбасын сауатты жоспарын құру; Е)Тұрмыстық тауарлар жүйесі бойынша қорытындылар жасап, 

оның іс жүзінде сәйкестігін бағалай білуі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Азық-түлік және ӛндірістік тауарларды сертификациялау 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия саласында толық құнды сапалы білім алу кезінде студенттерді болашақ 

қызметінің негізгі бағыттары туралы түсінігін; қоғамның ғылыми-ӛндірістік, әлеуметтік және экологиялық 

қызметтерін метрологиялық қамтамасыз ету; сапаны басқару, стандарттау, сертификаттау жүйелері туралы 

түсінігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Азық түлік және ӛндірістік тауарларды сертификатткаттау пәні болашақ 

химиктерді ӛндірісте қолданылатын стандарттарды, стандарттарды орнату жағдайларды, ӛнім сапасына әсер 

ететін факторларды, ӛлшеу және сынау әдістерімен, алған білімдерін ӛндірісте қолдана білуге үйретіп, 

ӛндірісте жүргізілетін стандарттау жұмыстары, шығарылатын ӛнімдердің сапалық деңгейін арттыру және 

халықаралық стандартқа сай дайындауды қарастырады. Метрологияның ерекшеліктерін таныстыру; 

ӛлшеулердің әдістері мен түрлері бойынша жіктеуін беру. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық және органикалық химия, аналитикалық және физколлоидтық химияның  

теориялық негіздері. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А)Ӛндірісте жүргізілетін стандарттау жұмыстары, шығарылатын ӛнімдердің 

сапалық деңгейін арттыру және халықаралық стандартқа сай дайындауды, метрологияның ерекшеліктерін білуі 

және түсінуі; В)Сертификаттау жүйелері; нормативтік құжаттама; сынау және бақылау; ӛлшеулердің әдістері 
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ӛлшеулердің әдістері мен түрлері бойынша жіктеуін  қолдана білуі; С)Ӛнім сапасына әсер ететін факторларды, 

ӛлшеу және сынау әдістерін,  ӛндірісте жүргізілетін стандарттау жұмыстары, шығарылатын ӛнімдердің сапалық 

деңгейін жіктей білуі; Д)Стандарттау жұмыстары, шығарылатын ӛнімдердің сапалық деңгейін арттыру 

мақсатында сертификаттау жүйелері мен сұлбаларының жоспарын құру; Е)Метрология,стандарттау және 

сертификаттау жүйесі бойынша қорытындылар жасап, оның іс жүзінде сәйкестігін бағалай білуі. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы химия 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қолданбалы химия негіздерін айта отырып, іс жүзінде пайдалану мүмкіндігі 

туралы түсіндіру; технологиялық процестердің практикалық аспектілерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: химияның ӛнеркәсіпте қолданылуы; энергетикада қолданылуы; тұрмыста 

қолданылуы.  

Пререквизиттері: Коллоидты химия,зат құрылысы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Қолданбалы химияның теориялық негіздерінен түсінігі В)Химия 

ӛнеркәсібінде қолданылатын талдаудың физика-химиялық әдістерін қолдану біліктілігі; С)Ӛндірістік 

орындардағы химиялық реакцияларды жүргізу әдістемесін игеруді дағдылану; D)химиялық технологияның 

практикалық аспектілерін меңгеру; Е)Химиялық технологияның соңғы нәтижелерін қорытындылау 

дағдысының болуы. 

 

15.1 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Студенттердің  ғылыми зерттеу жұмыстары 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. 

Ғылыми зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. 

Пререквизиттері: Органикалық химиядағы реакция механизмі, Бейметалдар химиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізаттың негізгі компоненттерінің, әртүрлі күрделі заттардың, соның 

ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық тәсілдермен сандық және сапалық анықтауларын 

ӛткізуі туралы; эксперимент ӛткізу мен қорытынды нәтижелердің дұрыс математикалық  есептеулерін ӛткізу 

туралы; зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің осы тәсілдерінің 

теориялық негіздері туралы; В)Ғылыми экспериментті ӛткізу кезінде қандай да бір химиялық және физика-

химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі заттардың құрылысын білу; күрделі заттар 

мен қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің химиялық және физика-химиялық тәсілдерін 

білу және пайдалана білу керек; С)Зертелетін зат мӛлшерін әр түрлі физика-химиялық зерттеу тәсілдерімен 

анықтау және есептеу; анализдің физика-химиялық тәсілдерінің лабораториялық жабдықтарында жұмыс істеуге 

машықтану керек. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Маңызды химиялық ӛндірістер 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Маңызды химиялық ӛндірістер, олардың шикізат қоры, физика-химиялық және 

технологиялық параметрлері, технологиялық сызба-нұсқаларды құрастыру, дайын ӛнімнің қолданылу 

аймақтарын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: маңызды химиялық ӛндірістердің классификациясы, физика-химиялық негіздері, 

шикізат, су және энергия мәселесі, байланысқан азот технологиясы, күкірт қышқылы, тыңайтқыштар және 

металлургия т.б. ӛндірістер.  

Пререквизиттері:  Элементтерді айқындау әдістері, Табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Маңызды химиялық ӛндірістер химиялық технологиясының теориялық 

негіздері түсінігі; В)Маңызды ӛндірістердің технологиялық материалдық балансы мен сызба-нұсқаларды 

құрастыру біліктілігі; С)Ӛндірістің тиімді физика-химиялық және технологиялық параметрлерін таңдау білу; 

D)Ӛнімнің сапасын бақылау барысында орта сынама алу және нақты үлгі  дайындауды жүргізу; Е)Практикалық 

жұмыстарды орындау, талдау жасау дағдысын қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Мұнай және мұнай ӛнімдерінің анализі 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай ӛнімдерінің анализі бойынша негізгі түсініктемелер туралы білім беру; 

мұнай ӛнімдеріне анализ жасай білуге дағдыландыру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұнай ӛнімдерінің химиялық құрамы, физикалық қасиеттері, алу жолдары, 

химиялық қасиеттері. Бензин, керосин, дизель отыны. Авиациялық, автомобиль және реакторлық отындар. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық синтез, Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мұнай және мұнай ӛнімдерінің химиялық құрамы туралы,физикалық 

қасиеттерін анықтау тәсілдерін білу, олардың маңыздылығы (тығыздық, тұтқырлық, бу серпіндлігі және т.б.) 

түсінігі болу; В)Мұнай құрамын бӛлу әдістері (ректификация, айдау, кристаллизация және т.б.) біліктілігі; 

С)Отындар туралы түсініктемелерін, олардың сапасына қойылатын талаптар, сапасын анықтау тәсілдерін 

(октандық сан, дизелді индекс және т.б.) таңдау дағдысы қалыптасу керек;  

 

15.2 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиядағы  ғылыми-ақпараттық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми-ақпараттық технологиялар  негіздерімен, ғылыми зерттеу 

тәсілдерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі бағыттары. Ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  формалары. Ғылыми-

зерттеу жұмыстарының   мақсаты мен міндеттері 

Пререквизиттері: Органикалық химиядағы реакция механизмі, Бейметалдар химиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізаттың негізгі компоненттерінің, әртүрлі күрделі заттардың, соның  

ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық тәсілдермен сандық және сапалық анықтауларын 

ӛткізуі туралы; эксперимент ӛткізу мен қорытынды нәтижелердің дұрыс математикалық есептеулерін ӛткізу 

туралы; зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің осы тәсілдерінің 

теориялық негіздері туралы; В)Ғылыми экспериментті ӛткізу кезінде қандай да бір химиялық және физика-

химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі заттардың құрылысын білу;күрделі заттар 

мен қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің химиялық және физика-химиялық тәсілдерін 

білу және пайдалана білу керек; С)Зертелетін зат мӛлшерін әр түрлі физика-химиялық зерттеу тәсілдерімен 

анықтау және есептеу; анализдің физика-химиялық тәсілдерінің лабораториялық жабдықтары: ионимермен, 

ФЭК-пен (КФК-2), «Кристалл-5» хроматографымен жұмыс істеуге машықтану керек. D)Ӛз қызметінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық заттар ӛндірісі 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық синтез негізіндегі органикалық заттардың ӛндірісі туралы түсінік 

қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық заттарды алудың негізгі жолдары. Органикалық синтез. Метанол, 

этанол синтезі. Метилтретбутил эфирі, этилтретбутил эфирінің синтезі. Пластмасса ӛндірісі. Мұнай 

химиясының ӛнімдері. Қазақстандағы органикалық  заттарды ӛндіруші компаниялар. 

Пререквизиттері:  Элементтерді айқындау әдістері, Табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Маңызды органикалық заттар ӛндірістерінің химиялық технологиясының 

теориялық негіздерінен түсінігі; В)Органикалық заттар ӛндірістерінің технологиялық материалдық балансы 

мен сызба-нұсқаларды құрастыру біліктілігі; С)Ӛндірістің тиімді физика-химиялық және технологиялық 

параметрлерін таңдай білу; D)Органикалық заттар ӛндірісінен алынған ӛнімнің сапасын бақылау барысында 

орта сынама алу және нақты үлгі дайындауды жүргізу; Е)Практикалық жұмыстарды орындау, алынған ӛнімге 

талдау жүргізе білу дағдысын қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е).  

Пәннің атауы: Мұнай ӛндірісінің ӛңдеу процестері  

Бағдарлама авторы: Айжарикова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты студенттерге мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеу әдістері мен 

теориялық негіздерін оқыту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны:Мұнай, газ, кӛмір мен олардың ӛңдеу ӛнімдерін даярлау мен бӛлудің физикалық 

әдістерінің теориялық негіздері. Мұнай, газ, кӛмірді ӛңдеу процестерінің және тауарлы ӛнім алудың физика-

химиялық процестерінің ғылыми негіздері. Жанғыш қазбалардың және оларды ӛңдеу ӛнімдерінің 

термодеструкциялық ӛзгерістері, термо-тотығу процестері, каталитикалық процестер. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық синтез, Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

15.3 Модуль Химиялық технология және мҧнай анализі 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химия ғылымының даму бағыттары 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химияның даму кезеңдерін толықтай қарастыра отырып, қәзіргі кездегі химия 

ғылымының дамуы деңгейіне, оның ішінде биотехнология, нанотехнология кең ӛріс алған бӛлімдерін түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия ғылымы дамуының барлық тарихы оның негізгі алдына қойған мәселесін 

шешу жолында әдістеме тәсілдердің ауысып отыруымен сипатталады. Атомистік теорияс.«Реакцияға 

қабілеттілік», химия ғылымы процестер мен заттардың ӛзгеру механизмі. XX ғасырдың ӛзінде биологиялық 

процестер үшін биокатализдің үлкен әсері. Ұқсас молекулалар синтездеу принциптері.  

Пререквизиттері: Органикалық химиядағы реакция механизмі, Бейметалдар химиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия ғылымының даму деңгейіне байланысты материя құрылымы, 

табиғаттағы заттардың құрамы, олардың бӛлшектері − молекулалардың құрылымы туралы ұғымдар түсінігі; 

В)Даму кезеңдеріне сәйкес химия ғылымының ерекшеліктерін анықтау біліктілігі; С)Соңғы кездегі химияның 

даму барысындағы химиялық процестердің параметрлерін таңдай білу.  

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Бейорганикалық заттар ӛндірісі 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық синтез негізіндегі органикалық заттардың ӛндірісі туралы 

түсінік қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейрганикалық заттарды алудың негізгі жолдары. Бейрганикалық синтез. 

Метанол, этанол синтезі. Метилтретбутил эфирі, этилтретбутил эфирінің синтезі. Пластмасса ӛндірісі. 

Мұнайхимиясының ӛнімдері. Қазақстандағы органикалық  заттарды ӛндіруші компаниялар. 

Пререквизиттері:  Элементтерді айқындау әдістері, Табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Маңызды бейрганикалық заттар ӛндірістерінің химиялық 

технологиясының теориялық негіздерінен түсінігі; В)Бейрганикалық заттар ӛндірістерінің технологиялық 

материалдық балансы мен сызба-нұсқаларды құрастыру біліктілігі; С)Ӛндірістің тиімді физика-химиялық және 

технологиялық параметрлерін таңдай білу; D)Бейрганикалық заттар ӛндірісінен алынған ӛнімнің сапасын 

бақылау барысында орта сынама алу және нақты үлгі дайындауды жүргізу; Е)Практикалық жұмыстарды 

орындау, алынған ӛнімге талдау жүргізе білу дағдысын қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е).  

Пәннің атауы: Мұнай ӛнімдерінің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Айжарикова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты студенттерге мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеу әдістері мен 

теориялық негіздерін оқыту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны:Мұнай, газ, кӛмір мен олардың ӛңдеу ӛнімдерін даярлау мен бӛлудің физикалық 

әдістерінің теориялық негіздері. Мұнай, газ, кӛмірді ӛңдеу процестерінің және тауарлы ӛнім алудың физика-

химиялық процестерінің ғылыми негіздері. Жанғыш қазбалардың және оларды ӛңдеу ӛнімдерінің 

термодеструкциялық ӛзгерістері, термо-тотығу процестері, каталитикалық процестер. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық синтез, Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 
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6В07104 – ЭКОЭНЕРГЕТИКА 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

4.1 Модуль Баламалы энергетика мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Электротехниканың теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқудың мақсаты электрлік және электромеханикалық құрылғылардағы 

электрлік және магниттік процестерді, сондай-ақ электрондық жабдық элементтерін зерттеуге қажетті негізгі 

электротехникалық дайындықты меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқудың міндеттері: электрлік және магниттік тізбектерді есептеу мен 

эксперименттік зерттеудің жалпы әдістерін жасау;  электромагнетизм қатынастарына негізделген эквивалентті 

сұлбаларды құру тәсілдерін білу;  тізбек модельдерін құру және олардың аналитикалық және сандық талдауы;  

студенттердің мемлекеттік стандарт талаптарына сай дайындық деңгейлерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экологиялық білім және мәдениет, Экология және ТД, Баламалы энергетика және қоршаған 

орта 

Постреквизиттері: Қоршаған орта химиясы, Баламалы энергетикадағы қауіпсіздік техникасы, Қоршаған орта 

инжинирингі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Электрмагниттік ӛріс теориясының негіздері; В)Электр, магниттік 

тізбектер теориясының негіздерін; С)Қолданбалы электродинамикалық, электростатикалық есептерді шешудің 

математикалық аппаратын дұрыс қолдануды; D)Электр және электр техникалық сұлбаларды оқып, 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 2 3 4 5 

4.1 Модуль Баламалы энергетика мәселелері - 13 академиялық кредит 

БП ЖК ETN  2206 Электротехниканың теориялық негіздері 3 3 

БП ТК Fiz 2207 Физика 3 5 

БП ТК KOH 2208 Қоршаған орта химиясы 3 5 

4.2 Модуль Кешенді жасыл экология – 13 академиялық кредит 

БП ЖК ETN  2206 Электротехниканың теориялық негіздері 3 3 

БП ТК ZhF 2207 Жалпы физика 3 5 

БП ТК HE 2208 Химиялық экология 3 5 

5.1 Модуль Баламалы энергетика және философия -15 академиялық кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК ZhM 2108 Жоғары математика 3 5 

БП ТК BEKT 2209 Баламалы энергетикадағы қауіпсіздік техникасы 3 5 

5.2 Модуль Математика және философия -15 академиялық кредит 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

ЖББП ТК Mat 2108 Математика 3 5 

БП ТК ОКТ 2209 Ӛндірістегі қауіпсіздік техникасы 3 5 

6.1 Модуль Ғаламдық экологиялық ҥрдістер - 15 академиялық кредит 

БП ЖК Geo 2210 Геоэкология 4 5 

БП ТК KOI 2211 Қоршаған ортаның инжинирингі  4 5 

БП ТК KO 2212 Климаттың ӛзгеруі 4 5 

6.2 Модуль Экологиялық тҧрақтылықты сақтау -15 академиялық кредит 

БП ЖК Geo 2210 Геоэкология 4 5 

БП ТК SZhKKE 2211 Су жүйелерін қалпына келтіру экотехнологиясы 4 5 

БП ТК GE 2212 Ғаламдық экология 4 5 

7.1 Модуль Энергетика - 13 академиялық кредит 

БП ЖК ZhE 2213 Жалпы энергетика 4 5 

БП ТК ZhEN 2214 Жасыл экология негіздері 4 5 

БП  OP 22115 Ӛндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль Энергетика экологиясы - 13 академиялық кредит 

БП ЖК ОЕ 2213 Жалпы энергетика 4 5 

БП ТК EKE 2214 Энергияны қолданудың экологиясы 4 5 

БП  OP 2215 Ӛндірістік практика 4 3 
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құрастыруды; E)Әртүрлі сыртқы әсерлерде шоғырланған, таратылған параметрлермен сызықты, сызықты емес 

электр тізбектерін есептеуді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: Шукиров Ж., Бармина А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-студенттердің физиканың негізгі бӛлімдері бойынша ғылыми 

ақпаратты меңгеруі.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Термодинамика. Электр және магнетизм. Кванттық механика. Қатты дененің 

физикасы. Конденсирленген орталардағы қарапайым қозулар. Квази бӛліктер: фонондар, магнондар, 

плазмондар, экситондар. 

Пререквизиттері: Математика және физика бойынша мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Нақты физикалық теориялардың жалпы құрылымы мен базистік 

элементтерін білу. В.)Қойылған міндеттерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану. С.)Физикалық 

процестердің математикалық модельдерін зерттеуде, қолданбалы есептерді шешуде типтік математикалық 

есептерді шешудің сандық әдістерін меңгеру; мәселенің жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға қабілетті 

болу. D.)Шешілмеген мәселелерге әдеби шолу жасай білу, ауызша түрде математикалық білімді дәл кӛрсете 

білу. Е.)Келісімге келу, ӛз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру. Жоғары математикалық мәдениетті, 

қазіргі математикалық ойлауды; ӛз мамандығына сәйкес есептерді шешу үшін "Физика" аппаратын қолдану 

дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Қоршаған орта химиясы 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты: білімді дамыту: қоршаған ортада болатын физикалық және 

химиялық реакциялар туралы; атмосферада, гидросферада және топырақтағы қоспалардың трансформациясы 

және кӛші-қоны туралы; ғаламдық және жергілікті экологиялық проблемалардың физика-химиялық аспектілері 

туралы; антропогендік әрекеттің табиғаттағы элементтердің жергілікті және ғаламдық тізбектеріне әсері 

туралы;  күнделікті ӛмірдегі улы қосылыстардың шығу кӛздері, ӛзгеру процестері туралы 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқудың міндеттері студенттердің қоршаған ортадағы физикалық және 

химиялық процестерге қатысты негізделген шешімдер қабылдау үшін болашақ мамандарға қажетті теориялық 

білімі мен дағдыларын алуды қамтуы керек: 

• қоршаған ортаны қорғаудың жаңа қондырғыларының, экологиялық таза және аз қалдықтардың, 

технологиялардың, ӛндірістер мен ӛнеркәсіптік кешендердің әр түрін әзірлеуге және енгізуге байланысты 

зерттеулер жүргізу кезінде; 

• инвестициялық жобалар мен ӛнеркәсіптік кәсіпорындарды, жекелеген ӛндірістерді, ӛнеркәсіптік кешендер 

мен басқа да объектілерді салуға арналған ресурстарды пайдалану деңгейі мен қоршаған ортаның сапасына 

әсер ететін жобаларды әзірлеу кезінде, сондай-ақ тиісті жобаларда «Қоршаған ортаны қорғау» бӛлімдерін 

дайындау кезінде; 

• ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда, қалалық, аймақтық қоршаған ортаны қорғау объектілерінде, қалдықтарды жою, 

жою, сақтау және ӛңдеу (кәдеге жарату) кешендерінде қоршаған ортаны қорғау құралдарын пайдалану кезінде; 

• сондай-ақ кәсіпорында, компанияда, ӛнеркәсіпте, аймақта, ұлттық экономика деңгейінде қоршаған ортаны 

қорғауды басқару (экологиялық менеджмент) саласында. 

Теориялық курсты зерделеу студенттердің зертханалық жұмыстарды орындау барысында кеңейтіліп, 

кеңейтіліп, олар әр түрлі ластаушы заттардың топыраққа, ашық су қоймаларына және атмосфераға ену кезінде 

болатын ӛзгерістердің сипатын дербес анықтайды. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Баламалы энергетика және қоршаған орта, Электротехниканың 

теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Ӛндірістегі қауіпсіздік техникасы, Климаттың ӛзгеруі, Геоэкология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы істей білуі тиіс:топырақтың 

физикалық-химиялық қасиеттерін, ауаның химиялық құрамының негізгі компоненттерін анықтауды. 

В)Реакциялар теңдеулерінің кӛмегімен қосылыстардың атмосферадағы, гидроферадағы, литосферадағы 

химиялық түрленуін сипаттау. С)Ауада, суда, топырақта ӛтетін физика-химиялық, химиялық процестерді 

түсіндіру, биосфераның жағдайын талдау, бағалау. Д)Оқу пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: 

геосфераның құрылысын; геосферлерде ӛтетін физикалық, химиялық процестердің негізгі заңдылықтарын. 

 

4.2 Модуль Кешенді жасыл экология  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Жалпы физика 

Бағдарлама авторы: Шукиров Ж., Бармина А.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-студенттердің жалпы физиканың негізгі бӛлімдері бойынша 

ғылыми ақпаратты меңгеруі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Механиканың физикалық негіздері. Термодинамика. Электр және магнетизм. 

Кванттық механика. Қатты дененің физикасы. Конденсирленген орталардағы қарапайым қозулар. Квази 

бӛліктер: фонондар, магнондар, плазмондар, экситондар. 

Пререквизиттері: Математика және физика бойынша мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Нақты физикалық теориялардың жалпы құрылымы мен базистік 

элементтерін білу. В.)Қойылған міндеттерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану. С.)Физикалық 

процестердің математикалық модельдерін зерттеуде және қолданбалы есептерді шешуде типтік математикалық 

есептерді шешудің сандық әдістерін меңгеру; мәселенің жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтауға қабілетті 

болу. D.)Шешілмеген мәселелерге әдеби шолу жасай білу, ауызша түрде математикалық білімді дәл кӛрсете 

білу қабілеті. Е.)Келісімге келу, ӛз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру. Жоғары математикалық 

мәдениетті, қазіргі математикалық ойлауды; ӛз мамандығына сәйкес есептерді шешу үшін "Физика" аппаратын 

қолдану дағдыларын меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Химиялық экология 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Биохимия және химиялық экология туралы білімді қалыптастыру, олардың 

негізгі даму бағыттарымен таныстыру. Тірі клеткалардың химиялық заттектерінің негізгі кластарын зерттеу 

және тіршілік процестеріне қоршаған орта шарттарының есебімен метоболизмнің негізгі принциптерін ашу. 

студенттерді биохимиялық процестер мәнімен таныстыру; табиғаттағы заттар алмасудағы белсенді қатынас 

нәтижесіндегі табиғи тепе-теңдікті сақтауда микроорганизмдердің ролін кӛрсету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тиімділігі жоғары химиялық экология туралы мағлұмат беру, физика-химиялық 

құбылыстар мен тасымалдау заңдылықтарына негізделген ХТ процестерді математикалық модельдеудің негізгі 

әдістерін үйрету, ХТП мен жүйелерді талдау және синтездеу барысында қолданылатын ассоциативтік 

инженерлік химиялық экологиялық ой-ӛріс пен білімдерін дамыту.  

Пререквизиттері: Экология және ТД, Электротехниканың теориялық негіздері, Қоршаған орта химиясы  

Постреквизиттері: Баламалы энергетикадағы қауіпсіздік техникасы, Су жүйелерін қалпына келтірудің 

экотехнологиясы, Қоршаған орта инжинирингі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химияның қазіргі теориялық түсінігі және оларды әртүрлі табиғи ортада 

— атмосферада, гидроферада және литосферада химиялық заттар мен химиялық процестерді сипаттау мен 

талдауға қолдану тәсілдері В)Қоршаған ортаға антропогендік химиялық әсердің негізгі кӛздерін талдай білу 

және олардың салдарын бағалау. С)Қоршаған ортадағы химиялық ластануды талдау және химиялық 

мониторинг әдістерінің негіздері D)Қарым – қатынас саласында-тӛзімділік, табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру E)Оқыту саласында – химиялық заттарды талдай білу. 

 

5.1 Модуль Баламалы энергетика және философия  

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кагазбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қосымша білім алу процесінде сұраныстарын қанағттандыру, 

олардың кәсіби шеберлікке қол жеткізуін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқытудағы жаңа технологиялар. Сыни ойлауға үйрету, оқуды және оқытуды 

бағалау, оқытуда жаңа ақпараттық-коммуникациондық әдістерді қолдану, оқытуда жас ерекшелік принциптерін 

ескеру, оқытудағы басқару және кӛшбасшылық. 

Пререквизиттері: Математика және физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Математиканы оқытуда жаңа технологияларды білу, білім орындарында 

сабақ беру үшін оқытудың ғылыми-теориялық білім. В.)Әртүрлі білім беру орындарында базалық және 

элективті курстардың бағдарламаларын іске асыра білу. С.)Ӛзінің кәсіби қызметінде мақсат қоя білу, ӛзінің 

жұмысының нәтижелерін ӛңдей білу, практикада бақарудың негізгі принциптерін қолдана білу. D.)Топта 

жұмыс жасай білу, ӛзінің пікірін жеткізе білу, әріптестердің пікірімен санаса білу, математикалық 

мәдениеттілікке қол жеткізу. Е.)Оқушыларды математикаға оқытудың заманауи бағыттарын білу, 

инновациялық технологияларды меңгеру, оларды сыни тұрғыда бағалау және шығармашылығын дамыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Баламалы энергетикадағы қауіпсіздік техникасы 

Бағдарлама авторы: Махамбетов М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Энергияны дәстүрлі қазба кӛздерінен (кӛмір, мұнай, газ) емес, Күннен, 

геотермиялық кӛздерден әрқалай температураны және т.б. пайдалану арқылы алу 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Студент келесі жалпы мәдени (ОК) және кәсіби құзіреттіліктерге (ПК) ие болуы 

керек: ойлау мәдениеті, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жетудің жолдарын 

таңдау мүмкіндігі (ОК-1); әріптестерімен ынтымақтастыққа, командада жұмыс істеуге қабілеттілік пен 

дайындық (ОК-3); ӛзін-ӛзі дамыту, біліктілігі мен дағдыларын жетілдіру үшін инженерлік-технологиялық, 

математика, жаратылыстану, гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдар саласында жаңа білім 

ала алады (ОК-7); ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс (OK-12); ӛркениеттің дамуы мен 

сақталуы үшін қоршаған ортаны қорғау, табиғатты пайдаланудың рӛлін түсіну (ОК-13); технологиялық 

процесті регламентке сәйкес жүргізуге және технологиялық процестің негізгі параметрлерін, шикізат пен 

ӛнімнің қасиеттерін ӛлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалануға қабілеттілік және дайындық (ПК-7); 

технологиялық процестерді дамытуда нақты техникалық шешім қабылдауды негіздеу; оларды пайдаланудың 

экологиялық салдарын ескере отырып, техникалық құралдар мен технологияларды таңдау (ПК-11); қауіпсіздік 

техникасы, ӛндірістік санитария, ӛрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларын қолдануға; ӛндірістік 

микроклиматтың параметрлерін, шаң мен газдың, шу мен дірілдің деңгейін, жұмыс орындарының 

жарықтандыруын ӛлшеу, бағалау (ПК-12); материалдарды, бұйымдарды және технологиялық процестерді 

стандартты және сертификаттау сынақтарын жүргізу (ПК-22); кәсіби қызмет мәселелерін шешу үшін химиялық 

элементтердің, қосылыстар мен материалдардың қасиеттері туралы білімді қолдана білу (ПК-23); зерттеу 

тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу (ПК-25). 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Қоршаған орта химиясы, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Геоэкология, Жалпы энергетика, Жасыл экология негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі керек:баламалы 

энергетиканың негізгі бағыттарын; в) Энергияның баламалы кӛздерінің жіктелуін; С) Энергия ӛндірудің әр 

түрлі тәсілдерінің экономикалық және экологиялық тиімділік факторларын. D) Импульстік және ағынды типті 

зертханалық қондырғыларда жұмыс істеуді; E) Каталитикалық белсенділікті есептеуді. 

 

5.2 Модуль Математика және философия  

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мектеп математика курсын, оқулықтарын және әдістемелік 

нұсқауларды білуін қадағалау, оларда берілген әдістемелік идеяларды түсіну, профильдік кластарда 

математиканы оқытудың жаңа технологияларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  : Профильдік оқытудың концептуалдық принциптері. Математиканы профильдік 

оқытудың принциптері. Логика элементтерін, сандар теориясын, комбинаторканы ықтималдықтар теориясы 

және математикалық статистиканы, геометрияны және есептер ишешудің методикасын профилдік физика-

маематикалық класстарда оқыту әдістемесі. 

Пререквизиттері: Физика және математика мектеп курсы 

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Заманауи әдістерге сәйкес күнтізбелік жоспарлар құра білу, сабақтарда 

ақпараттық компьютерлік технологияларды қолдану. В.)Әртүрлі білім беру орындарында базалық және 

элективті курстардың бағдарламаларын іске асыра білу. С.)Математиканы оқытудың заманауи жүйесінде 

әлеуметтік-мәдени тенденцияларды ескере білу. D.)Топта жұмыс жасай білу, ӛзінің пікірін жеткізе білу, 

әріптестердің пікірімен санаса білу, математикалық мәдениеттілікке қол жеткізу. Е.)Оқушыларды математикаға 

оқытудың заманауи бағыттарын білу, инновациялық технологияларды меңгеру, оларды сыни тұрғыда бағалау 

және шығармашылығын дамыту. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Ӛндірістегі қауіпсіздік техникасы 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты: еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін 

қорғауға, еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың минималды кепілдіктерін белгілеуге, қауіпсіз 

еңбек жағдайлары саласындағы құқықтық қатынастарды реттеуге бағытталған еңбек және еңбек қатынастарына 

байланысты басқа қатынастарды құқықтық реттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың қысқаша мазмұны: ҚР еңбек заңнамасының мақсаттары, міндеттері және 

негізгі принциптері; Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 

бағыттары; Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару, бақылау және қадағалау; 

ҚР еңбек заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік;  еңбек шарты: түсінігі, мазмұны және негізгі ережелері; 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

саласындағы жұмысшылардың құқықтарының кепілдіктері; қызметкерлерді сақтандыру. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Химиялық экология, Геоэкология 

Постреквизиттері: Қоршаған орта инжинирингі, Жалпы энергетика, Жасыл экология негіздері және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. В)Техникалық 
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мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

6.1 Модуль Ғаламдық экологиялық ҥрдістер  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Геоэкология 

Бағдарлама авторы:  Сарсембин Ү.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: геоэкология  тӛңірегіндегі негізгі ережелермен және терминдермен танысу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста қазіргі кезеңдегі адамның шаруашылық іс-әрекетімен жер геосферасы 

компоненттерінің арасындағы байланыс туралы теориялық және практикалық  білімдер беріледі. Ӛзін-ӛзі 

реттейтін күрделі динамикалық жүйе-Жер туралы, табиғи-техногендік жүйелердің геологиялық аспектілері 

туралы білімдер беріледі.  

Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Қоршаған орта химиясы, Ӛндірістегі қауіпсіздік 

техникасы 

Постреквизиттері:Климаттың ӛзгеруі, Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы, Жалпы энергетика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Геоэкологияның негізгі ұғымдары, теориялары мен заңдары, 

геоэкологиялық жағдайдың ерекшеліктері және геоэкологиялық процестердің ағынының сипаты жӛнінде; 

табиғи-техногенді жүйелердің байланысы туралы; экологиялық дағдарыс және оның геосистемалардың әртүрлі 

иерархиялық деңгейлеріндегі кӛрінісі туралы білу және түсіну. В)Табиғи және техногендік жүйелердің 

геоэкологиялық аспектілері туралы білімді практикада қолдана білу; С)Табиғи-антропогендік жүйелердің жай-

күйін бағалау дағдыларын, геоэкологиялық мәселелерді талдау әдістерін, эксперименталды бақылау мен 

түсіндіру әдістерін меңгеру; Д)Қарым-қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы 

заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау; E)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Қоршаған орта инжинирингі 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экологиялық тиімді табиғатты пайдаланудың негіздері, жер ресурстарының 

қазіргі жағдайы, табиғатты қорғау және оларды қорғау. Табиғатқа қатысты жаңа құндылық бейімделуінің 

қалыптастыру, халыққа, шаруашылыққа, адамға, экологиялық ойлау, экологиялық қауiпсiз мiнез-құлық 

дағдыларын дамыту. Жеке тұлғаның экологиялық мәдениетін тәрбиесі, яғни ажырамас жүйе ретінде 

қолданылады, ӛндіруші жолдары туралы экологиялық білім жүйесі мен табиғи ресурстарды ӛңдеу 

элементтерінің санын қамтиды, олардың жаңаруы және қайта ӛңделуі; адам ӛмірінің табиғи қоршаған орта 

жағдайын пайдалану және қорғау жӛніндегі, Жануарлар дүниесін қорғау және пайдалану жӛніндегі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: зерттеу субъектілерінің мақсаты мен міндеттері: Қоршаған ортаның 

компоненттері, қазіргі кезеңде олардың мемлекет ретінде, су ресурстары туралы білімдерін қалыптастыру. 

Магистрант білу керек: Су экожүйесінің туралы биосферадағы гидросфераның рӛлін білу және пайдалана алу, 

білу және пайдалану мүмкіндігі болуы: гидросфера және ҚР экологиялық байланыстарының компоненттері. 

Пререквизиттері: Экология және ТД,Химиялық экология, Геоэкология 

Постреквизиттері: Климаттың ӛзгеруі, Энергияны қолданудың экологиясы, Жалпы энергетика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Популяциялық ӛсімдіктерінің құрылысының ерекшеліктерін білу және 

түсіну, қазіргі далалық және лабораториялық популяциялық әдістерді қадағалау, далалық және лабораториялық 

тәжірибелер жүргізу, экспериментальды негіздерге стаистикалық әдістермен ӛңдеу, ғылыми зерттеулердің 

әдістерін ұсыну; В.)Популяциялық ӛсімдіктерді тәжірибелік зерттеу барысында жетік меңгеру, 

эксперименталдық деректерді статистикалық ӛңдеудеді жүргізе білу, жалпы кәсіптік пәндерді ұғыну барысында  

алған білімдерімен ұштастыру мақсатында ғылыми және оқу әдебиетті игеру.С.)Қамсыздандырудың 

популяциялық экологиясының дағдыларымен, популяциядан шешілген тапсрымалармен дағдылану. Д.)Қарым-

қатынас жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен 

қарау; E.)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Климаттың ӛзгеруі 

Бағдарлама авторы:  Алмат С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бүгінгі таңдағы ӛзекті мәселе болып табылатын табиғат кешендерінің ӛзгеруі . 

Оның бірі - климат. Климат пен ауа райының ӛзгеруін тудыратын факторлар: экологиялық тепе-теңдіктің 

жойылуы, ғылыми- техникалық прогрестің зардаптары, ауыл шаруашылық салаларын тиімді пайдалану 

шараларын жүргізбеу және сол сиқты мәселелердің нәтижесінде табиғи жағдай ӛзгеріске ұшырайды. Климат 

табиғат кешенінің бір компоненті болғандықтан оның басқа компоненттердің табиғи кейіпінен ауытқиды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Экологияның күрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа антропогендік әсері 

болып отыр. Атмосферадағы кӛмірқышқыл газдардың концентрациясының артуына байланысты климат 

ӛзгеріп, температураның жоғарлауына әкеліп соғады. Энергия кӛзі ретінде кӛмір, мұнай, табиғи газды 
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пайдалану нәтижесінде және машиналардың кӛбейіп индустриялық революцияның ӛркенденуіне байланысты 

бұл процесс тезірек жүреді. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Химиялық экология, Қоршаған орта инжинирингі 

Постреквизиттері: Энергияны қолданудың экологиясы, Жалпы энергетика, Геоэкология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Негізгі климат құраушы факторларды білу - күн радиациясы, 

атмосфераның айналымы, тӛсейтін бет, сондай-ақ климаттың экологиялық рӛлі. В)Табиғи және антропогендік 

экологиялық процестерді және оларды реттеудің мүмкін жолдарын қолдана білу және талдай білу, тірі 

организмдер мен қоршаған ортаның ӛзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы алған білімдерін практикалық 

қызметте қолдана білу. С)Дағдылар: зерттеу барысында далалық зерттеуге және материалдарды зертханалық 

ӛңдеуге қатысу. D)Қарым – қатынас саласында –тӛзімділік, қоршаған орта құндылықтарына құрмет сезімін 

қалыптастыру; E)Оқыту саласында-табиғатты пайдалануды талдай білу. 

 

6.2 Модуль Экологиялық тҧрақтылықты сақтау  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Су объектісінің түріне және антропогендік бұзылу дәрежесіне байланысты су 

экожүйелерін қалпына келтіру тәсілдері бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибе берілген. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курста су объектісінің түріне және антропогендік бұзылу дәрежесіне 

байланысты су экожүйелерін қалпына келтіру тәсілдері бойынша озық отандық және шетелдік тәжірибе 

берілген. Биогенді элементтердің сыртқы және ішкі жүктемесін тӛмендету тәсілдеріне, балдырлардың ӛсуін 

және жойылуын реттеу үшін қолданылатын физикалық, химиялық және биологиялық әдістердің негіздеріне 

назар аударылды. Қышқылданған су қоймаларын сауықтыру үшін қолданылатын әдістер қарастырылды. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Геоэкология, Климаттың ӛзгеруі 

Постреквизиттері: Ғаламдық экология,Жалпы энергетика, Жасыл экология негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ғаламдық экология 

Бағдарлама авторы: Тургенова О.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Экологиялық танымды үлкейту және білімді жетілдіру, глабальдық эколгиялық 

проблемаларды сезіну және олардан туған қиын ситуациялардан  шығу жолдарын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: жануарлар әлемінің негізгі систематикалық бӛлімдерін: жануарлар әлемінің 

систематикалық топтарының экологиясын; тірі ағзалар әлемінің систематикалық топтардың алуан түрлілігін; 

систематикалық топтардың табиғат пен халық шаруашылығындағы маңызын білуі керек. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Қоршаған орта инжинирингі, Су жүйелерін қалпына келтірудің 

экотехнологиясы 

Постреквизиттері: Жалпы энергетика, Жасыл экология негіздері, Климатология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Популяциялық ӛсімдіктерінің құрылысының ерекшеліктерін білу және 

түсіну, қазіргі далалық және лабораториялық популяциялық әдістерді қадағалау, және тәжірибелер жүргізу, 

экспериментальды негіздерге стаистикалық әдістермен ӛңдеу, ғылыми зерттеулердің әдістерін ұсыну; 

В.)Популяциялық ӛсімдіктерді тәжірибелік зерттеу барысында жетік меңгеру, эксперименталдық деректерді 

статистикалық ӛңдеудеді жүргізе білу, жалпы кәсіптік пәндерді ұғыну барысында алған білімдерімен 

ұштастыру мақсатында ғылыми және оқу әдебиетті игеру. С.)Қамсыздандырудың популяциялық 

экологиясының дағдыларымен, популяциядан шешілген тапсырмалармен дағдылану. D.)Қарым-қатынас 

жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау; 

E.)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

7.1 Модуль Энергетика  

 

Дублиндік дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Жалпы энергетика 

Бағдарлама авторы: Махамбетов М.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әр түрлі ӛнеркәсіп салалары мен электр станцияларының жылу энергетикалық 

қондырғыларында жылу энергиясын түрлендірудің теориялық негіздерін, сондай-ақ осы қондырғыларды 

жобалау және пайдалану негіздерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жылу және атом электр станциялары; жылу және атом электр станцияларының 

типтері, жылу және олардың схемалары; ядролық энергетикалық қондырғылар, ядролық реакторлардың 
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типтері; бу турбиналары; ЖЭС және АЭС энергетикалық теңгерімі; ЖЭС және АЭС жылу схемалары; 

гидроэнергетикалық қондырғылар; гидроэнергоресурстар, гидравликалық энергияны пайдалану схемалары, 

гидроэнергияны әртүрлі гидроэнергия қондырғыларында электр энергиясына түрлендіру процесі; 

гидроэнергияны кешенді пайдаланудың қазіргі заманғы мәселелерін реттеу; гидроэнергоқондырғыларды 

жобалау және пайдалану; дәстүрлі және шағын гидроэнергетика; дәстүрлі емес жаңартылатын энергия кӛздері; 

күн, жел, геотермальды, толқынды, құйма энергия қондырғылары; шағын ГЭС, қайталама ресурстар; энергия 

генералы кӛздері, энергия қондырғыларының түрлері, әлеуметтік-экологиялық аспектілер, экономика; энергия 

жинақтағыштар; ресурс үнемдеуші технологиялар. 

Пререквизиттері: Геоэкология, Су жүйелерін қалпына келтірудің экотехнологиясы ,Ғаламдық экология 

Постреквизиттері: Жасыл экология негіздері, Энергияны қолданудың экологиясы және т.б. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Популяциялық ӛсімдіктерінің құрылысының ерекшеліктерін білу және 

түсіну, қазіргі далалық және лабораториялық популяциялық әдістерді қадағалау, және тәжірибелер жүргізу, 

экспериментальды негіздерге стаистикалық әдістермен ӛңдеу, ғылыми зерттеулердің әдістерін ұсыну; 

В.)Популяциялық ӛсімдіктерді тәжірибелік зерттеу барысында жетік меңгеру, эксперименталдық деректерді 

статистикалық ӛңдеудеді жүргізе білу, жалпы кәсіптік пәндерді ұғыну барысында алған білімдерімен 

ұштастыру мақсатында ғылыми және оқу әдебиетті игеру. С.)Қамсыздандырудың популяциялық 

экологиясының дағдыларымен, популяциядан шешілген тапсырмалармен дағдылану. D.)Қарым-қатынас 

жүргізе білуі – тӛзімділік таныту, қоршаған ортаның бағалы заттарына, табиғи қорларға құрметпен қарау; 

E.)Білім саласын меңгеруде – қоршаған орта мәселелерін талдай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы: Жасыл экология негіздері 

Бағдарлама авторы: Бекбаулина Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты дәстүрлі емес және жаңғыртылатын кӛздерден энергия 

кӛздерін құру және пайдалану бойынша эксплуатациялық, технологиялық және жобалық міндеттерді шешу 

үшін дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс Жасыл экономика, жасыл энергетика мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Жасыл экономиканы түсінудің әдіснамалық тәсілін ӛркениетті деп атаймыз. Оны қолдану жасыл экономиканы 

XXI ғасырдың жаңа әлеуметтік-экономикалық феномені ретінде қарауды қамтамасыз етеді, ол адамзаттың 

адамдар арасындағы жаңа ӛркениеттік қатынастарға кӛшуін қамтамасыз етеді. Қоғамның қазіргі заманғы 

әлеуметтік-экономикалық дамуы неғұрлым жетілдірілген машиналар мен технологияларды құруға ғана емес, 

олардың кӛмегімен табиғат пен қоғамның даму заңдылықтарын түсінетін, ӛзін және қоршаған әлемдегі ӛзінің 

рӛлін барабар бағалайтын, жеке, әлеуметтік және экономикалық бақытқа бір мезгілде ұмтылатын адам ретінде 

адамды қалыптастыруға бағытталғанын түсіну керек. Сондықтан Жасыл экономика деп интеллектуалдық 

дамыған қоғамның тұрмыс пен демалысты қоса алғанда, адамдардың тіршілік әрекетінің барлық салалары мен 

салаларындағы экологиялық таза технологияларға ғана емес, сонымен қатар әдет-ғұрып пен дәстүрлер жүйесіне 

ауысатын экологиялық-адамгершілік қатынастарға саналы және ғылыми негізделген кӛшуін түсінген жӛн. 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Геоэкология, Жалпы энергетика 

Постреквизиттері: Энергияны қолданудың экологиясы, Қоршаған ортаны қорғаудың техникасы мен 

технологиясы, ҚР экологиялық заңнамасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

7.2 Модуль Энергетика экологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Энергияны қолданудың экологиясы 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста энергия тиімділігі және экологиялық қауіпсіздік мәселелері 

қарастырылады. Курс бірінші кезекте елдегі энергия пайдаланудың жалпы мәдениетін арттыру міндетін қояды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ол үшін халыққа (студенттер де, бірінші кезекте) энергияны тиімді пайдалану 

проблемасының маңыздылығын түсінуді, жылу және электр энергиясы сияқты байлыққа ысырап кӛзқарасқа 

жол бермеуді үйрету қажет. Сондықтан бұл курста энергия алу, оны беру және аз ӛндірістік емес ысыраптармен 

пайдалану мәселелері қарастырылады. Жергілікті және дәстүрлі емес энергия кӛздеріне кӛңіл бӛлінеді, оған 

жылу, гидро және атом электр станцияларынан алынатын қолжетімді және салыстырмалы арзан энергияның 

болуына байланысты соңғы уақытта қызығушылық әлсіреген. Курста қуатты электр стансаларының және 

қоршаған ортаға беру желілерінің экологиялық әсер ету мәселелері маңызды орын алады. Осылайша, курс 

кӛптеген пәнаралық байланыстарға негізделген жүйелік тапсырма болып табылады. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Жасыл экологияның негіздері, Қоршаған орта инжинирингі 
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Постреквизиттер: Климатология,Қоршаған ортаны қорғаудың техникасы мен технологиясы, Дәстүрлі емес 

және жаңартылатын энергетиканың теориялық негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Әдістемелік әдебиеттерді талдау. В)Педагогикалық және басқа да 

әдістемелік міндеттерді шешу үшін экология және биология саласында алған білімді қолдану. С)Техникалық 

мүмкін болатын, экономикалық орынды және экологиялық негізделген іс-шараларды іс жүзінде жүзеге 

асырудың қажетті тәсілдерін қолдана білу. D)Қарым – қатынас саласында-табиғат құндылықтарына, табиғи 

ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-заманауи мәселелерді талдай білу. 

 

6В07105 – ХИМИЯЛЫҚ ИНЖИНИРИНГ 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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р
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и

т
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н

ы
 

6.1 Модуль Кәсіпкерлік қызмет негіздері, 10 кредит 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5 

6.2 Модуль Саяси және қҧқықтық білім негіздері, 10 кредит 

ЖББП ТК KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5 

7.1 Модуль Технологиялық процестердің физика-химиялық негіздері, 10 кредит 

БП ТК FKH 2205 Физикалық және коллоидты химия 3 5 

БП ТК ТFHA 2206 Талдаудың физика-химиялық әдістері  3 5 

7.2 Модуль Реакциялар кинетикасы және шикізат сапасын бақылау, 10 кредит 

БП ТК HRK 2205 Химиялық реакциялар кинетикасы 3 5 

БП ТК ShOSB 2206 Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 3 5 

8.1 Модуль Жалпы инженерлік, 12 кредит 

БП-ЖК  Ele 2207 Электротехника 3 3 

БП ТК IGTSSh 2208 Инженерлік графика және технологиялық схемаларды жобалау  3 5 

БП ТК КM 2209 Қолданбалы механика 4 4 

8.2 Модуль Электротехника және компьютерлік графика, 12  кредит 

БП-ЖК  Ele 2207 Электротехника 3 3 

БП ТК HTPKG 2208 Химиялық-технологиялық процестердің компьютерлік графикасы 3 5 

БП ТК TM 2209 Теориялық механика 4 4 

9.1 Модуль Ӛндірістік экология және ББЗ ӛндірісі,  12 кредит  

БП ТК OEOKU 2210 Ӛндірістік экология және ӛндірістік қалдықтар утилизациясы 4 4 

БП ТК BAZO 2211 Беттік белсенді заттар ӛндірісі 4 4 

БП ТК МGКHF 2212 Мұнай, газ және кӛмірдің химиясы мен физикасы 4 4 

9.2 Модуль Экология және техникалық талдау,  12 кредит (Бейорганикалық заттардың химиялық 

технологиясы траекториясы) 

БП ТК  IE 2210 Инженерлік экология  4 4 

БП ТК BKDZh 2211 Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер 4 4 

БП ТК TТ 2212 Техникалық талдау 4 4 

10.1 Модуль Химиялық реакторлар,  12 кредит  

БП ТК ICT 2213 Introduction to Chemical Technology 4 4 

БП ЖК ZhНТHR 2214 Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар 4 5 

БП   Ӛндірістік практика 4 3 

10.2 Модуль Химиялық технология негіздері, 12 кредит  

БП ТК BCT 2213 Basics of Chemical Engineering 4 4 

БП ЖК ZhНТHR 2214 Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар 4 5 

БП    Ӛндірістік практика 4 3 

 

6.1 Модуль Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 



145 

 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

6.2 Модуль Саяси және қҧқықтық білім негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың ӛкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң ӛз құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, тӛзімділік мәдениетті кӛрсету; С)Құқықтық талдау әр 

түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру 

пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; D)Хабар ақпарат, 

мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы 

мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын қолдану. 

 

7.1 Модуль Технологиялық процестердің физика-химиялық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е). 

Пәннің атауы: Физикалық және коллоидты химия  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Убайдулаева Н.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы коллоидтық химияның теориялық негіздері және әдістерімен 

таныстыру, коллоидтық процестердің ӛміріндегі қолданбалы әдістерін тереңдей меңгеру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.  Термодинамиканың негізгі заңдары. 

Химиялық термодинамика негіздері. Энергия. Жұмыс. жылу. термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Химиялық реакцияның жылулық эффектісі. Жүйе күйлерінің 

термодинамикалық потенциалдары. Кирхгофф теңдеуі. Термодинамиканың үшінші заңы. Химиялық 

реакцияның изотермасы мен изохорасы. Ле-Шателье принципі. Рауль заңы. Үшкомпонентті жүйелер. Таралу 

заңы. Электродтық потенциал. Фарадей заңы. Кольрауш заңы. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элемент. ЭДС. 

Аррениус теңдеуі. Гомогенді және гетерогенді катализ.Коллоидты жүйелер туралы жалпы түсініктер. 

Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Дисперсті 

жүйелердің молекулалы-кинетикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар және абсорбция. Электрокинетикалық 

құбылыстар. Жүйелердегі структуралар түзілу.    

Пререквизиттері: Жалпы химия; Табиға қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік экология және ӛндірістік қалдықтар утилизациясы, Беттік белсенді заттар 

ӛндірісі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; 

С)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, Д)Табиғи 
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тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е)Ӛз қызметінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Талдаудың физика – химиялық әдістері 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Сұлтамұратова З.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия ӛндірісінің ӛнімдері мен қолданатын шикізат құрамын физика химиялық 

тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері туралы негізгі түсініктер беру. Заттардың физика-химиялық 

қасиеттерін және процесттер сипаттамаларын химиялық аналитикалық мақсаттарда пайдалану мүмкіндіктерін 

қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірісінің ӛнімдері мен шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері. Шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдерін тәжірибеде қолданылу салалары. Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 

процесі. Зерттеудің физика-химиялық тәсілдерінің маңыздылығы.   

Пререквизиттері: Физика, жалпы химия, табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар, органикалық заттардың химиясы 

мен физикасы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары:Студент міндетті: В)Мұнай, газ, кӛмір және негізгі 

органикалық топтардың қосылыстарының сандық анықтау бақылаының физика-химилық тәсілдермен 

орындауын; принциптері бойынша түсініктерін ғылым – физикалық химия туралы;тәжірибе ӛткізу мен 

нәтижелерді дұрыс математикалық есептеуді;анализдердің қазіргі замағы физика-химиялық тәсілдерін, соның 

ішінде оптикалық, электрохимиялық және хроматографиялық тәсілдерін білу; С)Ерітіндегі және жалпы 

анықталатың үлгідегі зертелетін затты есептеуге арналған химиялық, физикахимиялық анализ тәсілінің жүргізу 

үшін қолданатың ерітінділердің керекті концентрациясымен дайындау; зертелетін заттардың мӛлшерін 

анықтауға қажетті эквиваленттердің молярлық, молялдық, титр концентрацияларын есептеу формураларын 

қолдану; Д)Жартылай ӛнімдерді ӛндеу шикізатын аналитикалық бақылау процестеріндегі мұнай, газ, кӛмір, 

органикалық заттар компонентерін сапалық пен сандық анализдеріне арналған зерттеулердің физика-химиялық 

тәсілдерін. Е)Лабораториялық аналитикалық бақылау жағдайларында зерттелетін заттың мӛлшерін 

фотоколориметрлік, кондуктометрлік, потенциометрлік, хроматографиялық анализ тәсілдермен анықтауды; 

Зерттелетін ӛлшендідегі анықталатын заттарды табуға арналған сандық есептеу формуларын қолдануды; 

лабораториялық аспаптармен жұмыс істеуді;физика-химиялық әдістерінің орындау техникасын игеру. 

 

7.2 Модуль Реакциялар кинетикасы және шикізат сапасын бақылау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық реакциялар кинетикасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты: қазіргі заманғы коллоидтық химияның теориялық негіздері және 

әдістерімен таныстыру, коллоидтық процестердің ӛміріндегі қолданбалы әдістерін тереңдей меңгеру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.  Термодинамиканың негізгі заңдары. 

Химиялық термодинамика негіздері. Энергия. Жұмыс. жылу. термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Химиялық реакцияның жылулық эффектісі. Жүйе күйлерінің 

термодинамикалық потенциалдары. Кирхгофф теңдеуі. Термодинамиканың үшінші заңы. Химиялық 

реакцияның изотермасы мен изохорасы. Ле-Шателье принципі. Рауль заңы. Үшкомпонентті жүйелер. Таралу 

заңы. Электродтық потенциал. Фарадей заңы. Кольрауш заңы. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элемент. ЭДС. 

Аррениус теңдеуі. Гомогенді және гетерогенді катализ.Коллоидты жүйелер туралы жалпы түсініктер. 

Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Дисперсті 

жүйелердің молекулалы-кинетикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар және абсорбция. Электрокинетикалық 

құбылыстар. Жүйелердегі структуралар түзілу. 

Пререквизиттері: Жалпы химия; Табиға қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік экология және ӛндірістік қалдықтар утилизациясы, Беттік белсенді заттар 

ӛндірісі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Шикізат пен ӛнім сапасымен таныстыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. Патенттер мен 

лицензиялар және оларды енгізудің эффективтілігі. Патенттер мен лицензияларды рәсімдеу талаптары мен 

ережелері. Шикізат пен ӛнімнің инструменталдық анализ әдістерінің жаңа әдістемелік түрлеріне кӛніл 

қойылған және зерттеулер нәтижелерін патенттеу және лицензиялаудан ӛткізу. Патентті ізденіс, химиялық 

ӛндіріс саласындағы ғылыми жаңалықтарының және жаңадан ашылғандардың ролі.   

Пререквизиттері: Физика, жалпы химия, табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар, органикалық заттардың химиясы 

мен физикасы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 

 

8.1 Модуль Жалпыинженерлік 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Электротехника 

Бағдарлама авторы: Каниева Б.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: «Электротехника» курстың негізгі мақсаты студенттердің электротехникалық 

курсын оқып үйренулерітұрақты, айнымалы, үшфазалық тоқтын, трансформаторлардын. электр машиналардын 

және электрондық приборлардын жұмыс жасау принципін анықтау, электрлік жетектер, электрлік жабдықтар  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Электротехникалық курсын оқып үйренулерітұрақты, айнымалы, үшфазалық 

тоқтын, трансформаторлардын. электр машиналардын және электрондық приборлардын жұмыс жасау 

принципін анықтау, электрлік жетектер, электрлік жабдықтар 

Пререквизиттері: Физика, жалпы химия, табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Органикалық заттардың химиялық технологиясы; Кӛмірсутекті шикізатты бӛлу және 

тазалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жаратылыстану бағытындағы  пәндердің негізгі заңдарын кәсіби қызметте 

қолдану; В)Иатематикалық анализ және модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу тәсілдерін; С) ӛз 

қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу; Д)Математика, жаратылыстану, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдарын, Е)Тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Инженерлік графика және технологиялық схемаларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж  

Курсты оқытудың мақсаты: «Инженерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) 

қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель аксонометрияда және 

Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын 

меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау 

мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері: Физика, жалпы химия, табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Мұнай және газ ӛңдеу қондырғыларының технологиялық есептеулері, Химиялық – 

технологиялық процестерді басқару жүйелері 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Инженерлік графика» пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен 

дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және тӛртінші топтардың стандарттары 

тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек;Түрлі кескіндер: кӛріністер, тіліктер, 

қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу білу керек; Құрылымдық 

(конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрастыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, 

мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, 

құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 
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Дублин дескрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы механика  

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге ӛндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Курстың негізгі міндеттері ӛндіріс техникасы мен әр түрлі құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану 

негіздері теориясын үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мазмұны студенттерге дұрыс дүниетану,ой-ӛріс беруге,студенттерді 

оқулықтармен, ғылыми басылымдармен жұмыс жасауға үйретуге,студенттердің техникалық біліктілігін 

кӛтеруге, кәсіптік дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», 

«Материалдар кедергісі», «Механизмдер мен машиналар теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен 

машина бӛлшектері» курстарының негізгі қағидаларын қамтиды. Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен 

конструкциялау, жұмыс қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру мен машина жасау типті бұйымдарының 

модельін құру және есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену.  

Пререквизиттері: Физикалық және коллоидты химия, Электротехника 

Постреквизиттері: Жобалау негіздері және мұнай ӛңдеу кәсіпорындарының жабдықтары, Органикалық және 

мұнайхимиясы ӛндірістерінің технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

8.2 Модуль Электротехника және компьютерлік графика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия-технологиялық процестердің компьютерлік графикасы  

Бағдарлама авторы: оқытушы Жакупова Г. Ж., аға оқытушылар Айжарикова А. К. мен Жубаниязова М. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы мамандығын бітіруші 

студенттерге ӛндірістік компьтерлік жобалау негіздерін үйрету, химиялық технологиялық процестерді 

математикалық модельдеу   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі замандағы химиялық технология ӛндірістерді автоматты жобалау 

негіздері. Кеңістікте елестету. Конструкторлық құжаттарды компьютерлеп дайындау. Ақпараттық технология 

аймағында сауаттылық. Конструкциялық құжаттардың бірлік жүйесінің негізгі стандарт талаптары. Сызбалар 

салудың теориялық негіздері.   

Пререквизиттері: Физика, жалпы химия, табиғи қосылыстар химиясы 

Постреквизиттері: Мұнай және газ ӛңдеу қондырғыларының технологиялық есептеулері, Химиялық – 

технологиялық процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, В)Біліктіліктері және дағдылары: химиялық технология ӛндірістерді автоматты жобалау 

принциптері;-конструкциялық Құжаттардың Бірлік жүйесінің негіздері; С)Конструкциялық жобалауда негізгі 

стандарт талаптарын орындау; Д)Әртүрлі күрделі деңгейдегі химия технологиялық сызбаларды; конструкторлы 

құжаттардың компьютерлеп таңдау, дайындау және негіздеу; тиімді технологиялық, Е)Компьютерлік 

шешімдерді қабылдау.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Теориялық механика  

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теориялық механика - физика-математикалық  ғылымдардың негізгі бір бӛлігі, 

сондықтан оны игеру үшін жоғары математика мен физиканың  негізгі заңдылықтарын білуі керек. Теориялық 

механиканы білмей, материалдар кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы, машиналар бӛлшектері, 

материалдар мен конструкциялар механикасы, тұтас денелердің механикасы, газдар мен сұйықтардың 

механикасы, гидравлика сияқты ғылым салаларын игеру мүмкін емес. Онымен  қатар, бұл пәнді игермей 

кӛптеген инженерлік мамандықтарды түсіну ӛте қиынға соғады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Механика күнделікті ӛмір талабынан туған ең ескі ғылым саласына жатады. 

Теориялық механика техникада пайдаланылатын ғылымдардың негізі. Бұған мысал - техниканың  барлық 

салаларындағы ӛркен жетістіктер. Механиканың болашақтағы міндеттері – бүгінгі техниканың болашақта 

ӛсуіне ғылыми негіз жасау. 

Пререквизиттері: Физикалық және коллоидты химия, Электротехника 

Постреквизиттері: Жобалау негіздері және мұнай ӛңдеу кәсіпорындарының жабдықтары, Органикалық және 

мұнайхимиясы ӛндірістерінің технологиясы 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.1 Модуль Ӛндірістік экология және ББЗ ӛндірісі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛндірістік экология және ӛндірістік қалдықтар утилизациясы 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі инженерлік экология мәселелері 

жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. Химиялық 

кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай ӛнімдері 

қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. Болашақ 

мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру, экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. Атмосфераға 

жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық негіздерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік экологияның даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері.  

Инженерлік экологияның негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған ортаның тікелей 

және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және қалдықсыз 

технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды заттарды 

нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және оның 

удайы ӛндірудегі ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Электротехника, Талдаудың физика-химиялық әдістері 

Постреквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификаттау, Мұнай және газ ӛңдеу қондырғыларының 

технологиялық есептеулері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз және қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі -

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің қалдықсыздық 

дәрежесі, С)Экометрия және экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды инженерлік 

есептеулерде қолдана білуі, Миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға 

таралуын есептеуде қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі 

арасындағы байланысты қолдана білуі Е)Газ тазарту жүйелерінің қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық 

процестердің қалдық газдардың мӛлшерін есептей білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Беттік белсенді заттар ӛндірісі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Басқа да жалпы ғылыми пәндермен қатар арнайы пәндерді оқу үшін теориялық 

негізді қалау, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алудың негізгі әдістері мен технологиялық 

процесте қолданылуы.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Коллоидтық химия», «Жалпы органикалық», «Органикалық химия» және 

«Физикалық химия» курстарының білімдеріне негізделген. Жалпы инженерлік пәндердің және арнайы 

пәндердің арасын байланыстыратын звено. 

Пререквизиттері: Табиғи қосылыстар химиясы, Физикалық және коллоидты химия 

Постреквизиттері: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары, Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Беттік құбылысты, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алуды 

білу; дисперсті жүйелердің негізгі парамертрлерін анықтау мен мӛлшерлерінің деңгейін білу В)Негізгі әдістерді 

техникалық процесте қолдау С)Коллоидты-дисперсті жүйелерді нағыз ерітінділерден және ӛрескелдисперсті 

жүйелерден дәл айыру Д)Коллоидты-дисперсті жүйелердің алу әдістерін игеру Е)Дисперсті жүйелерінің 

қасиеттерін анықтау үшін химиялық анализ және эксперимент жүргізуді игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Мұнай, газ және кӛмірдің химиясы мен физикасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай, газ және кӛмірдің халық шаруашылығының әртүрлі салаларында 

қолданылуын үйрету; кӛмірсутектік материалдардың қасиеттері мен құрылысындағы негізгі ерекшеліетерін 

оқып үйрету; мұнай, газ және кӛмірдің құрамындағы жекелеген кӛмірсутектерді бӛліп алып, зерттеу әдістерін 

үйрету; мұнай, газ және кӛмір технологиясы мен синтезі негіздерін беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұнай, газ және кӛмір, қатты жанғыш қазбалардың құрамы және қасиеттері. 

Мұнай, газ, қатты жанғыш қазбаларды алу, ӛңдеу әдістерінің механизмі. Мұнай, газ, қатты жанғыш 
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қазбалардың құрылысы мен құрылымы арасындағы байланыс. Мұнай, газ, қатты жанғыш қазбаларды ӛңдеу 

мен қолдану кезіндегі ӛзгерістер. 

Пререквизиттері: Талдаудың физика- химиялық әдістері, Электротехника, Жалпы химия 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау, Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.2 Модуль Экология және техникалық талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Инженерлік экология  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі инженерлік экология мәселелері 

жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. Химиялық 

кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай ӛнімдері 

қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. Болашақ 

мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. 

Атмосфераға жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық 

негіздерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік экологияның даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері.  

Инженерлік экологияның негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған ортаның тікелей 

және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және қалдықсыз 

технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды заттарды 

нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және оның 

удайы ӛндірудегі ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Электротехника, Талдаудың физика-химиялық әдістері 

Постреквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификаттау, Мұнай және газ ӛңдеу қондырғыларының 

технологиялық есептеулері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз, қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі-

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің қалдықсыздық 

дәрежесі, С)Экометрия, экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды инженерлік есептеулерде 

қолдана білуі, Миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға таралуын есептеуде 

қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі арасындағы 

байланысты қолдана білуі Е)Газ тазарту жүйелерінің қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық процестердің 

қалдық газдардың мӛлшерін есептей білу  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Басқа да жалпы ғылыми пәндермен қатар арнайы пәндерді оқу үшін теориялық 

негізді қалау, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алудың негізгі әдістері мен технологиялық 

процесте қолданылуы.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Коллоидтық химия», «Жалпы органикалық», «Органикалық химия» және 

«Физикалық химия» курстарының білімдеріне негізделген. Жалпы инженерлік пәндердің және арнайы 

пәндердің арасын байланыстыратын звено. 

Пререквизиттері: Табиғи қосылыстар химиясы, Физикалық және коллоидты химия 

Постреквизиттері: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары, Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Беттік құбылысты, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алуды 

білу; дисперсті жүйелердің негізгі парамертрлерін анықтау мен мӛлшерлерінің деңгейін білу В)Негізгі әдістерді 

техникалық процесте қолдау С)Коллоидты-дисперсті жүйелерді нағыз ерітінділерден және ӛрескелдисперсті 

жүйелерден дәл айыру Д)Коллоидты-дисперсті жүйелердің алу әдістерін игеру Е)Дисперсті жүйелерінің 

қасиеттерін анықтау үшін химиялық анализ және эксперимент жүргізуді игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Техникалық талдау 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Сұлтамұратова З.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шикізат пен дайын ӛнімнің сапасы мен құрамын зерттеудің физика-химиялық 

тәсілдерімен таныстыру.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірісінің ӛнімдері мен шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері. Шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдерін тәжірибеде қолданылу салалары. Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 

процесі. Зерттеудің физика-химиялық тәсілдерінің маңыздылығы.   

Пререквизиттері: Талдаудың физика- химиялық әдістері, Электротехника, Жалпы химия 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау, Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: В)Мұнай, газ, кӛмір және негізгі органикалық топтардың 

қосылыстарының сандық анықтау бақылаының физика-химилық тәсілдермен орындауын; принциптері 

бойынша түсініктерін ғылым–физикалық химия туралы;тәжірибе ӛткізу мен нәтижелерді дұрыс математикалық 

есептеуді;анализдердің қазіргі замағы физика-химиялық тәсілдерін, соның ішінде оптикалық, электрохимиялық 

және хроматографиялық тәсілдерін білу; С)Ерітіндегі және жалпы анықталатың үлгідегі зертелетін затты 

есептеуге арналған химиялық және физикахимиялық анализ тәсілінің жүргізу үшін қолданатың ерітінділердің 

керекті концентрациясымен дайындау; зертелетін заттардың мӛлшерін анықтауға қажетті эквиваленттердің 

молярлық, молялдық, титр концентрацияларын есептеу формураларын қолдану;ӛнімдерді, жартылай ӛнімдерді 

және ӛндеу шикізатын аналитикалық бақылау процестеріндегі мұнай, газ, кӛмір және органикалық заттар 

компонентерін сапалық пен сандық анализдеріне арналған зерттеулердің физика-химиялық тәсілдерін. 

Д)Лабораториялық аналитикалық бақылау жағдайларында зерттелетін заттың мӛлшерін фотоколориметрлік, 

кондуктометрлік, потенциометрлік және хроматографиялық анализ тәсілдермен анықтауды; Е)Зерттелетін 

ӛлшендідегі анықталатын заттарды табуға арналған сандық есептеу формуларын қолдануды;лабораториялық 

аспаптармен жұмыс істеуді;физика-химиялық әдістерінің орындау техникасын игеруді  

 

10.1 Модуль Химиялық реакторлар  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Introduction to Chemical Technology 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай ӛңдеудегі физика-химиялық талдау, мұнай ӛңдеудің екіншілік 

процесстердің теориялық негіздерімен, органикалық синтездің теориялық негіздері, табиғи энергия 

тасымалдағыштарды және кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологияларымен, мұнай-газ ӛңдеу ӛндірісінде 

автоматтандыру және басқару, химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, мұнай ӛңдеу және мұнайхимиясының 

инновациялық технологиялары, органикалық заттар технологиясының даму перспективаларымен, сондай-ақ ең 

маңызды, типтік ӛндірістердің ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Химиялық технологияға кіріспе" міндетті және бакалавриаттың білім беру 

бағдарламасының вариативті бӛлігіне жатады. Оның ассимиляциясы бейорганикалық, органикалық және 

физикалық химияны зерттеу нәтижелеріне негізделген. Кинетикалық қисықтарды талдау және реактивтілік 

параметрлерін есептеу кезінде студенттерге физика мен математика туралы білім қажет. Ұсынылған пәнді оқу 

кезінде студенттердің алған білімдері инженерлік химияны (Жалпы химиялық технология) және арнайы 

пәндерді игеру үшін қажет болады. 
Пререквизиттері: Табиғи қосылыстар химиясы, Физикалық және коллоидты химия 
Постреквизиттері: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары, Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:  А)Химиялық технологиялардың теориялық негіздеріне негізделген химия-

технологиялық процестер мен ӛндірістерді білу; В)Бейорганикалық және органикалық заттардың ӛнеркәсіптік 

ӛндірісін түсіну; С)Практикалық тапсырмаларды шеше білу; Д)Бейорганикалық және органикалық заттардың 

ӛнеркәсіптік ӛндірісін зерттеу, әртүрлі заттарды алу әдістерін, олардың қасиеттерін, қайтымды процестердің 

жылжу жағдайларын, заттардың концентрациясы мен шығуын есептеу қабілетін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Махамбетова Ж.К., аға оқытушы, магистр Бекетова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тиімділігі жоғары химиялық-технологиялық жүйе туралы мағлұмат беру, 

физика-химиялық құбылыстар мен тасымалдау заңдылықтарына негізделген ХТ процестерді математикалық 

модельдеудің негізгі әдістерін үйрету, ХТП мен жүйелерді талдау және синтездеу барысында қолданылатын 

ассоциативтік инженерлік химиялық-технологиялық ой-ӛріс пен білімдерін дамыту. ХТ процестерінде 

қолданылатын пештер мен реакторлар, оларды жобалау әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Маңызды технологиялық түсініктер мен анықтамалар. Химиялық технологиядағы 

заңдылықтар мен әдістер. Химиялық ӛндірістегі энергетика. Химиялық ӛнеркәсіптегі шикізат. Ӛндірістік 

процестер. Мұнай және мұнай ӛнімдерін ӛңдеу. Байланысқан азот технологиясы. Күкірт қышқылын ӛндіру. 

Фосфор және фосфор қышқылдарын ӛндіру. Тұздар және тыңайтқыштар технологиясы. Алюминий  ӛндірісі. 

Хлор және сілті ӛндірісі. Органикалық қосылыстардың технологиясы. Жоғары молекулалық қосылыстардың 

технологиясы. Пластмассаларды  ӛндірісі. Каучуктер ӛндірісі. Пластикалық массалар синтезінің қазіргі заманғы 

тәсілдері. Отын-комплекс жағдайы мен оның даму перспективаларын. Экологиялық таза отындық фракциялар 
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ӛңдеудің негізгі тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму 

перспективалары. Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу 

принциптері. 

Пререквизиттері: Электротехника, Органикалық химия  

Постреквизиттері: Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері, Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің 

меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары:түсінігі болуға:арнайы бӛлімдерде 

мұнай, газ және органикалық заттарды ӛңдеу технологиясында қолданылатын реакторлар мен пештердің 

классификациясынан; отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен 

тағайындалуына байланысты пештер мен реакторларды таңдау принциптерінен;технологиялық жүйені тұрғызу 

және технологиялық процестерді жобалау принциптерінен; білуге және қолдануға:технологиялық схемаларды 

құру принциптерін;мұнай және мұнай ӛнімдерін, мұнайхимиялық шикізатты химиялық және инструменттік 

зерттеу әдстерін және олардың сапасын тексеруді; дағдылануға: таңдалған химиялық реакторлар мен 

пештердің ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу керек; технологиялық жобалауды, есептеу 

жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; тиімді 

технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті. 

 

10.2 Модуль Химиялық технология негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Basics of Chemical Engineering 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Қазіргі экономиканы перспективалы бағалауға қабілетті кадрлармен қамтамасыз 

ету және ғылымды қажетсінетін химия ӛнімдерінің салалық нарықтарының даму серпінін ескере отырып, 

химиялық және мұнай-химия технологиясы саласындағы инновациялық жобаларды іске асыруға дайын болу. 

Химиялық және технологиялық процестерді жүргізудің тиімді әдістерін анықтау және олардың оңтайлы 

аппараттық дизайнын жасау үшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды орындау 

үшін құзіреттіліктерді қалыптастыру. Химиялық инженерия саласындағы ұйымдастырушылық, басқарушылық 

және технологиялық талдау және кәсіпкерлік жобаларды жүргізу әдістемесі мен әдістемесіне ие инженерлік 

кадрларға қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Технологиялық нұсқауларды жұмыс нұсқауларына сәйкес реттейді және 

бақылайды, негізгі химиялық органикалық заттарды ӛндірудің негізгі технологиялық процесін жүргізеді, 

негізгі бақылаудың нәтижелері бойынша негізгі органикалық заттардың технологиялық ӛндірісін түзетуді 

ұйымдастырады, жаңа әдістерді, негізгі органикалық заттар мен дайын ӛнімдерді ӛндіруде әртүрлі әдістерді 

(оның ішінде инновациялық) қолдануды талап ететін технологиялық, әдістемелік мәселелерді шешу, негізгі 

органикалық заттар мен дайын ӛнімдерді ӛндірудің технологиялық процестеріне сапалы жағдай жасайды және 

қамтамасыз етеді, басқарушылық қызметті жүзеге асырады және технологиялық процестер бӛлімі мен 

кәсіпорын қызметінің стратегиясы аясында негізгі органикалық заттарды ӛндіруді реттейді. 
Пререквизиттері: Табиғи қосылыстар химиясы, Физикалық және коллоидты химия 
Постреквизиттері: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары, Органикалық заттардың 
химиялық технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі заманғы химиялық, мұнай-химия, электрохимиялық, биохимиялық 

және басқа да аралас технологиялардың негізінде жатқан жаратылыстану және инженерлік ғылымдардың 

принциптері мен заңдарын тұжырымдау; химиялық инженерияның қазіргі заманғы бағыттарында 

қолданылатын технологиялық процестердің, жабдықтардың, бағдарламалық құралдар мен регламенттердің 

принциптері мен ерекшеліктерін түсіндіру; В)Термодинамиканың, кинетиканың, масса және жылу алмасудың, 

кең таралған заттар мен материалдарды алудың материалдық және энергетикалық баланстарының іргелі 

заңдары негізінде технологиялық процестердің негізгі сипаттамаларын талдау; бастапқы шикізат пен дайын 

ӛнімді талдамалық бақылауды, химиялық инженерия объектілері мен ӛнімдерінің сапа мен қауіпсіздіктің 

халықаралық стандарттарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру; Химиялық инженерия процестерін 

алынатын ӛнімнің типіне және қолданбалы міндеттерге сәйкес оңтайландыру мақсатында модельдеу; 

С)Бәсекеге қабілетті ӛнім алу, оны дайындауға материалдық және еңбек шығындарын қысқарту мақсатында 

технологиялық процестерді сүйемелдеуді және бақылауды жүзеге асыру; D)Технологиялық және инженерлік 

міндеттерді шешу үшін командалық жобалау жұмыстарына қатысу 
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6В07205 – МҦНАЙ-ХИМИЯ ӚНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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6.1 Модуль Философия және кәсіпкерлік негіздері, 10 кредит 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5 

6.2 Модуль Философия және қҧқық негіздері, 10 кредит 

ЖББП ТК KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5 

7.1 Модуль Электротехника және жобалау негіздері,   11 кредит 

БП ЖК Ele 2206 Электротехника 3 3 

БП ТК IGPTSZh 2207 Инженерлік графика және технологиялық схемаларды жобалау 3 5 

БП ТК КM 2208 Қолданбалы механика 4 3 

7.2 Модуль Графика және механика негіздері, 11  кредит 

БП ЖК Ele 2206 Электротехника 3 3 

БП ТК HTPKG 2207 Химия-технологиялық процестердің компьютерлік графикасы 3 5 

БП ТК TКM 2208 Теориялық және қолданбалы механика 4 3 

8.1 Модуль Технологиялық процестердің физика-химиялық негіздері, 14 кредит 

БП ТК FH 2209 Физикалық химия 3 5 

БП ТК ҒHTA 2210 Физика-химиялық талдау әдістері 3 5 

БП ТК BKDZhBAZО 

2211 

Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер мен беттік белсенді 

заттардың ӛндірісі 

4 4 

8.2 Модуль Реакция кинетикасы мен шикізаттың сапасын бақылау, 14 кредит 

БП ТК HRК 2209 Химиялық реакциялар кинетикасы 3 5 

БП ТК ShOSB 2210 Шикізат пен ӛнімнің сапасын бақылау 3 5 

БП ТК KH 2211 Коллоидты химия 4 4 

9.1 Модуль Мҧнай-газ химиясының негіздері, 12 кредит 

БП ТК OGP 2212 Oil and Gas Processing 4 5 

БП ТК МGКHF 2213 Мұнай, газ және кӛмірдің химиясы мен физикасы 4 4 

БП ОТ 2214 Ӛндірістік тәжірибе 4 3 

9.2 Модуль Химиялық технология негіздері,  12 кредит 

БП ТК OR 2212 Oil Refinery 4 5 

БП ТК MOH 2213 Мұнай ӛнімдерінің химмотологиясы 4 4 

БП ОТ 2214 Ӛндірістік тәжірибе 4 3 

10.1 Модуль Жалпы химиялық технология және экология,  9 кредит 

БП ЖК ZhНТНR  2215 Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар 4 5 

БП ТК OEOKU 2216 Ӛндірістік экология және ӛндірістік қалдықтар утилизациясы 4 4 

10.2 Модуль Химиялық реакторлар және экология,  9 кредит 

БП ЖК ZhНТНR  2215 Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар 4 5 

БП ТК IE 2216 Инженерлік экология 4 4 

 

6.1 Модуль Философия және кәсіпкерлік негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 
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қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

6.2 Модуль Философия және қҧқық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың ӛкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң ӛз құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, тӛзімділік мәдениетті кӛрсету; С)Құқықтық талдау әр 

түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру 

пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; D)Хабар ақпарат, 

мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы 

мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын қолдану. 

 

7.1 Модуль Электротехника және жобалау негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Электротехника   

Бағдарлама авторы: Каниева Б.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: «Электротехника» курстың негізгі мақсаты студенттердің электротехникалық 

курсын оқып үйренулерітұрақты, айнымалы, үшфазалық тоқтын, трансформаторлардын. электр машиналардын 

және электрондық приборлардын жұмыс жасау принципін анықтау, электрлік жетектер, электрлік жабдықтар  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Электротехникалық курсын оқып үйренулерітұрақты, айнымалы, үшфазалық 

тоқтын, трансформаторлардын. электр машиналардын және электрондық приборлардын жұмыс жасау 

принципін анықтау, электрлік жетектер, электрлік жабдықтар 

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Қолданбалы механика, Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жаратылыстану бағытындағы  пәндердің негізгі заңдарын кәсіби қызметте 

қолдану; В)Математикалық анализ және модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу тәсілдерін; С)Ӛз 

қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу; Д)Математика, жаратылыстану, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдарын, Е)Тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Инженерлік графика және технологиялық схемаларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж  

Курсты оқытудың мақсаты: «Инженерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) 

қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель аксонометрияда және 

Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын 

меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау 

мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия, Физика 

Постреквизиттері: Органикалық заттардың химиясы мен физикасы, Химия ӛнеркәсібінде еңбекті қорғау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Инженерлік графика» пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен 

дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және тӛртінші топтардың стандарттары 

тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек;Түрлі кескіндер: кӛріністер, тіліктер, 

қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу білу керек; Құрылымдық 

(конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрастыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, 
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мәтіндік құжатты (сипат тізімді) жасау және оқи білу; Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, 

құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы механика  

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге ӛндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Курстың негізгі міндеттері ӛндіріс техникасы мен әр түрлі құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану 

негіздері теориясын үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мазмұны студенттерге дұрыс дүниетану,ой-ӛріс беруге,студенттерді 

оқулықтармен, ғылыми басылымдармен жұмыс жасауға үйретуге,студенттердің техникалық біліктілігін 

кӛтеруге, кәсіптік дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», 

«Материалдар кедергісі», «Механизмдер мен машиналар теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен 

машина бӛлшектері» курстарының негізгі қағидаларын қамтиды. Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен 

конструкциялау, жұмыс қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру мен машина жасау типті бұйымдарының 

модельін құру және есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену.  

Пререквизиттері: Электротехника, Органикалық химия 

Постреквизиттері: Мұнай ӛңдеу ӛндірісінің негізгі  процестері мен аппараттары-1, Кәсіпорын экономикасы 

және ӛндірісті ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу.  

 

7.2 Модуль Графика және механика негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия-технологиялық процестердің компьютерлік графикасы  

Бағдарлама авторы: оқытушы Жакупова Г. Ж., аға оқытушылар Айжарикова А. К., Жубаниязова М. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы мамандығын бітіруші 

студенттерге ӛндірістік компьтерлік жобалау негіздерін үйрету, химиялық технологиялық процестерді 

математикалық модельдеу   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі замандағы химиялық технология ӛндірістерді автоматты жобалау 

негіздері. Кеңістікте елестету. Конструкторлық құжаттарды компьютерлеп дайындау. Ақпараттық технология 

аймағында сауаттылық. Конструкциялық құжаттардың бірлік жүйесінің негізгі стандарт талаптары. Сызбалар 

салудың теориялық негіздері.   

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия, Физика 

Постреквизиттері: Органикалық заттардың химиясы мен физикасы, Химия ӛнеркәсібінде еңбекті қорғау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, В)Біліктіліктері және дағдылары: химиялық технология ӛндірістерді автоматты жобалау 

принциптері;-конструкциялық Құжаттардың Бірлік жүйесінің негіздері; С)Конструкциялық жобалауда негізгі 

стандарт талаптарын орындау; Д)Әртүрлі күрделі деңгейдегі химия технологиялық сызбаларды; - 

конструкторлы құжаттардың компьютерлеп таңдау, дайындау және негіздеу; тиімді  технологиялық, 

Е)Компьютерлік шешімдерді қабылдау.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Теориялық  және қолданбалы механика  

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теориялық механика - физика-математикалық  ғылымдардың негізгі бір бӛлігі, 

сондықтан оны игеру үшін жоғары математика мен физиканың  негізгі заңдылықтарын білуі керек. Теориялық 

механиканы білмей, материалдар кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы, машиналар бӛлшектері, 

материалдар мен конструкциялар механикасы, тұтас денелердің механикасы, газдар мен сұйықтардың 

механикасы, гидравлика сияқты ғылым салаларын игеру мүмкін емес. Онымен  қатар, бұл пәнді игермей 

кӛптеген инженерлік мамандықтарды түсіну ӛте қиынға соғады.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Механика күнделікті ӛмір талабынан туған ең ескі ғылым саласына жатады. 

Теориялық механика техникада пайдаланылатын ғылымдардың негізі. Бұған мысал - техниканың  барлық 

салаларындағы ӛркен жетістіктер. Механиканың болашақтағы міндеттері – бүгінгі техниканың болашақта 

ӛсуіне ғылыми негіз жасау. 

Пререквизиттері: Электротехника, Органикалық химия 

Постреквизиттері: Мұнай ӛңдеу ӛндірісінің негізгі  процестері мен аппараттары-1, Кәсіпорын экономикасы 

және ӛндірісті ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

8.1 Модуль Технологиялық процестердің физика-химиялық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Физикалық химия  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: химиялық процестердің заңдылықтарын ашу, осы процестердің ӛту бағытын, 

жылдамдықтарын зерттеу, реакция ӛнімдерінің шығымын арттыру жағдайларын қамтамасызету, заттардың 

реакциялық қабілетін, құрылысы мен құрамын қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.  Термодинамиканың негізгі заңдары. 

Химиялық термодинамика негіздері. Энергия. Жұмыс. жылу.термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Химиялық реакцияның жылулық эффектісі. Жүйе күйлерінің 

термодинамикалық потенциалдары. Кирхгофф теңдеуі. Термодинамиканың үшінші заңы. Химиялық 

реакцияның изотермасы мен изохорасы. Ле-Шателье принципі. Рауль заңы. Үшкомпонентті жүйелер. Таралу 

заңы. Электродтық потенциал. Фарадей заңы. Кольрауш заңы. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элемент. ЭДС. 

Аррениус теңдеуі. Гомогенді және гетерогенді катализ.  

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері, Метрология, стандарттау және 

сертификаттау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е). 

Пәннің атауы: Физика-химиялық талдау әдістері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Бекетова Г.К., аға оқытушы Байманова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми-зерттеу тәсілдерімен, БЗ-ды ғылыми зерттеудің қазіргі 

заманғы тәсілдерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Спектроскопиялық зерттеу әдістері, оптикалық зерттеу әдістері, рефрактометрия, 

атом-спектрлік анализдер.  

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Мұнай ӛндеудегі катализ, Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер мен беттік белсенді заттардың ӛндірісі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Басқа да жалпы ғылыми пәндермен қатар арнайы пәндерді оқу үшін теориялық 

негізді қалау, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алудың негізгі әдістері мен технологиялық 

процесте қолданылуы.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: «Коллоидтық химия», «Жалпы органикалық», «Органикалық химия» және 

«Физикалық химия» курстарының білімдеріне негізделген. Жалпы инженерлік пәндердің және арнайы 

пәндердің арасын байланыстыратын звено. 

Пререквизиттері: Электротехника, Физикалық химия 

Постреквизиттері: Химиялық технологиямен мұнай химиясындағы энергия және ресурсүнемдеуші процестер, 

Химия ӛнеркәсібінде еңбекті қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Беттік құбылысты, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алуды 

білу; дисперсті жүйелердің негізгі парамертрлерін анықтау мен мӛлшерлерінің деңгейін білу В)Негізгі әдістерді 

техникалық процесте қолдау С)Коллоидты-дисперсті жүйелерді нағыз ерітінділерден және ӛрескелдисперсті 

жүйелерден дәл айыру Д)Коллоидты-дисперсті жүйелердің алу әдістерін игеру Е)Дисперсті жүйелерінің 

қасиеттерін анықтау үшін химиялық анализ және эксперимент жүргізуді игеру. 

 

8.2 Модуль Реакция кинетикасы мен шикізаттың сапасын бақылау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық реакциялар кинетикасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты: қазіргі заманғы коллоидтық химияның теориялық негіздері және 

әдістерімен таныстыру, коллоидтық процестердің ӛміріндегі қолданбалы әдістерін тереңдей меңгеру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.  Термодинамиканың негізгі заңдары. 

Химиялық термодинамика негіздері. Энергия. Жұмыс. жылу. термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Химиялық реакцияның жылулық эффектісі. Жүйе күйлерінің 

термодинамикалық потенциалдары. Кирхгофф теңдеуі. Термодинамиканың үшінші заңы. Химиялық 

реакцияның изотермасы мен изохорасы. Ле-Шателье принципі. Рауль заңы. Үшкомпонентті жүйелер. Таралу 

заңы. Электродтық потенциал. Фарадей заңы. Кольрауш заңы. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элемент. ЭДС. 

Аррениус теңдеуі. Гомогенді және гетерогенді катализ.Коллоидты жүйелер туралы жалпы түсініктер. 

Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Дисперсті 

жүйелердің молекулалы-кинетикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар және абсорбция. Электрокинетикалық 

құбылыстар. Жүйелердегі структуралар түзілу.    

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері, Метрология, стандарттау және 

сертификаттау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  х.ғ.к. Апендина А.К.оқытушы Махамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шикізат пен ӛнім сапасымен таныстыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. Патенттер мен 

лицензиялар және оларды енгізудің эффективтілігі. Патенттер мен лицензияларды рәсімдеу талаптары мен 

ережелері. Шикізат пен ӛнімнің инструменталдық анализ әдістерінің жаңа әдістемелік түрлеріне кӛніл 

қойылған және зерттеулер нәтижелерін патенттеу және лицензиялаудан ӛткізу. Патентті ізденіс, химиялық 

ӛндіріс саласындағы ғылыми жаңалықтарының және жаңадан ашылғандардың ролі.   

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Мұнай ӛндеудегі катализ, Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Коллоидты химия  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты: қазіргі заманғы коллоидтық химияның теориялық негіздері және 

әдістерімен таныстыру, коллоидтық процестердің ӛміріндегі қолданбалы әдістерін тереңдей меңгеру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.  Термодинамиканың негізгі заңдары. 

Химиялық термодинамика негіздері. Энергия. Жұмыс. жылу. термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Химиялық реакцияның жылулық эффектісі. Жүйе күйлерінің 

термодинамикалық потенциалдары. Кирхгофф теңдеуі. Термодинамиканың үшінші заңы. Химиялық 

реакцияның изотермасы мен изохорасы. Ле-Шателье принципі. Рауль заңы. Үшкомпонентті жүйелер. Таралу 

заңы. Электродтық потенциал. Фарадей заңы. Кольрауш заңы. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элемент. ЭДС. 

Аррениус теңдеуі. Гомогенді және гетерогенді катализ.Коллоидты жүйелер туралы жалпы түсініктер. 

Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Дисперсті 

жүйелердің молекулалы-кинетикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар және абсорбция.  

Электрокинетикалық құбылыстар. Жүйелердегі структуралар түзілу.    

Пререквизиттері: Электротехника, Физикалық химия 

Постреквизиттері: Химиялық технологиямен мұнай химиясындағы энергия және ресурсүнемдеуші процестер, 

Химия ӛнеркәсібінде еңбекті қорғау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.1 Модуль Мҧнай-газ химиясының негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Oil and Gas Processing 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Oil has been used for lighting purposes for many thousands of years. In areas where 

oil is found in shallow reservoirs, seeps of crude oil or gas may naturally develop, and some oil could simply be 

collected from seepage or tar ponds.The oil and gas industry facilities and systems are broadly defined, according to 

their use in the oil and gas industry production stream. Currently the oil and gas industry is booming. Those with the 

proper education, training and experience stand to make a substantial living in today’s economy. A course in oil and gas 

helps to provide individuals with the education needed to prepare for such a career. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Technological basis of the physical processing of gases by adsorption, absorption and 

compression methods. Schemes of dehydration and desalting of oils. Direct distillation of oil at atmospheric and 

atmospheric vacuum installations. Secondary distillation of gasoline. Extractive and azeotropic distillation. Absorption 

separation of gas components, the release of aromatic hydrocarbons, n-paraffins, resinous substances from petroleum 

fractions. 

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Мұнай ӛндеудегі катализ, Органикалық заттардың химиясы мен физикасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Understand the social significance of their future profession; C)Have a high 

motivation to engage in professional activities; C) the ability to know the laws and methods of mathematics, natural 

Sciences, Humanities and Economics in solving professional problems; D)The ability to apply the main ways to ensure 

the safety of people's lives, protect them in case of possible accidents, emergencies, natural emergencies; E)The ability 

to apply legal documents in their activities; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Мұнай, газ және кӛмірдің химиясы мен физикасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсат-міндеттері: мұнай, газ және кӛмірдің халық 

шаруашылығының әртүрлі салаларында қолданылуын үйрету; кӛмірсутектік материалдардың қасиеттері мен 

құрылысындағы негізгі ерекшеліетерін оқып үйрету; мұнай, газ және кӛмірдің құрамындағы жекелеген 

кӛмірсутектерді бӛліп алып, зерттеу әдістерін үйрету; мұнай, газ және кӛмір технологиясы мен синтезі 

негіздерін беру.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұнай, газ және кӛмір, қатты жанғыш қазбалардың құрамы және қасиеттері. 

Мұнай, газ, қатты жанғыш қазбаларды алу, ӛңдеу әдістерінің механизмі. Мұнай, газ, қатты жанғыш 

қазбалардың құрылысы мен құрылымы арасындағы байланыс. Мұнай, газ, қатты жанғыш қазбаларды ӛңдеу 

мен қолдану кезіндегі ӛзгерістер. 

Пререквизиттері: Физикалық химия, Физика-химиялық талдау әдістері 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау, Жылу және масса алмасу процестері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 
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қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу;  

 

9.2 Модуль Химиялық технология негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Oil Refinery 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: The advanced petroleum refining training course covers the technology apsects of 

refineries from the properties and composition of crude oil to the core refining processes including atmospheric and 

vacuum crude oil distillation, hydrotreating, catalytic reforming, FCC, alkylation, hydrocracking, delayed coking, 

amine treating and sulfur recovery and gasoline/diesel blending. 

The petroleum refining course is designed to make up for the shortage of qualified engineers, technicians, and operators 

in the petroleum industry.  Such training will definitely help students accomplish better results in their future units when 

they know how other units (before and after) work. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Technological basis of the physical processing of gases by adsorption, absorption and 

compression methods. Schemes of dehydration and desalting of oils. Direct distillation of oil at atmospheric and 

atmospheric vacuum installations. Secondary distillation of gasoline. Extractive and azeotropic distillation. Absorption 

separation of gas components, the release of aromatic hydrocarbons, n-paraffins, resinous substances from petroleum 

fractions. 

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Мұнай ӛндеудегі катализ, Органикалық заттардың химиясы мен физикасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Understand the social significance of their future profession; C)Have a high 

motivation to engage in professional activities; C)The ability to know the laws and methods of mathematics, natural 

Sciences, Humanities and Economics in solving professional problems; D)The ability to apply the main ways to ensure 

the safety of people's lives, protect them in case of possible accidents, emergencies, natural emergencies; E)The ability 

to apply legal documents in their activities; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Мұнай ӛнімдерінің химмотологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химмотология мақсаты техникада жанаржағар материалдарын (ЖЖМ) 

пайдалануда «ЖЖМ (құрам-қасиет) – техника (конструкция, техникалық параметрлер) – техниканы пайдалану 

шарттары (климаттық, жол, техникалық қамсыздандыру деңгейі)» жүйесінде химмотологиялық процестерді 

оптимизациялау негізінде максималды экономикалық және техникалық эффектке жетуді қамтамасыз ету болып 

табылады. Химмотологияның негізгі міндеттері – жаңа эффективті отындар жобалау және ресурстарын зерттеу, 

оларды қолданудың теориялық және практикалық негіздерін жасау, отындардың зиянды жану ӛнімдерінің 

зиянды әсерінен қоршаған ортаны қорғау тәсілдерін іздестіру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химмотология негіздері. Отындар химмотологиясы. Отындардың 

эксплуатациялық қасиеттерімен таныстыру. Мотор отындарының сұрыптары және оларға қойылатын 

химмотологиялық талаптар. Бензиндер. Дизельдік отындар. Реактивті двигательдерге арналған отындар. 

Энергетикалық отындар сапасына қойылатын талаптар және олардың сұрыптары. Газотурбиналық және 

қазандық қондырғыларға араналған отындар. Мұнайлық майларға қойылатын негізгі химиялық талаптар. 

Пластикалық майлар мен техникалық сұйықтықтар химмотологиясы. Консервациялық майлағыштар.  

Техникалық сұйықтықтар.  

Пререквизиттері: Физикалық химия, Физика-химиялық талдау әдістері 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау, Жылу және масса алмасу процестері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу.  

 

10.1 Модуль Жалпы химиялық технология және экология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жалпы химиялық технология және химиялық реакторлар 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Махамбетова Ж.К., аға оқытушы, магистр Бекетова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тиімділігі жоғары химиялық-технологиялық жүйе туралы мағлұмат беру, 

физика-химиялық құбылыстар мен тасымалдау заңдылықтарына негізделген ХТ процестерді математикалық 

модельдеудің негізгі әдістерін үйрету, ХТП мен жүйелерді талдау және синтездеу барысында қолданылатын 
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ассоциативтік инженерлік химиялық-технологиялық ой-ӛріс пен білімдерін дамыту. ХТ процестерінде 

қолданылатын пештер мен реакторлар, оларды жобалау әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Маңызды технологиялық түсініктер мен анықтамалар. Химиялық технологиядағы 

заңдылықтар мен әдістер. Химиялық ӛндірістегі энергетика. Химиялық ӛнеркәсіптегі шикізат. Ӛндірістік 

процестер. Мұнай және мұнай ӛнімдерін ӛңдеу. Байланысқан азот технологиясы. Күкірт қышқылын ӛндіру. 

Фосфор және фосфор қышқылдарын ӛндіру. Тұздар және тыңайтқыштар технологиясы. Алюминий  ӛндірісі. 

Хлор және сілті ӛндірісі. Органикалық қосылыстардың технологиясы. Жоғары молекулалық қосылыстардың 

технологиясы. Пластмассаларды  ӛндірісі. Каучуктер ӛндірісі. Пластикалық массалар синтезінің қазіргі заманғы 

тәсілдері. Отын-комплекс жағдайы мен оның даму перспективаларын. Экологиялық таза отындық фракциялар 

ӛңдеудің негізгі тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму 

перспективалары. Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу 

принциптері. 

Пререквизиттері: Электротехника, Органикалық химия  

Постреквизиттері: Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері, Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің 

меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары:түсінігі болуға:арнайы бӛлімдерде 

мұнай, газ және органикалық заттарды ӛңдеу технологиясында қолданылатын реакторлар мен пештердің 

классификациясынан; отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен 

тағайындалуына байланысты пештер мен реакторларды таңдау принциптерінен;технологиялық жүйені тұрғызу 

және технологиялық процестерді жобалау принциптерінен; білуге және қолдануға:технологиялық схемаларды 

құру принциптерін;мұнай және мұнай ӛнімдерін, мұнайхимиялық шикізатты химиялық және инструменттік 

зерттеу әдстерін және олардың сапасын тексеруді; дағдылануға: таңдалған химиялық реакторлар мен 

пештердің ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу керек; технологиялық жобалауды, есептеу 

жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; тиімді 

технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛндірістік экология және ӛндірістік қалдықтар утилизациясы 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі инженерлік экология мәселелері 

жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. Химиялық 

кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай ӛнімдері 

қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. Болашақ 

мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. 

Атмосфераға жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық 

негіздерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік экологияның даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері.  

Инженерлік экологияның негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған ортаның тікелей 

және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және қалдықсыз 

технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды заттарды 

нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және оның 

удайы ӛндірудегі ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Физика-химиялық талдау әдістері, Электротехника 

Постреквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы (Ӛндіріс салалары бойынша)-1,2, Кәсіпорын 

экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз және қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі -

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің қалдықсыздық 

дәрежесі, С)Экометрия және экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды инженерлік 

есептеулерде қолдана білуі, Миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға 

таралуын есептеуде қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі 

арасындағы байланысты қолдана білуі Е)Газ тазарту жүйелерінің қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық 

процестердің қалдық газдардың мӛлшерін есептей білу 

 

10.2 Модуль Химиялық реакторлар және экология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Инженерлік экология  
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Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі инженерлік экология мәселелері 

жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. Химиялық 

кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай ӛнімдері 

қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. Болашақ 

мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. 

Атмосфераға жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық 

негіздерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік экологияның даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері.  

Инженерлік экологияның негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған ортаның тікелей 

және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және қалдықсыз 

технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды заттарды 

нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және оның 

удайы ӛндірудегі ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Физика-химиялық талдау әдістері, Электротехника 

Постреквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы (Ӛндіріс салалары бойынша)-1,2, Кәсіпорын 

экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз және қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі -

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің қалдықсыздық 

дәрежесі, С)Экометрия және экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды инженерлік 

есептеулерде қолдана білуі, Миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға 

таралуын есептеуде қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі 

арасындағы байланысты қолдана білуі Е)Газ тазарту жүйелерінің қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық 

процестердің қалдық газдардың мӛлшерін есептей білу. 

 

6В07206 – АЗЫҚ ТҤЛІК ӚНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

6.1 Модуль Кәсіпкерлік қызмет негіздері, 10 кредит 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5 

6.2 Модуль Саяси және қҧқықтық білім негіздері , 10 кредит 

ЖББП ТК KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5 

7.1 Модуль Технологиялық процестердің физикалық-химиялық негіздері, 10 кредит 

БП ТК FКH 2205 Физикалық және  коллоидты  химия 3 5 

БП ТК TFHA 2206 Талдаудың физикалық химиялық әдістері (ФХМА) 3 5 

7.2 Модуль Реакция кинетикасы және шикізат сапасын бақылау, 10 кредит 

БП ТК HRK 2205 Химиялық реакциялар кинетикасы 3 5 

БП ТК ShOSB 2206 Шикізат және ӛнім сапасын бақылау 3 5 

Модуль 8.1 – Жалпы инженерлік,   12 кредит 

БП ЖК Ele 2207 Электротехника 3 3 

БП ТК IGTSZh 2208 Инженерлік графика және технологиялық схемаларды жобалау 3 5 

БП ТК KM 2209 Қолданбалы механика 4 4 

8.2 Модуль Электротехника және комьютерлік графика,   12  кредит 

БП ЖК Ele 2207 Электротехника 3 3 

БП ТК HTPKG 2208 Химиялық технологиялық процестердің компьютерлік графикасы  3 5 

БП ТК TM 2209 Теориялық механика 4 4 

9.1 Модуль Беттік қҧбылыстар және тағамдық ӛндірістерді микробиологиялық талдау,  12 кредит 

(Траектория: Ет және сҥт ӛнімдерінің технологиясы) 

БП ТК NT 2210 Нутриентология және тамақтану 4 4 

БП ТК BKDZh 2211 Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер 4 4 

БП ТК TOMB 2212 Тағам ӛндірістерін микробиологиялық бақылау 4 4 

9.2 Модуль Тамақтану физиологиясы және микробиология,  12 кредит 

(Траектория Қоғамдық тамақтану және арнайы мақсаттағы ӛнімдер технологиясы) 

БП ТК TF 2212 Тамақтану физиологиясы 4 4 

БП ТК BAZO 2213 БАЗ ӛндірісі 4 4 
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БП ТК MB 2214 Микробиология 4 4 

10.1 Модуль Жалпы технология және биохимия, 10 кредит  

(Траектория: Ет және сҥт ӛнімдерінің технологиясы) 

БП ТК BioH 2213 Биохимия 4 4 

БП ЖК OTPP 2214 Тағамдық ӛнімдердің жалпы технологиясы 4 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

10.2 Модуль Жалпы  технологияжәне нутриенттер химиясы,  10 кредит 

(Траектория Қоғамдық тамақтану және арнайы мақсаттағы ӛнімдер технологиясы) 

БП ТК NH 2213 Нутриенттер химиясы 4 4 

БП ЖК TOZhT 2214 Тағамдық ӛнімдердің жалпы технологиясы 4 5 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

 

6.1 Модуль Кәсіпкерлік қызмет негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.)Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін ӛз бетінше талдай алуды; С.)Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, талдау; Д.)Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.)Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

6.2 Модуль Саяси және қҧқықтық білім негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың ӛкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң ӛз құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, тӛзімділік мәдениетті кӛрсету; С)Құқықтық талдау әр 

түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру 

пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; D)Хабар ақпарат, 

мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы 

мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын қолдану. 

 

7.1 Модуль Технологиялық процестердің физикалық-химиялық негіздері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е). 

Пәннің атауы: Физикалық және коллоидты химия  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Убайдулаева Н.А.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы коллоидтық химияның теориялық негіздері және әдістерімен 

таныстыру, коллоидтық процестердің ӛміріндегі қолданбалы әдістерін тереңдей меңгеру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заттардың агрегаттық күйлері. Газ заңдары.  Термодинамиканың негізгі заңдары. 

Химиялық термодинамика негіздері. Энергия. Жұмыс. жылу. термодинамиканың бірінші заңы. Гесс заңы. 

Термодинамиканың екінші заңы. Химиялық реакцияның жылулық эффектісі. Жүйе күйлерінің 

термодинамикалық потенциалдары. Кирхгофф теңдеуі. Термодинамиканың үшінші заңы. Химиялық 

реакцияның изотермасы мен изохорасы. Ле-Шателье принципі. Рауль заңы. Үшкомпонентті жүйелер. Таралу 

заңы. Электродтық потенциал. Фарадей заңы. Кольрауш заңы. Нернст теңдеуі. Гальваникалық элемент. ЭДС. 

Аррениус теңдеуі. Гомогенді және гетерогенді катализ.Коллоидты жүйелер туралы жалпы түсініктер. 

Химиялық термодинамика негіздері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. Дисперсті 

жүйелердің молекулалы-кинетикалық қасиеттері. Беттік құбылыстар және абсорбция. Электрокинетикалық 

құбылыстар. Жүйелердегі структуралар түзілу.    

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Қолданбалы механика, Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; 

С)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, Д)Табиғи 

тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е)Ӛз қызметінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Талдаудың физикалық химиялық әдістері 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Сұлтамұратова З.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия ӛндірісінің ӛнімдері мен қолданатын шикізат құрамын физика химиялық 

тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері туралы негізгі түсініктер беру. Заттардың физика-химиялық 

қасиеттерін және процесттер сипаттамаларын химиялық аналитикалық мақсаттарда пайдалану мүмкіндіктерін 

қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірісінің ӛнімдері мен шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері. Шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдерін тәжірибеде қолданылу салалары. Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 

процесі. Зерттеудің физика-химиялық тәсілдерінің маңыздылығы.   

Пререквизиттері: Жалпы және бейорганикалық химия; Органикалық химия  

Постреквизиттері: Тағамдық ӛнімдер реологиясы, Нан және нан ӛнімдерінің технологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары:Студент міндетті: В)Мұнай, газ, кӛмір және негізгі 

органикалық топтардың қосылыстарының сандық анықтау бақылаының физика-химилық тәсілдермен 

орындауын; принциптері бойынша түсініктерін ғылым – физикалық химия туралы;тәжірибе ӛткізу мен 

нәтижелерді дұрыс математикалық есептеуді;анализдердің қазіргі замағы физика-химиялық тәсілдерін, соның 

ішінде оптикалық, электрохимиялық және хроматографиялық тәсілдерін білу; С)Ерітіндегі және жалпы 

анықталатың үлгідегі зертелетін затты есептеуге арналған химиялық және физикахимиялық анализ тәсілінің 

жүргізу үшін қолданатың ерітінділердің керекті концентрациясымен дайындау; зертелетін заттардың мӛлшерін 

анықтауға қажетті эквиваленттердің молярлық, молялдық, титр концентрацияларын есептеу формураларын 

қолдану;ӛнімдерді, Д)Жартылай ӛнімдерді және ӛндеу шикізатын аналитикалық бақылау процестеріндегі 

мұнай, газ, кӛмір және органикалық заттар компонентерін сапалық пен сандық анализдеріне арналған 

зерттеулердің физика-химиялық тәсілдерін. Е)Лабораториялық аналитикалық бақылау жағдайларында 

зерттелетін заттың мӛлшерін фотоколориметрлік, кондуктометрлік, потенциометрлік және хроматографиялық 

анализ тәсілдермен анықтауды; Зерттелетін ӛлшендідегі анықталатын заттарды табуға арналған сандық есептеу 

формуларын қолдануды; лабораториялық аспаптармен жұмыс істеуді;физика-химиялық әдістерінің орындау 

техникасын игеруді. 

 

7.2 Модуль Реакция кинетикасы және шикізат сапасын бақылау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық реакциялар кинетикасы 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: физикалық химияның рӛлін қазіргі химияның теориялық негізі ретінде кӛрсету, 

химиялық термодинамика негіздерін, ерітінділер мен фазалық тепе-теңдік теориясын, Химиялық кинетика мен 

катализ, электрохимия негіздерін үйрету, химиялық реакциялардың механизмдері туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Химиялық реакциялар кинетикасы " химиялық термодинамика мен кинетиканың, 

Катализдің, электрохимияның теориялық негіздерін, химиялық және фазалық айналудың ӛту заңдылықтарын 

қарастырады. химиялық реакциялардың механизмдері және ерітіндідегі химиялық және фазалық тепе-теңдік 

пен заттардың қасиеттерінің әртүрлі түрлерінің сандық есептері. 



164 

 

Пререквизиттері: Органикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Қолданбалы механика, Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Гомогенді және гетерогенді жүйелердегі процестердің жүру бағыты мен 

нәтижесін анықтайтын негізгі заңдар мен заңдылықтарды, осы заңдылықтарды аналитикалық ұсыну тәсілдерін 

біледі; В)Заңдар мен заңдылықтар негізінде нақты химиялық есептерді құрастыра алады, физика-химиялық 

мәліметтерді алады, оларды математикалық ӛңдеуді жүргізе алады, алынған нәтижелерді қорыта алады; 

С)Физикалық-химиялық есептерді шешудің қарапайым есептеу әдістерін, ашық кӛзден (оның ішінде 

ақпараттық деректер базасында) физика-химиялық деректерді іздеу және оларды практикалық химиялық 

міндеттерді шешу кезінде қолдану дағдыларын меңгерген. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Шикізат пен ӛнім сапасымен таныстыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. Патенттер мен 

лицензиялар және оларды енгізудің эффективтілігі. Патенттер мен лицензияларды рәсімдеу талаптары мен 

ережелері. Шикізат пен ӛнімнің инструменталдық анализ әдістерінің жаңа әдістемелік түрлеріне кӛніл 

қойылған және зерттеулер нәтижелерін патенттеу және лицензиялаудан ӛткізу. Патентті ізденіс, химиялық 

ӛндіріс саласындағы ғылыми жаңалықтарының және жаңадан ашылғандардың ролі.   

Пререквизиттері: Жалпы және бейорганикалық химия; Органикалық химия  

Постреквизиттері: Тағамдық ӛнімдер реологиясы, Нан және нан ӛнімдерінің технологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 

 

8.1 Модуль Жалпы инженерлік 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Электротехника   

Бағдарлама авторы: Каниева Б.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: «Электротехника» курстың негізгі мақсаты студенттердің электротехникалық 

курсын оқып үйренулерітұрақты, айнымалы, үшфазалық тоқтын, трансформаторлардын. электр машиналардын 

және электрондық приборлардын жұмыс жасау принципін анықтау, электрлік жетектер, электрлік жабдықтар  

Пәннің қысқаша мазмҧны: электротехникалық курсын оқып үйренулерітұрақты, айнымалы, үшфазалық 

тоқтын, трансформаторлардын. электр машиналардын және электрондық приборлардын жұмыс жасау 

принципін анықтау, электрлік жетектер, электрлік жабдықтар 

Пререквизиттері: Жалпы және бейорганикалық химия; Органикалық химия  

Постреквизиттері: Тағам ӛндірістерінің процестері мен аппараттары, Ет және сүт ӛнеркәсібі 

кәсіпорындарының жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жаратылыстану бағытындағы  пәндердің негізгі заңдарын кәсіби қызметте 

қолдану; В)Математикалық анализ және модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу тәсілдерін; С)Ӛз 

қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу; Д)Математика, жаратылыстану, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдарын,  Е)Тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Инженерлік графика және технологиялық схемаларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж  

Курсты оқытудың мақсаты: «Инженерлік графика» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) 

қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; параллель аксонометрияда және 

Монж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын 

меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау 

мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері: Жалпы және бейорганикалық химия; Органикалық химия  

Постреквизиттері: Алкогольсіз сусындар технологиясы, Технологиялық процестерді автоматтандыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Инженерлік графика» пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен 

дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және тӛртінші топтардың стандарттары 

тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек;Түрлі кескіндер: кӛріністер, тіліктер, 
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қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу білу керек; Құрылымдық 

(конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрастыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, 

мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, 

құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі;  D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы механика  

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге ӛндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Курстың негізгі міндеттері ӛндіріс техникасы мен әр түрлі құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану 

негіздері теориясын үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мазмұны студенттерге дұрыс дүниетану,ой-ӛріс беруге,студенттерді 

оқулықтармен, ғылыми басылымдармен жұмыс жасауға үйретуге,студенттердің техникалық біліктілігін 

кӛтеруге, кәсіптік дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», 

«Материалдар кедергісі», «Механизмдер мен машиналар теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен 

машина бӛлшектері» курстарының негізгі қағидаларын қамтиды. Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен 

конструкциялау, жұмыс қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру мен машина жасау типті бұйымдарының 

модельін құру және есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену.  

Пререквизиттері: Электротехника, Физикалық және коллоидты химия 

Постреквизиттері: Тамақ ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік және еңбекті қорғау, Тағамдық ӛнімдер ӛндірісінің 

экономикасы және басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

8.2  Модуль Электротехника және комьютерлік графика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е).  

Пәннің атауы: Химиялық технологиялық процестердің компьютерлік графикасы 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің функционалдық, экономикалық және арнайы талаптарды ескере 

отырып, технологиялық жабдықтардың параметрлерін, қосалқы және кӛлік жабдықтарын таңдау, органикалық 

заттар мен НГ ӛндірісін компьютерлік үлгілеудің негізгі ережелерін меңгеру. 

Пререквизиттері: Жалпы және бейорганикалық химия; Органикалық химия  

Постреквизиттері: Алкогольсіз сусындар технологиясы, Технологиялық процестерді автоматтандыру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Компас-3D геометриялық объектілері, құрамдас объектілер, штриховка, фаскалар 

және дӛңгелектеу, сызықтық ӛлшемдерді кӛрсету, диаметральды, радиалды бұрыштық ӛлшемдер, шығару, кесу 

желілері, шығару элементтері, нысандарды редакциялау, нысандарды кӛшіру, парақтарды басқару, түрлермен 

жұмыс істеу тәсілдері, қабаттармен жұмыс істеу, техникалық талаптарды жасау және редакциялау, үш ӛлшемді 

модельдермен жұмыс істеу кезіндегі интерфейстің ерекшеліктері, суреттерді басқару, бӛлшектерді модельдеу 

тәсілдері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; D)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Теориялық  механика  

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р., Байбулов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теориялық механика - физика-математикалық  ғылымдардың негізгі бір бӛлігі, 

сондықтан оны игеру үшін жоғары математика мен физиканың  негізгі заңдылықтарын білуі керек. Теориялық 
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механиканы білмей, материалдар кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы, машиналар бӛлшектері, 

материалдар мен конструкциялар механикасы, тұтас денелердің механикасы, газдар мен сұйықтардың 

механикасы, гидравлика сияқты ғылым салаларын игеру мүмкін емес. Онымен  қатар, бұл пәнді игермей 

кӛптеген инженерлік мамандықтарды түсіну ӛте қиынға соғады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Механика күнделікті ӛмір талабынан туған ең ескі ғылым саласына жатады. 

Теориялық механика техникада пайдаланылатын ғылымдардың негізі. Бұған мысал - техниканың  барлық 

салаларындағы ӛркен жетістіктер. Механиканың болашақтағы міндеттері – бүгінгі техниканың болашақта 

ӛсуіне ғылыми негіз жасау. 

Пререквизиттері: Электротехника, Физикалық және коллоидты химия 

Постреквизиттері: Тамақ ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік және еңбекті қорғау, Тағамдық ӛнімдер ӛндірісінің 

экономикасы және басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е) ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.1 Модуль Беттік қҧбылыстар және тағамдық ӛндірістерді микробиологиялық талдау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Нутриентология және тамақтану 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Бекетова Г.К., оқытушы, магистр Жасекенова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теориялық механика - физика-математикалық  ғылымдардың негізгі бір бӛлігі, 

сондықтан оны игеру үшін жоғары математика мен физиканың  негізгі заңдылықтарын білуі керек. Теориялық 

механиканы білмей, материалдар кедергісі, машиналар мен механизмдер теориясы, машиналар бӛлшектері, 

материалдар мен конструкциялар механикасы, тұтас денелердің механикасы, газдар мен сұйықтардың 

механикасы, гидравлика сияқты ғылым салаларын игеру мүмкін емес. Онымен  қатар, бұл пәнді игермей 

кӛптеген инженерлік мамандықтарды түсіну ӛте қиынға соғады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Механика күнделікті ӛмір талабынан туған ең ескі ғылым саласына жатады. 

Теориялық механика техникада пайдаланылатын ғылымдардың негізі. Бұған мысал - техниканың  барлық 

салаларындағы ӛркен жетістіктер. Механиканың болашақтағы міндеттері – бүгінгі техниканың болашақта 

ӛсуіне ғылыми негіз жасау. 

Пререквизиттері: Талдаудың физикалық химиялық әдістері, Органикалық химия 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтандыру, Тағам ӛндірістерінің процестері мен 

аппараттары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Басқа да жалпы ғылыми пәндермен қатар арнайы пәндерді оқу үшін теориялық 

негізді қалау, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алудың негізгі әдістері мен технологиялық 

процесте қолданылуы.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Коллоидтық химия», «Жалпы органикалық», «Органикалық химия» және 

«Физикалық химия» курстарының білімдеріне негізделген. Жалпы инженерлік пәндердің және арнайы 

пәндердің арасын байланыстыратын звено. 

Пререквизиттері: Электротехника, Органикалық химия 

Постреквизиттері: Тағам ӛндірістерінің процестері мен аппараттары, Ет және сүт ӛнеркәсібі 

кәсіпорындарының жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Беттік құбылысты, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алуды 

білу; дисперсті жүйелердің негізгі парамертрлерін анықтау мен мӛлшерлерінің деңгейін білу В)Негізгі әдістерді 

техникалық процесте қолдау С)Коллоидты-дисперсті жүйелерді нағыз ерітінділерден және ӛрескелдисперсті 

жүйелерден дәл айыру Д)Коллоидты-дисперсті жүйелердің алу әдістерін игеру Е)Дисперсті жүйелерінің 

қасиеттерін анықтау үшін химиялық анализ және эксперимент жүргізуді игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Тағам ӛндірістерін микробиологиялық бақылау 
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Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Бекетова Г.К., оқытушы, магистр Жасекенова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: микроорганизмдердің систематикасын, морфологиясын (формалары мен 

құрылысын) және физиологиясын (тіршілік әрекетін ), оларды бӛлу және тану әдістерін, сондай-ақ олардың 

табиғаттағы мәнін және адам қызметінің түрлі салаларында қолдану мүмкіндіктерін анықтау . 

Пәннің қысқаша мазмҧны: микроорганизмдердің систематикасын, морфологиясын (формалары мен 

құрылысын) және физиологиясын (тіршілік әрекетін ), оларды бӛлу және тану әдістерін, сондай-ақ олардың 

табиғаттағы мәнін және адам қызметінің түрлі салаларында қолдану мүмкіндіктерін анықтау . 

Пререквизиттері: Жалпы және бейорганикалық химия, Электротехника 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтандыру, Тағамдық ӛнімдер ӛндірісінің экономикасы 

және басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.2 Модуль Тамақтану физиологиясы және микробиология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Тамақтану физиологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Бекетова Г.К., оқытушы, магистр Жасекенова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Тамақтану физиологиясы" пәнін игерудің мақсаты студенттерді рационалды 

тамақтану негіздері, макро-және микронутриенттер, ас қорыту химиясы туралы білім алу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тамақтанумен байланысты функционалдық процестерді зерттейді, ағзаның 

тағамдық заттарға (нутриенттерге) және энергияға қажеттілігін анықтайды, белгілі бір ӛмір сүру жағдайында 

денсаулық жағдайына барабар адам тамақтануын рационализациялау бойынша ғылыми негіздерді әзірлейді. 

Пререквизиттері: Талдаудың физикалық химиялық әдістері, Органикалық химия 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтандыру, Тағам ӛндірістерінің процестері мен 

аппараттары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: БАЗ ӛндірісі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к.Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Басқа да жалпы ғылыми пәндермен қатар арнайы пәндерді оқу үшін теориялық 

негізді қалау, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алудың негізгі әдістері мен технологиялық 

процесте қолданылуы.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Коллоидтық химия», «Жалпы органикалық», «Органикалық химия» және 

«Физикалық химия» курстарының білімдеріне негізделген. Жалпы инженерлік пәндердің және арнайы 

пәндердің арасын байланыстыратын звено.     

Пререквизиттері: Электротехника, Органикалық химия 

Постреквизиттері: Тағам ӛндірістерінің процестері мен аппараттары, Ет және сүт ӛнеркәсібі 

кәсіпорындарының жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Беттік құбылысты, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алуды 

білу; дисперсті жүйелердің негізгі парамертрлерін анықтау мен мӛлшерлерінің деңгейін білу В)Негізгі әдістерді 

техникалық процесте қолдау С)Коллоидты-дисперсті жүйелерді нағыз ерітінділерден және ӛрескелдисперсті 

жүйелерден дәл айыру Д)Коллоидты-дисперсті жүйелердің алу әдістерін игеру Е)Дисперсті жүйелерінің 

қасиеттерін анықтау үшін химиялық анализ және эксперимент жүргізуді игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Микробиология 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Жасекенова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  "Микробиология" пәнін игерудің мақсаты микробиологиялық зерттеулер үшін 

қажетті теориялық және практикалық базаны меңгеру және әртүрлі ортада тіршілік ететін тірі организмдердің 

микрофлорасын талдау әдістерін меңгеру болып табылады . 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Микробтардың құрылымын (морфологиясы), олардың химиялық 

ұйымдастырылуын және тіршілік әрекетінің заңдылықтарын (физиология), ӛзгергіштік және тұқым 
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қуалаушылық (Микроорганизмдер генетикасы), басқа организмдермен, оның ішінде адамдармен қарым-

қатынасын және олардың биосфераны қалыптастырудағы рӛлін зерттейді. 

Пререквизиттері: Жалпы және бейорганикалық химия, Электротехника 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді автоматтандыру, Тағамдық ӛнімдер ӛндірісінің экономикасы 

және басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Беттік құбылысты, дисперстік жүйелердің қасиетін зерттеу, оларды алуды 

білу; дисперсті жүйелердің негізгі парамертрлерін анықтау мен мӛлшерлерінің деңгейін білу В)Негізгі әдістерді 

техникалық процесте қолдау С)Коллоидты-дисперсті жүйелерді нағыз ерітінділерден және ӛрескелдисперсті 

жүйелерден дәл айыру Д)Коллоидты-дисперсті жүйелердің алу әдістерін игеру Е)Дисперсті жүйелерінің 

қасиеттерін анықтау үшін химиялық анализ және эксперимент жүргізуді игеру. 

 

10.1 Модуль Жалпы технология және биохимия 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Биохимия  

Бағдарлама авторы:  Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тірі материя құрамына енетін қосылыстардың негізгі кластарын,  олардың 

алмасу процестерінің сипаттарын білуге қажетті білім, іскерлік, дағдылармен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Биохимияның даму тарихы. Организмдердің  химиялық құрамы. Ақуыздар. 

Дәрумендер. Кӛмірсулар. Ферменттер. Гармондар. Липидтер. 

Пререквизиттері:   Органикалық химия, Физикалық және коллоидты химия 

Постреквизиттері: Тамақ ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік және еңбекті қорғау, Нан және нан ӛнімдерінің 

технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірі обьектілердің химиялық құрамы мен химиялық элементтерге 

қажеттілігін білу; В)Биологиялық обьектілерге ферменттердің әсер ету механизмін білу; С)Маңызды 

биологиялық қосылыстарға сапалық реакция жүргізе білу; D)Органикалық қосылыстардың қасиеті мен 

құрылысын химиялық эксперимент жүзінде дәлелдей білуге дағдылану; Е)Ӛз бетімен конспект, мини дәріс, 

баяндама, мәнжазба жаза білу қабілеттерін қалыптастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тағамдық ӛнімдердің жалпы технологиясы 

Бағдарлама авторы:  оқытушы, магистр Жасекенова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шикізатты ӛңдеудің технологиялық процестерін зерттеу, прогрессивті 

индустриялық технологияны қолдана отырып, жартылай фабрикаттардың, дайын тағамдардың, аспаздық және 

кондитерлік ӛнімдердің кең ассортиментін дайындау технологиясын зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жеке тауартану топтарының тағам ӛнімдерін дайындаудың жіктелуін, 

ассортиментін, негізгі ерекшеліктері мен технологиялық процестерін зерттейді. Жұмыс жоспарында ол басқа 

технологиялық пәндермен толықтырылды. Курста оқитын студенттерге қатысты күту, сондай-ақ нәтижелерді 

бағалау Құралдары белгіленген. Курс бағдарламасы студент үшін қысқаша шолу ғана емес, сонымен қатар 

студенттер оқу кезінде ӛз қызметін жоспарлайтын қызығушылық танытқан адамдар үшін қол жетімді құжат 

ретінде қызмет етеді . 

Пререквизиттері:   Органикалық химия, Физикалық және коллоидты химия, Жалпы химия 

Постреквизиттері: Тағамдық ӛнімдер реологиясы, Нан және нан ӛнімдерінің технологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жоспарлау және жүзеге асыру; в)Тамақ ӛндірісінде негізгі міндеттерді 

қолдана білу. Д)Технологиялық процестерді әзірлеу кезінде нақты техникалық шешім қабылдауды негіздеу. 

 

10.2 Модуль Жалпы  технологияжәне нутриенттер химиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Нутриенттер химиясы 

Бағдарлама авторы:  оқытушы, магистр Жасекенова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тамақ жүйесінің химиялық құрамының, азық- түлік ӛнімдерінің сапасы мен 

тағамдық құндылығының ӛндірістің технологиялық режимдерімен, азық- түлік шикізаты мен тамақ ӛнімдерін 

қайта ӛңдеу және сақтаудың күрделі процестеріне ғылыми кӛзқарасты қалыптастыруға кӛмек кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия ғылымының бір бӛлімі, оның негізгі пәні – адамның тамақтану саласы. 

Нутриенттер химиясы тамақ ӛнімдерінің химиялық құрамы, технологиялық ағындағы және біздің ағзадағы 

нутриенттердің ӛзгерулері, сапаны басқарудың жаңа әдістері мен жүйесін жасау мәселелерімен айналысады. 

Пререквизиттері: Органикалық химия, Физикалық және коллоидты химия 

Постреквизиттері: Тамақ ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік және еңбекті қорғау, Нан және нан ӛнімдерінің 

технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жоспарлау және жүзеге асыру; в)Тамақ ӛндірісінде негізгі міндеттерді 

қолдана білу. Д)Технологиялық процестерді әзірлеу кезінде нақты техникалық шешім қабылдауды негіздеу. 
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5В072000 – БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

3 курс 

Білім бағдарламалары:  

5В072001 – Бейорганикалық материалдардың химиялық технологиясы 

5В072002 – Минералды тыңайтқыштар мен тҧздар ӛндірісінің химиялық технологиясы  

 

Қабылдау жылы: 2018ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Білім бағдарламасы: 5В072001 – Бейорганикалық материалдардың химиялық технологиясы 

8.1 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын бақылау І, 14 кредит 

БП ТК МSS 2213 Метрология, стандарттау және сертификаттау 3 5 

КП ТК BZHTTN  2314 
Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының 

теориялық негіздері 
4 5 

КП ТК МShDB 2315 Минералды шикізатты дайындау және байыту  6 4 

8.2 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын бақылау ІІ, 14 кредит 

БП ТК ShОSB 2213 Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 3 5 

КП ТК BKTNTTN 

2314 

Бейорганикалық қышқылдар, тұздар, негіздер технологиясының 

теориялық негіздері 
4 5 

КП ТК КМR 2315 Қазақстанның минералды ресурстары  6 4 

9.1 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау І, 10 кредит 

КП ТК  ІЕ 3316 Инженерлік экология 5 5 

КП ТК OSD 3317 Ӛндірістік су дайындау 5 5 

9.2 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау ІІ, 10 кредит 

КП ТК  КОАВ 3316 Қоршаған ортаға әсерді бағалау 5 5 

КП ТК АSTA 3317 Ағын суларды тазарту әдістері 5 5 

10.1 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары І, 19 кредит 

БП ЖК GP 3218 Гидромеханикалық процестер 5 6 

БП ТК HR 3219 Химиялық реакторлар 5 5 

БП ТК MZhAP 3220 Масса және жылу алмасу процестері 6 4 

БП ТК НОАТ 3221 Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар 4 4 

10.2 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары ІІ, 19 кредит 

БП ЖК GP 3218 Гидромеханикалық процестер 5 6 

БП ТК НОР 3219 Химиялық ӛндірістердің пештері 5 5 

БП ТК НОМА  3220 Химия ӛндірісіндегі машиналар мен аппараттар 6 4 

БП ТК НТРZh 3221 Химиялық-технологиялық процестерді жобалау 4 4 

11.1 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологилық процестері І, 17 кредит 

КП ТК TT 3322 Техникалық термодинамика 5 5 

КП МК BZHT 3323 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 7 

КП ЖК SZhSMHT 3324 Саздыжер және силикатты материалдар химиялық 

технологиясы 

6 5 

11.2 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологилық процестері І, 17 кредит 

КП ТК HTZhTP 3322 Химиялық технологияның жоғары температуралық процестері 5 5 

КП МК BZHT 3323 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 7 

КП ЖК SZhSMHT 3324 Саздыжер және силикатты материалдар химиялық 

технологиясы 

6 5 

12.1 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер I, 14 кредит 

БП МК KK(O)T 3225 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

БП ТК BZTT 3226 Бейорганикалық заттарды техникалық талдау 6 4 

БП ЖК НОЕК 3227 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 6 4 

  Ӛндірістік практика 6 3 

12.2 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер IІ, 14 кредит 

БП МК KK(O)T 3225 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

БП ТК BZTFHA 3226 Бейорганикалық заттарды талдаудың физика-химиялық әдістері 5 4 

БП ЖК НОЕК 3227 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 6 4 

  Ӛндірістік практика 6 3 

Білім бағдарламасы: 5В072002 – Минералды тыңайтқыштар мен тҧздар ӛндірісінің химиялық 

технологиясы 

8.1 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын бақылау І, 14 кредит 
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БП ТК SN 2213 Стандарттау негіздері 3 5 

КП ТК BZT 2314 Бейорганикалық заттардын термодинамикасы 4 5 

КП ТК GОТ 2315 Галургиялық ӛндірістер технологиясы 6 4 

8.2 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын бақылау ІІ, 14 кредит 

БП ТК МSN 2213 Метрология және стандарттау негіздері 3 5 

КП ТК BET 2314 Бейорганикалық ерітінділер термодинамикасы 4 5 

КП ТК ТТО 2315 Табиғи тұздарды ӛңдеу 6 4 

9.1 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау І, 10 кредит 

КП ТК  ОЕ 3316 Ӛнеркәсіптік экология 5 5 

КП ТК OКSКЕ 3317 Ӛндірістік кәсіпорындарды сумен қамтамасыз ету 5 5 

9.2 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау ІІ, 10 кредит 

КП ТК  КОІК 3316 Қоршаған ортаға инженерлік қорғау 5 5 

КП ТК КST 3317 Кәсіпорын суларды тазарту  5 5 

10.1 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары І, 19 кредит 

БП ЖК GP 3218 Гидромеханикалық процестер 5 6 

БП ТК ОНR 3219 Ӛнеркәсіптік химиялық реакторлар  5 5 

БП ТК НОNРА 3220 Химиялық ӛндірістердегі негізгі процестер және аппараттар   6 4 

БП ТК НОАТ 3221 Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар 4 4 

10.2 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары ІІ, 19 кредит 

БП ЖК GP 3218 Гидромеханикалық процестер 5 6 

БП ТК ZhET 3219 Жоғары энергиялар технологиясы 5 5 

БП ТК MZhAK 3220 Масса- және жылуалмасу аппараттарының конструкциялары 6 4 

БП ТК MTOKM  3221 
Минералды тыңайтқыштар ӛндірістерін компьютерлік 

модельдеу 
4 4 

11.1 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологилық процестері І, 17 кредит 

КП ТК HОP 3322 Химия ӛндірістерінің пештері 5 5 

КП МК BZHT 3323 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 7 

КП ЖК SZhSMHT 3324 Саздыжер және силикатты материалдар химиялық 

технологиясы 

6 5 

11.2 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологилық процестері І, 17 кредит 

КП ТК HTZhP 3322 Химиялық технологияның жылулық процестері 5 5 

КП МК BZHT 3323 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 7 

КП ЖК SZhSMHT 3324 Саздыжер және силикатты материалдар химиялық 

технологиясы 

6 5 

12.1 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер I, 14 кредит 

БП МК KK(O)T 3225 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

БП ТК MTHT 3226 Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы 6 4 

БП ЖК НОЕК 3227 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 6 4 

  Ӛндірістік практика 6 3 

12.2 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер IІ, 14 кредит 

БП МК KK(O)T 3225 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

БП ТК МТНТ 3226 Минералды тұздардың химиялық технологиясы 6 4 

БП ЖК НОЕК 3227 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 6 4 

  Ӛндірістік практика 6 3 

 

Білім бағдарламасы: 5В072001 – Бейорганикалық материалдардың химиялық технологиясы 

8.1 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын   бақылау І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Минералды шикізатты дайындау және байыту  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл химиялық ӛндірістегі пайдалы қазбаларды байытудың негізгі жаңа 

әдістерімен, олардың жүру механизмімен, кең ӛңдейтін дүңгірлік, уатқыш, ұнтақтағыш қондырғыларының 

конструкциясы және құрылысмен таныстыру болып табылады. Студенттерді дайындау – бұл алынған 

білімдерді қолдана білуі, диалектикалық ойлауын  қалыптастыру және дамыту үшін мақсатталған.    

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Студенттерді минералдың физикалық – химиялық қасиеттері жӛнінде білімдерін 

кеңейту және бекіту, байыту процестерінің әдістері туралы ғылыми ойларын қалыптастыру болып табылады.  

Пререквизиттері: Инженерлік экология, Ӛндірістік су дайындау 

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері, Кәсіпорын экономикасы және 

ӛндірісті ұйымдастыру 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық реакциялардың жалпы заңдылықтарын білу; минералдар, 

кеннің құрамын және оның классификациясын білу; пйдалы қазба байлықтарды байытудың жаңа әдістерін білу; 

В)Негізгі ӛнеркәсіптік химиялық технологияларды оқып үйрену; химиялық термодинамиканың негізгі 

түсініктеріне қабілеті болу; С)Технологиялық қондырғыларды таңдау және есептеу әдістерін білу; процестердің 

технологиялық параметрлерін анықтау; Д)Анықтама материалдарымен жұмыс істей алу қабілеті; Е)Табиғы 

минералдардың физико-химиялық қасиеттерін зерттей алуы 

 

8.2 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын бақылау ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қазақстанның минералды ресурстары  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Басқа да жалпы пәндермен қатар арнайы пәндерді оқу үшін Қазақстанның 

минералды шикізаттар туралы білім алу. Қазақстанның ірі кен орындарымен танысу. Перспективада шикізат 

ресурстарының мәселелерінің шешулі жолдарымен анысу. Негізгі шикізаттың шығару және тасымалдау 

әдістері туралы ұғым алу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Студенттерді минералдың физикалық – химиялық қасиеттері жӛнінде білімдерін 

кеңейту және бекіту, байыту процестерінің әдістері туралы ғылыми ойларын қалыптастыру болып табылады.  

Пререквизиттері: Инженерлік экология, Ӛндірістік су дайындау 

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері, Кәсіпорын экономикасы және 

ӛндірісті ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық құбылыстар мен олардың заңдылықтарын физиканың жалпы 

принциптері бойынша минералдардың құрылымы туралы; әр түрлі бейорганикалық шикізаттар кен орындары 

туралы; минералды шикізаттар, олардың құрылымы, қасиеттері және алудың әдістері мен жағдайы туралы 

түсінігі болуға; В)Шикізаттың құрамындағы  негізгі компонент мӛлшерін анықтай білу; минералды шикізаттың 

құндылығын бағалай білу; С)Минералды рудаларға физикалық химиялық талдау жасауға қабілеті болу; 

Д)Негізгі элементті  шикізат құрамында есептеуге; экологиялық кӛрсеткіштьерді есептей білуге дағдылануға; 

Е)Қоршаған ортаға тигізілген зияндылықты бағалауды білу 

 

9.1 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Инженерлік экология  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі инженерлік экология мәселелері 

жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. Химиялық 

кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай ӛнімдері 

қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. Болашақ 

мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. 

Атмосфераға жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық 

негіздерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік экологияның даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері.  

Инженерлік экологияның негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған ортаның тікелей 

және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және қалдықсыз 

технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды заттарды 

нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және оның 

удайы ӛндірудегі ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология, Қолданбалы механика 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері, Экономика негіздері және 

химия ӛнеркәсібенде ӛндірісті басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз және қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі -

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің қалдықсыздық 

дәрежесі, С)Экометрия және экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды инженерлік 

есептеулерде қолдана білуі, Миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға 

таралуын есептеуде қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі 

арасындағы байланысты қолдана білуі Е)Газ тазарту жүйелерінің қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық 

процестердің қалдық газдардың мӛлшерін есептей білу  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛндірістік су дайындау  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Коагулянт және флокулянттардың физикалық-химиялық қасиет-терімен 

таныстыру; әртүрлі ауыл шаруашылық саласында су сапасын жақсарту процестерінде коагулянт пен 
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флокулянтты тәжірибелік қолдану облыстары; адам ӛмірінде судың маңыздылығын бағалау және ӛндірісте 

қолданылатын судың сапасын білу қажеттілігін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Судан еріген газдарды бӛлудің теориялық негіздері, су сапасын жақсарту әдістері, 

судың технологиялық қасиеттеріне әсер ететін факторлар, суды жұмсарты тәсілдері, су тазарту жабдықтары.  

Пререквизиттері: Метралогия, стандарттау және сертификаттау, Бейорганикалық заттардың химиялық 

технологиясының теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Азот, калий және фосфор технологиясы, Бейорганикалық заттар ӛндірісін жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әртүрлі қоспалардың судың сапасына әсері және су сапасына қойылатын 

талаптар, олардың классификациясы; В)Су сапасын жақсартатын негізгі әдістер, технологиялық прооцестер, 

қондырғылар туралы; С)Коспаларды коагуляциялаудың теориялық негізлері және әсер ететін факторлар 

туралы; Д)Ауыз суын дайындайтын қондырғылардың құрылымы және технологиялық схема таңдау үшін 

негізгі кретериялар туралы. Ерітіндідегі зерттелетін затты есептеу үшін титриметриялық анализ әдісінің 

эквиваленттер заңын білу; Суды тазарту кезінде коагулянт және флокулянтты таңдап және қолдана білуі;-

Бастапқы судың құрамына байланысты фильтрлейтін және ионитті материалдарды таңдау және қолдана білуі. 

Лабораториялық анализдік бақылау кезінде зерттелетін заттың мӛлшерін титрлеу әдісімен анықтау; 

Е)Анализдеуге алынған негізгі заттың бӛлігін анықтау үшін сандық есептеу теңдеулерді қолдану; 

Физикалықхимиялық әдістерді қолданып лабораториялық приборлармен жұмыс жасау: иономер – 500, 

фотоколориметр – ФК-3.  

 

9.2 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қоршаған ортаға әсерді бағалау  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі қоршаған ортаға әсерді бағалау 

мәселелері жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. 

Химиялық кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай 

ӛнімдері қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. 

Болашақ мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. 

Атмосфераға жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық 

негіздерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері.  

Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған 

ортаның тікелей және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және 

қалдықсыз технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды 

заттарды нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

және оның удайы ӛндірудегі ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология, Қолданбалы механика 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері, Экономика негіздері және 

химия ӛнеркәсібінде ӛндірісті басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз және қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі -

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің  қалдықсыздық 

дәрежесін анықтай білу; С)Экометрия және экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды 

инженерлік есептеулерде, миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға таралуын 

есептеуде қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі 

арасындағы байланысты, ағын сулардың сапасын анықтау тәсілдерін білу, Е)Газ тазарту жүйелерінің 

қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық процестердің қалдық газдары мӛлшерін есептей білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ағын суларды тазарту әдістері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г. К.   

Курсты оқытудың мақсаты: Сумен қамтама-сыз ететін кӛздер мен әртүрлі қоспалардың су сапасына әсер етуі 

жӛнінде мағлұмат беру; судың сапасын жақсарту әдістері және технологиялық схемаларды қарастыру; адам 

ӛмірінде судың маңыздылығын бағалау және ӛндірісте қолданылатын судың сапасын білу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Судан еріген газдарды бӛлудің теориялық негіздері, су сапасын жақсарту әдістері, 

судың технологиялық қасиеттеріне әсер ететін факторлар, суды жұмсарты тәсілдері, су тазарту жабдықтары.  

Пререквизиттері: Метралогия, стандарттау және сертификаттау, Бейорганикалық заттардың химиялық 

технологиясының теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Азот, калий және фосфор технологиясы, Бейорганикалық заттар ӛндірісін жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әртүрлі қоспалардың судың сапасына әсері және су сапасына қойылатын 

талаптар, олардың классификациясы; Су сапасын жақсартатын негізгі әдістер, технологиялық прооцестер, 

қондырғылар туралы; Коспаларды коагуляциялаудың теориялық негізлері және әсер ететін факторлар туралы; 

В)Ауыз суын дайындайтын қондырғылардың құрылымы және технологиялық схема таңдау үшін негізгі 
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кретериялар туралы.С)Ерітіндідегі зерттелетін затты есептеу үшін титриметриялық анализ әдісінің 

эквиваленттер заңын білу; Д)Суды тазарту кезінде коагулянт, флокулянтты таңдап, қолдана білуі; Бастапқы 

судың құрамына байланысты фильтрлейтін, ионитті материалдарды таңдау, қолдана білуі. Лабораториялық 

анализдік бақылау кезінде зерттелетін заттың мӛлшерін титрлеу әдісімен анықтау; Анализдеуге алынған негізгі 

заттың бӛлігін анықтау үшін сандық есептеу теңдеулерді қолдану; Е)Физикалық химиялық әдістерді қолданып 

лабораториялық приборлармен жұмыс жасау: иономер – 500, фотоколориметр – ФК-3. 

 

10.1 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Гидромеханикалық процестер 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. доцент Тастанова Л. К., аға оқытушы Бекетова Г. К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге гидромеханикалық аппараттар және процестер негіздерін оқыту, 

гидромеханикалық аппараттарды таңдай және есептей білуге үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық аппараттардағы қолданбалы гидравликаның жалпы мәселелері. 

Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Гаген-Пуазейль теңдеуі. Құбырлар мен аппараттардың 

гидравликалық кедергісі. Газдар мен сұйықтардың мӛлшерін анықтау. Сұйықтың қозғалыссыз түйіршікті 

қабаттар, кеуекті кедергілер арқылы қозғалысы. Жалған сұйылу қабатының гидродинамикасы. 

Пневмотранспорт. Сұйық орталарда араластыру. Араластырудың түрлері. Араластырудың қарқындылығы және 

тиімділігі. Механикалық араластыру. Сұйықтың араластырғышы бар аппараттарда қозғалысы. Араластыруға 

жұмсалған энергия шығыны. Араластырғыштардың конструкциялары, олардың сипаттамасы және таңдау. 

Пневматикалық араластыру. Газ шығынын, қысымын анықтау. Циркуляциялық араластыру. Сұйықтарды 

тасымалдау. Насостардың классификациясы (кӛлемдік және динамикалық). Насостардың негізгі параметрлері: 

ӛнімділік, тегеуірін, энергия шығыны. 

Пререквизиттері: Физикалық химия; Аналитикалық химия   

Постреквизиттері: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы, Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттердің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: химия ӛнеркәсібіндегі гидромеханикалық  процестердің 

теориялық негіздері туралы; В)Гидромеханикалық  процестердің негізгі машиналары мен механизмдері туралы-

гидромеханикалық процестердің жалпы заңдылықтары туралы; С)Араластырудың  ӛнеркәсіптік тәсілдерін, 

Д)Фильтрлеу аппараттарының, машиналары мен механизмдерінің конструкцияларын және олардың жұмыс 

істеу принципін. Химия ӛнеркәсібінің негізгі машиналар мен механизмдерді жобалау; Е)Процестерге техника– 

экономикалық негіздей білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық реакторлар 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХТ процестерінде қолданылатын пештер мен реакторлар, оларды жобалау 

әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пластикалық массалар синтезінің қазіргі заманғы тәсілдері. Отын-комплекс 

жағдайы мен оның даму перспективаларын. Экологиялық таза отындық фракциялар ӛңдеудің негізгі 

тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму перспективалары. 

Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу принциптері.   

Пререквизиттері: Органикалық химия, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері, Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: түсінігі болуға:арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және 

органикалық заттарды ӛңдеу технологиясында қолданылатын реакторлар мен пештердің классификациясынан; 

отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен тағайындалуына байланысты пештер 

мен реакторларды таңдау принциптерінен;технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді 

жобалау принциптерінен; В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін;мұнай және мұнай ӛнімдерін, 

мұнайхимиялық шикізатты химиялық және инструменттік зерттеу әдстерін және олардың сапасын тексеруді; 

С)Таңдалған химиялық реакторлар мен пештердің ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу керек; 

технологиялық жобалауды, есептеу жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды 

дұрыс пайдалануды;тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Масса және жылу алмасу процестері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы пәндерді әрі қарай оқытуға және ӛндіріс жағдайларында, 

ғылыми-зерттеу институттарында, жоғары оқу орындарында техник-технолог ретінде кәсіптік қызметін 

жалғастыруға қажетті білім беру  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Масса алмасу процестері туралы жалпы мәліметтер. Химиялық технологиядағы 

масса алмасу процестерінің маңызы. Масса алмасу процестерінің түрлері және жалпы сипаттамасы. Бұл 

процестердің экологиялық проблемаларды шешудегі маңызы. Фазалар арасындағы еркін шекаралар (газ, бу, 

сұйық) жүйелердегі масса алмасудың негіздері. Химиялық аппараттардан жылу алып кетудің ӛндірістік 

тәсілдері. Абсорбция. Сұйықтарды айдау. Сұйықтық экстракция.  

Пререквизиттері: Гидромеханикалық процестер; Химиялық реакторлар 

Постреквизиттері: Химиялық-технологиялық процестерді басқару жүйелері; Бейорганикалық заттар ӛндірісін 

жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттерлің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: В)Химия ӛнеркәсібіндегі жылуалмасу, массаалмасу 

процестерінің теориялық негіздері туралы; жылуалмасу, массаалмасу процестерінің негізгі машиналары мен 

механизмдері туралы-жылуалмасу, массаалмасу процестерінің жалпы заңдылықтары туралы; С)Жылу берудің 

және алып кетудің ӛнеркәсіптік тәсілдерін,-жылуалмасу және массаалмасу аппараттарының, Д)Машиналар мен 

механизмдердің конструкцияларын, олардың жұмыс істеу принципін. Е)Химия ӛнеркәсібінің негізгі машиналар 

мен механизмдерді жобалауды; процестерге техника–экономикалық негіздей білуге міндетті. 

 

10.2 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық ӛндірістердің пештері  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды термодинамикалық анализ әдістері бойынша теориялық 

дайындау, ӛндірістік процестердің технологиялық схемаларын жобалау кезінде пайдалан білуге үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Табиғи және жасанды отындар. Оның шығу тегі, түрлері, екіншілік энергетикалық 

ресурстар, химиялық технологияда қолданылуы. Отынды беру және жағу құрылғылары.   

Пререквизиттері: Органикалық химия, Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері, Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жылутехникалық терминология туралы; В)Энергия алу және түрлендіру 

жолдары; негізгі жылуэнергетикалық жабдықтар; С)Термодинамикалық талдаудың негізгі тәсілдері; 

термодинамиканың негізгі заңдарын; Д)жылуэнергетикалық жабдықтар сипаттамасын тәжірибе жүзінде 

анықтауға; Е)Негізгі энергетикалық кӛрсеткіштерді ӛлшей білуге.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛндірісіндегі машиналар мен аппараттар  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л. К., оқытушы  Жакупова Г. Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы пәндері әрі қарай оқытуға және ӛндіріс жағдайларында, 

ғылыми-зерттеу институттарында, жоғары оқу орындарында техник-технолог ретінде кәсіптік қызметін 

жалғастыруға қажетті білім беру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия ӛнеркәсібінде жылу алмасу процестерінің маңызы. Химиялық 

аппараттарға жылу жеткізудің ӛндірістік тәсілдері. Химиялық аппараттардан жылу алып кетудің ӛндірістік 

тәсілдері. Буландыру. Масса алмасу процестері туралы жалпы мәліметтер. Химиялық технологиядағы масса 

алмасу процестерінің маңызы. Масса алмасу процестерінің түрлері және жалпы сипаттамасы. Бұл процестердің 

экологиялық проблемаларды шешудегі маңызы. Фазалар арасындағы еркін шекаралар (газ, бу-сұйық, 

сұйықсұйық) жүйелердегі масса алмасудың негіздері. Абсорбция. Сұйықтарды айдау. Сұйықтық экстракция. 

Қатты дене және сұйық (газ немесе бу) арасындағы масса алмасу. Адсорбция. Кептіру. Қатты дене-сұйық 

жүйесіндегі еру және экстракциялау. Ерітінділер мен балқымалардың кристалдануы Мембраналы процестер. 

Пререквизиттері: Гидромеханикалық процестер; Химиялық реакторлар 

Постреквизиттері: Химиялық-технологиялық процестерді басқару жүйелері; Бейорганикалық заттар ӛндірісін 

жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттердің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: В)Химия ӛнеркәсібіндегі жылуалмасу, массаалмасу 

процестерінің теориялық негіздері туралы; С)Жылуалмасу, массаалмасу процестерінің жалпы заңдылықтары 

туралы; жылу берудің, алып кетудің ӛнеркәсіптік тәсілдерін, Д)Жылуалмасу, массаалмасу аппараттарының 

конструкцияларын және олардың жұмыс істеу принципін, химия ӛнеркәсібінің негізгі аппаратарын жобалауды; 

Е)Процестерге техника–экономикалық негіздеу білу. 

 

11.1 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологиялық процестері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Техникалық термодинамика  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды термодинамикалық анализ әдістері бойынша теориялық 

дайындау, ӛндірістік процестердің технологиялық схемаларын жобалау кезінде пайдалан білуге үйрету.   
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Табиғи және жасанды отындар. Оның шығу тегі, түрлері, екіншілік энергетикалық 

ресурстар, химиялық технологияда қолданылуы.   

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия; физикалық химия 

Постреквизиттері: Экономика негіздері және химия ӛнеркәсібінде ӛндірісті басқару, Азот, калий және фосфор 

технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жылутехникалық терминология туралы; В)Энергия алу және түрлендіру 

жолдары; негізгі жылуэнергетикалық жабдықтар; С)Термодинамикалық талдаудың негізгі тәсілдері; 

Д)Термодинамиканың негізгі заңдарын; жылуэнергетикалық жабдықтар сипаттамасын тәжірибе жүзінде 

анықтауға; Е)Негізгі энергетикалық кӛрсеткіштерді ӛлшей білуге. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Саздыжер және силикатты материалдар химиялық технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: силикатты  материалдарды  ӛндіру процестерін зерттеу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Саздыжер және силикатты материалдардың химиялық технологиясына кіріспе. 

Саздыжер және силикатты материалдардың қолданылуы мен маңыздылығы. Саздыжер және силикатты 

материалдардың жіктелуі. Саздыжердің технологиясы. Минералды шикізаттардың негізгі түрлерінің 

сипаттамасы. Саздыжер мен саз. Ӛндіріс қалдықтары және олардың екіншілік минералды кен ретінде 

қолданылуы. Силикатты материалдар ӛндірісінің теориялық негіздері мен шикізаттары. Байланыстырғыш 

материалдардың теориялық негіздері. Байланыстырғыш материалдардың дамуы. Гипсті байланыстырғыш 

материалдар ӛндірісі. Әктасті байланыстырғыш материалдар ӛндірісі. Портладцемент пен оның түрлері. 

Цементтердің түрлері, қолдану аймақтары. Саздыжер мен кеңейетін цементтердің ӛндірісі.   

Пререквизиттері: Қолданбалы механика, Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Экономика негіздері және химия ӛнеркәсібінде ӛндірісті басқару, Студенттердің оқу-

зерттеу жұмысы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Силикатты материалдардың жіктелуі, қасиеттері және қолданылу салалары 

туралы; В)Әр түрлі силикатты материалдар ӛндіру технологиялары туралы; силикатты материалдар ӛндіру 

технологиясында қолданылатын құрал-жабдықтар туралы; білуге және қолдануға: С)Белгілі қасиеттерге ие 

ӛнімдерді алуға мүмкіндік беретін шикізат қоспасының тиімдіқұрамдарын есептеу әдістерін; алынатын ӛнімнің 

технологиялық қасиеттері мен сапасын бақылауды қамтамасыз ететін физикалық-химиялық талдау тәсілдерін; 

силикатты материалдарды ӛндірудің физикалық–химиялық негіздерін және технологиялық ерекшеліктерін; 

дағдылануға: Д)Силикатты материалдарды ӛндіру үшін қажетті шикізаттарды таңдауды; шикізат пен дайын 

ӛнімнің физикалық-химиялық қасиеттерін есептеу; белгілі қасиеттерге ие байланыстырғыш материалдарды 

ӛндіруге қажет шикізат қоспасын есептеу; Е)Силикатты материалдар ӛндіруге арналған шикізаттардың 

құрамдары мен қасиеттерін талдау.  

 

11.2 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологилық процестері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық технологияның жоғары температуралық процестері  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К.    

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық ерітінділер құрамы мен құрылысын анықтауға, ӛлшеу 

нәтижелерін ӛңдеуге және талданатын заттың құрамы мен талдау объектісінің табиғатына  сәйкес дұрыс талдау 

әдісін қолдануға үйрету, міндеттері кӛп компонентті объектіден талданатын затты (ион, элемент, қосылыс) 

бӛліп алу шығарудың теориялық негіздерін меңгерту; талдау әдістеріне сәйкес аналитикалық анықтауды 

практикалық орындаудың әдістемелік дағдыларын меңгерту сонымен қатар талдау нәтижелерінің қазіргі 

математикалық ӛңдеу әдістерін қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Элементтерді анықтаудың физика-химиялық әдістері. Гравиметрия. Титриметрия.  

Комлексонометрия. Тотығу тотықсыздану реакциялары.   

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия; физикалық химия 

Постреквизиттері: Экономика негіздері және химия ӛнеркәсібінде ӛндірісті басқару, Азот, калий және фосфор 

технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 
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12.1 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бейорганикалық заттарды техникалық талдау  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы  Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Айкенова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шикізат пен дайын ӛнімнің сапасы мен құрамын зерттеудің физика-химиялық 

тәсілдерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірісінің ӛнімдері мен шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері. Шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдерін тәжірибеде қолданылу салалары. Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 

процесі. Зерттеудің физика-химиялық тәсілдерінің маңыздылығы.   

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе; бейорганикалық химия; физикалық химия  

Постреквизиттері: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы; Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: В)Мұнай, газ, кӛмір және негізгі органикалық топтардың 

қосылыстарының сандық анықтау бақылаының физика-химилық тәсілдермен орындауын; принциптері 

бойынша түсініктерін ғылым–физикалық химия туралы;тәжірибе ӛткізу мен нәтижелерді дұрыс математикалық 

есептеуді;анализдердің қазіргі замағы физика-химиялық тәсілдерін, соның ішінде оптикалық, электрохимиялық 

және хроматографиялық тәсілдерін білу; С)Ерітіндегі және жалпы анықталатың үлгідегі зертелетін затты 

есептеуге арналған химиялық және физикахимиялық анализ тәсілінің жүргізу үшін қолданатың ерітінділердің 

керекті концентрациясымен дайындау; зертелетін заттардың мӛлшерін анықтауға қажетті эквиваленттердің 

молярлық, молялдық, титр концентрацияларын есептеу формураларын қолдану;ӛнімдерді, жартылай ӛнімдерді 

және ӛндеу шикізатын аналитикалық бақылау процестеріндегі мұнай, газ, кӛмір және органикалық заттар 

компонентерін сапалық пен сандық анализдеріне арналған зерттеулердің физика-химиялық тәсілдерін. 

Д)Лабораториялық аналитикалық бақылау жағдайларында зерттелетін заттың мӛлшерін фотоколориметрлік, 

кондуктометрлік, потенциометрлік және хроматографиялық анализ тәсілдермен анықтауды; Е)Зерттелетін 

ӛлшендідегі анықталатын заттарды табуға арналған сандық есептеу формуларын қолдануды;лабораториялық 

аспаптармен жұмыс істеуді;физика-химиялық әдістерінің орындау техникасын игеруді 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г. Б.    

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық және мұнайхимиялық ӛндіріс орындарында болашақ мамандары 

еңбек қауіпсіздігінің негізгі ғылыми білімдері терең болуына, инженер-техникалық құрылғылары мен жеке 

қоғаныс заттарын қолдана білуге оқытады  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Химиялық-технологиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі негіздері» пәні студенттерді 

еңбекті қорғаудың негізгі мәселелері, ӛндірістегі қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен жұмысшыларды 

жаңа қауіпсіз әдістермен және құралдармен қорғау, технологиялық процестерге, эксплуатация және ремонт 

кезіндегі құрал-жабдықтарға қойылатын талаптарды үйрету мақсатында оқытылады. Арнайы курста жану 

процестері, заттар мен материалдардың жану қасиеттері туралы негізгі мәліметтері берілген, сонымен қатар 

ӛндірістік ғимараттар мен химия ӛнеркәсібінің құрылысын жобалағанда қолданатын ӛрт сӛндіру 

профилактикасы мен қорғаудың талаптары.  

Пререквизиттері: Техникалық термодинамика, Химиялық реакторлар  

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері; Жобалау негіздері және 

зауыттарды жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: еңбекті қорғаудың заңдылықтары, В)Жұмысты 

ұйымдастыру, еңбек жағдайларын қауіпсіз және таза ұстау, еңбек жағдайларын анализдеу; химия 

ӛнеркәсібіндегі еңбек гигиенасы және ӛндірістік санитария; С)Қауіпсізік техникасының негіздері;-химия 

ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік техникасы мен ӛртті сӛндіру және профилактика негіздерітығыз байланысқан, 

ӛйткені ӛндірістік авария мен қопарылыстытез арада хабарлау әдістері және ӛрт бір уақытта болады. қауіпсіздік 

техникасы мен ӛндірістік санитариядағы нормалар, ережелер, Д)Стандарттар мен инструкцияларды; еңбектің 

қауіпсіз жұмыс істеу әдістерін және инструктажды;қорғанудың кешенді және жеке қорғаныс құралдарын;-

құрал-жабдықтар мен ғимраттарға қойылатын талаптарды; -ӛрт пен ӛртке қауіпті заттардан қорғану және алдын 

алу. Е)Бақытсыздық жағдайларын талдау мен есебін жүргізу;-  Н-1 формадағы актіні толтыру   

 

12.2 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер IІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бейорганикалық заттарды талдаудың физика-химиялық әдістері 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы  Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Айкенова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия ӛндірісінің ӛнімдері мен қолданатын шикізат құрамын физика химиялық 

тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері туралы негізгі түсініктер беру. Заттардың физика-химиялық 
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қасиеттерін және процесттер сипаттамаларын химиялық аналитикалық мақсаттарда пайдалану мүмкіндіктерін 

қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірісінің ӛнімдері мен шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдері және оларды пайдалану мүмкіндіктері. Шикізат сапасын бақылауды 

ӛткізудің физика-химиялық тәсілдерін тәжірибеде қолданылу салалары. Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 

процесі. Зерттеудің физика-химиялық тәсілдерінің маңыздылығы.   

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе; бейорганикалық химия; физикалық химия  

Постреквизиттері: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы; Ӛндірістік құрылыс негіздері  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: Студент міндетті: В)Мұнай, газ, кӛмір және негізгі 

органикалық топтардың қосылыстарының сандық анықтау бақылаының физика-химилық тәсілдермен 

орындауын; принциптері бойынша түсініктерін ғылым – физикалық химия туралы;тәжірибе ӛткізу мен 

нәтижелерді дұрыс математикалық есептеуді;анализдердің қазіргі замағы физика-химиялық тәсілдерін, соның 

ішінде оптикалық, электрохимиялық және хроматографиялық тәсілдерін білу; С)Ерітіндегі және жалпы 

анықталатың үлгідегі зертелетін затты есептеуге арналған химиялық және физикахимиялық анализ тәсілінің 

жүргізу үшін қолданатың ерітінділердің керекті концентрациясымен дайындау; зертелетін заттардың мӛлшерін 

анықтауға қажетті эквиваленттердің молярлық, молялдық, титр концентрацияларын есептеу формураларын 

қолдану;ӛнімдерді, Д)Жартылай ӛнімдерді және ӛндеу шикізатын аналитикалық бақылау процестеріндегі 

мұнай, газ, кӛмір және органикалық заттар компонентерін сапалық пен сандық анализдеріне арналған 

зерттеулердің физика-химиялық тәсілдерін. Е)Лабораториялық аналитикалық бақылау жағдайларында 

зерттелетін заттың мӛлшерін фотоколориметрлік, кондуктометрлік, потенциометрлік және хроматографиялық 

анализ тәсілдермен анықтауды; Зерттелетін ӛлшендідегі анықталатын заттарды табуға арналған сандық есептеу 

формуларын қолдануды; лабораториялық аспаптармен жұмыс істеуді;физика-химиялық әдістерінің орындау 

техникасын игеруді 

 

Білім бағдарламасы: 5В072002–Минералды тыңайтқыштар мен тҧздар ӛндірісінің химиялық 

технологиясы 

8.1 Модуль  Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын бақылау І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Галургиялық ӛндірістер технологиясы 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К.    

Курсты оқытудың мақсаты: Галургиялық шикізаттан бейорганикалық заттарды алуда аппараттық-

технологиялық рәсімдеу, табиғи сулармен байланысын және табиғи заттардың физика -химиялық кӛрсетілімін 

меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстанның галургиялық шикізаты – бейорганикалық заттың негізі синтезі. ҚР 

мен шет елдердегі кен орындар. Түзды кӛлдер мен тұздықтардан тұз алу. Кен орнында тұздарды ұсақтау және 

байыту. Практикалық жұмыста тұздың үлгілері. Қатты табиғи заттар мен тұздықтардың тазартылуы. 

Галургиялық шикізатының заттар ӛндірісіндегі технологиялық процестер ерекшелігі. Тұздарды 

кристаллизациялау және кристалдамау арқылы тұздықтарды буландыру. Кристалдарды ірілендіру. КС және ПГ 

аппараттары мен процестері. Тұзды кептіру. Шығарынды мирабиллитті ӛнеркәсіптік жинау. Бассейндік әдіс. 

Қатты тұз қалдықтарынан натрий сульфатын алу. Тұздарды кристаллизациялау және кристалдамау арқылы 

тұздықтарды буландыру. Кристалдарды ірілендіру. КС және ПГ аппараттары мен процестері. Тұзды кептіру. 

Шығарынды мирабиллитті ӛнеркәсіптік жинау. Бассейндік әдіс. Қатты тұз қалдықтарынан натрий сульфатын 

алуды игереді. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері, Метрология, 

стандарттау және сертификаттау 

Постреквизиттері: Ӛндірістік құрылыс негіздері; Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Қатты қалдықтарды тазарту арқылы 

бейорганикалық материалдардан галургиялық шикізатты ӛңдеу аймағындағы дағды мен білімді жетілдіру. 

С)Гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы 

мен аппараттарын, ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен 

ӛртке қауіпсіздігі техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін 

азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларын. 

 

8.2 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы және ӛнім сапасын бақылау ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Табиғи тұздарды ӛңдеу 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К.    
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Курсты оқытудың мақсаты: Галургиялық шикізаттан бейорганикалық заттарды алуда аппараттық-

технологиялық рәсімдеу, табиғи сулармен байланысын және табиғи заттардың физика -химиялық кӛрсетілімін 

меңгеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстанның галургиялық шикізаты – бейорганикалық заттың негізі синтезі. ҚР 

мен шет елдердегі кен орындар. Түзды кӛлдер мен тұздықтардан тұз алу. Кен орнында тұздарды ұсақтау және 

байыту. Практикалық жұмыста тұздың үлгілері. Қатты табиғи заттар мен тұздықтардың тазартылуы. 

Галургиялық шикізатының заттар ӛндірісіндегі технологиялық процестер ерекшелігі. Тұздарды 

кристаллизациялау және кристалдамау арқылы тұздықтарды буландыру. Кристалдарды ірілендіру. КС және ПГ 

аппараттары мен процестері. Тұзды кептіру. Шығарынды мирабиллитті ӛнеркәсіптік жинау. Бассейндік әдіс. 

Қатты тұз қалдықтарынан натрий сульфатын алу. Тұздарды кристаллизациялау және кристалдамау арқылы 

тұздықтарды буландыру. Кристалдарды ірілендіру. КС және ПГ аппараттары мен процестері. Тұзды кептіру. 

Шығарынды мирабиллитті ӛнеркәсіптік жинау. Бассейндік әдіс. Қатты тұз қалдықтарынан натрий сульфатын 

алуды игереді. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері, Метрология, 

стандарттау және сертификаттау 

Постреквизиттері: Ӛндірістік құрылыс негіздері; Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Қатты қалдықтарды тазарту арқылы 

бейорганикалық материалдардан галургиялық шикізатты ӛңдеу аймағындағы дағды мен білімді жетілдіру. 

С)Гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы 

мен аппараттарын, ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Ӛауіпсіздік техникасы мен 

ӛртке қауіпсіздігі техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін 

азаматтық қорғаныс бойынша іс-шараларын. 

 

9.1 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛнеркәсіптік экология 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі инженерлік экология мәселелері 

жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. Химиялық 

кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай ӛнімдері 

қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. Болашақ 

мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. 

Атмосфераға жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық 

негіздерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инженерлік экологияның даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері.  

Инженерлік экологияның негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған ортаның тікелей 

және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және қалдықсыз 

технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды заттарды 

нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және оның 

удайы ӛндірудегі ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология, Қолданбалы механика 

Постреквизиттері: Экономика негіздері және химия ӛнеркәсібінде ӛндірісті басқару, Бейорганикалық заттар 

ӛндірісін жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз және қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі -

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің қалдықсыздық 

дәрежесі, С)Экометрия және экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды инженерлік 

есептеулерде қолдана білуі, Миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға 

таралуын есептеуде қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі 

арасындағы байланысты қолдана білуі Е)Газ тазарту жүйелерінің қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық 

процестердің қалдық газдардың мӛлшерін есептей білу  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛндірістік кәсіпорындарды сумен қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К.    

Курсты оқытудың мақсаты: Коагулянт және флокулянттардың физикалық-химиялық қасиет-терімен 

таныстыру; әртүрлі ауыл шаруашылық саласында су сапасын жақсарту процестерінде коагулянт пен 

флокулянтты тәжірибелік қолдану облыстары; адам ӛмірінде судың маңыздылығын бағалау және ӛндірісте 

қолданылатын судың сапасын білу қажеттілігін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Судан еріген газдарды бӛлудің теориялық негіздері, су сапасын жақсарту әдістері, 

судың технологиялық қасиеттеріне әсер ететін факторлар, суды жұмсарты тәсілдері, су тазарту жабдықтары.  
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Пререквизиттері: Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар, Бейорганикалық заттардың химиялық 

технологиясының теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы, Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті 

ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әртүрлі қоспалардың судың сапасына әсері және су сапасына қойылатын 

талаптар, олардың классификациясы; В)Су сапасын жақсартатын негізгі әдістер, технологиялық прооцестер, 

қондырғылар туралы; С)Коспаларды коагуляциялаудың теориялық негізлері және әсер ететін факторлар 

туралы; Д)Ауыз суын дайындайтын қондырғылардың құрылымы және технологиялық схема таңдау үшін 

негізгі кретериялар туралы. Ерітіндідегі зерттелетін затты есептеу үшін титриметриялық анализ әдісінің 

эквиваленттер заңын білу; Суды тазарту кезінде коагулянт және флокулянтты таңдап және қолдана білуі;-

Бастапқы судың құрамына байланысты фильтрлейтін және ионитті материалдарды таңдау және қолдана білуі.  

Лабораториялық анализдік бақылау кезінде зерттелетін заттың мӛлшерін титрлеу әдісімен анықтау; 

Е)Анализдеуге алынған негізгі заттың бӛлігін анықтау үшін сандық есептеу теңдеулерді қолдану; 

Физикалықхимиялық әдістерді қолданып лабораториялық приборлармен жұмыс жасау: иономер – 500, 

фотоколориметр – ФК-3.  

 

9.2 Модуль Ӛндірістік экология және суды дайындау, тазалау ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қоршаған ортаны инженерлік қорғау 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия және мұнай-химия ӛнеркәсіптеріндегі қоршаған ортаға әсерді бағалау 

мәселелері жӛнінде мағлұмат беру. Экологиялық таза, қалдықсыз ӛңдеу процестерін құру негіздерін үйрету. 

Химиялық кәсіпорындардағы ластану кӛздері, ластаушы заттар құрамы, химиялық ӛнім, мұнай мен мұнай 

ӛнімдері қалдықтарының табиғатқа және адам денсаулығына тигізетін зиянды әсері жӛнінде мағлұмат беру. 

Болашақ мамандардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру және экологиялық мәдениетін тәрбиелеу. 

Атмосфераға жіберетін қалдық газдарды, ағын суларды тазартудың жәнезалалсыздандырудың теориялық 

негіздерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың даму кезеңдері және оның негізгі міндеттері. 

Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың негізгі ұғымдары. Биогеоценоз және инженерлік экология қоршаған 

ортаның тікелей және жанама шығыны. Комплексті инженерлі-экологиялық мониторинг. Аз қалдықты және 

қалдықсыз технология. Атмосфералық ауадағы, жер беті және жер асты суларындағы, топырақтағы зиянды 

заттарды нормалаудың жалпы принциптері. Инженерлік экологияны, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 

және оның удайы ӛндірудегі ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология, Қолданбалы механика 

Постреквизиттері: Экономика негіздері және химия ӛнеркәсібінде ӛндірісті басқару, Бейорганикалық заттар 

ӛндірісін жобалау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биогеоценоз және қоршаған ортаның тұрақтылығы мен қаупсіздігі -

Экологиялық тікелей және жанама шығын-Геотехникалық жүйелердегі байланыс, В)Ӛндірістің қалдықсыздық 

дәрежесін анықтай білу; С)Экометрия және экологиялық экспертиза: Экологиялық жалпы ұғымдарды 

инженерлік есептеулерде, миграцияланатын зиянды заттардың ШРЕК мәндерін олардың атмосфераға таралуын 

есептеуде қолдана білуі, Д)Химиялық ӛндірістегі қалдықтардың мӛлшері мен қалдықсыздық дәрежесі 

арасындағы байланысты, ағын сулардың сапасын анықтау тәсілдерін білу, Е)Газ тазарту жүйелерінің 

қалдықсыздық дәрежесін, технологиялық процестердің қалдық газдары мӛлшерін есептей білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын суларын тазарту 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г. К.   

Курсты оқытудың мақсаты: Сумен қамтама-сыз ететін кӛздер мен әртүрлі қоспалардың су сапасына әсер етуі 

жӛнінде мағлұмат беру; судың сапасын жақсарту әдістері және технологиялық схемаларды қарастыру; адам 

ӛмірінде судың маңыздылығын бағалау және ӛндірісте қолданылатын судың сапасын білу.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Судан еріген газдарды бӛлудің теориялық негіздері, су сапасын жақсарту әдістері, 

судың технологиялық қасиеттеріне әсер ететін факторлар, суды жұмсарты тәсілдері, су тазарту жабдықтары.  

Пререквизиттері: Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар, Бейорганикалық заттардың химиялық 

технологиясының теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы, Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті 

ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әртүрлі қоспалардың судың сапасына әсері және су сапасына қойылатын 

талаптар, олардың классификациясы; Су сапасын жақсартатын негізгі әдістер, технологиялық прооцестер, 

қондырғылар туралы; Коспаларды коагуляциялаудың теориялық негізлері және әсер ететін факторлар туралы; 

В)Ауыз суын дайындайтын қондырғылардың құрылымы және технологиялық схема таңдау үшін негізгі 

кретериялар туралы. С)Ерітіндідегі зерттелетін затты есептеу үшін титриметриялық анализ әдісінің 

эквиваленттер заңын білу; Д)Суды тазарту кезінде коагулянт және флокулянтты таңдап және қолдана білуі; -
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Бастапқы судың құрамына байланысты фильтрлейтін және ионитті материалдарды таңдау және қолдана білуі. 

Лабораториялық анализдік бақылау кезінде зерттелетін заттың мӛлшерін титрлеу әдісімен анықтау; 

Анализдеуге алынған негізгі заттың бӛлігін анықтау үшін сандық есептеу теңдеулерді қолдану; Е)Физикалық 

химиялық әдістерді қолданып лабораториялық приборлармен жұмыс жасау: иономер – 500, фотоколориметр – 

ФК-3. студент міндетті 

 

10.1 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Гидромеханикалық процестер 

Бағдарлама авторы:  х.ғ.к. доцент Тастанова Л. К., аға оқытушы Бекетова Г. К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге гидромеханикалық аппараттар және процестер негіздерін оқыту, 

гидромеханикалық аппараттарды таңдай және есептей білуге үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық аппараттардағы қолданбалы гидравликаның жалпы мәселелері. 

Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Гаген-Пуазейль теңдеуі. Құбырлар мен аппараттардың 

гидравликалық кедергісі. Газдар мен сұйықтардың мӛлшерін анықтау. Сұйықтың қозғалыссыз түйіршікті 

қабаттар және кеуекті кедергілер арқылы қозғалысы. Жалған сұйылу қабатының гидродинамикасы. 

Пневмотранспорт. Сұйық орталарда араластыру. Араластырудың түрлері. Араластырудың қарқындылығы және 

тиімділігі. Механикалық араластыру. Сұйықтың араластырғышы бар аппараттарда қозғалысы. Араластыруға 

жұмсалған энергия шығыны. Араластырғыштардың конструкциялары, олардың сипаттамасы және таңдау. 

Пневматикалық араластыру. Газ шығынын және қысымын анықтау. Циркуляциялық араластыру. Сұйықтарды 

тасымалдау. Насостардың классификациясы (кӛлемдік және динамикалық). Насостардың негізгі параметрлері: 

ӛнімділік, тегеуірін, энергия шығыны. 

Пререквизиттері: Физикалық химия; Аналитикалық химия   

Постреквизиттері: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы, Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттердің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: химия ӛнеркәсібіндегі гидромеханикалық  процестердің 

теориялық негіздері туралы; В)Гидромеханикалық  процестердің негізгі машиналары мен механизмдері туралы-

гидромеханикалық процестердің жалпы заңдылықтары туралы; С)Араластырудың ӛнеркәсіптік тәсілдерін, 

Д)Фильтрлеу аппараттарының, машиналары мен механизмдерінің конструкцияларын және олардың жұмыс 

істеу принципін. химия ӛнеркәсібінің негізгі машиналар мен механизмдерді жобалауды; Е)Процестерге 

техника– экономикалық негіздей білуге 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛнеркәсіптік химиялық реакторлар 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты: ХТ процестерінде қолданылатын пештер мен реакторлар, 

оларды жобалау әдістерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пластикалық массалар синтезінің қазіргі заманғы тәсілдері. Отын-комплекс 

жағдайы мен оның даму перспективаларын. Экологиялық таза отындық фракциялар ӛңдеудің негізгі 

тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму перспективалары. 

Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу принциптері.   

Пререквизиттері: Аналитикалық химия, Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау, Технологиялық процестерді басқарудың 

автоматты жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары:түсінігі болуға:арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және 

органикалық заттарды ӛңдеу технологиясында қолданылатын реакторлар мен пештердің классификациясынан; 

отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен тағайындалуына байланысты пештер 

мен реакторларды таңдау принциптерінен;технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді 

жобалау принциптерінен; В)білуге және қолдануға:технологиялық схемаларды құру принциптерін;мұнай және 

мұнай ӛнімдерін, мұнайхимиялық шикізатты химиялық және инструменттік зерттеу әдстерін және олардың 

сапасын тексеруді; С)дағдылануға: таңдалған химиялық реакторлар мен пештердің ӛндірістік тиімділігіне 

талаптарды білу керек; технологиялық жобалауды, есептеу жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды 

таңдау және оларды дұрыс пайдалануды;тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді 

қабылдауды міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық ӛндірістердегі негізгі процестер және аппараттар   

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л. К., оқытушы  Жакупова Г. Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы пәндері әрі қарай оқытуға және ӛндіріс жағдайларында, 

ғылыми-зерттеу институттарында, жоғары оқу орындарында техник-технолог ретінде кәсіптік қызметін 

жалғастыруға қажетті білім беру  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық технология негізгі процестерінде қолданылатын машиналар мен 

механизмдерді, осы аппараттары есептеу әдістері мен орнату принциптерінің теориялық негіздері. 

Абсорберлер, ректификациялық колонналар, буландыру аппараттары, жылуалмастырғыштар, кептіргіштер, 

кристаллизаторлар, адсорберлер.   

Пререквизиттері: Ӛнеркәсіптік химиялық реакторлар, Бейорганикалық заттардың химиялық 

термодинамикасы 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері, Хром қосылыстарының 

химиялық технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттерлің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: химия ӛнеркәсібіндегі жылу алмасу және массаалмасу 

процестерінің теориялық негіздері туралы; В)Жылу алмасу және массаалмасу процестерінің негізгі 

машиналары мен механизмдері туралы-жылуалмасу және массаалмасу процестерінің жалпы заңдылықтары 

туралы; С)Жылу берудің және алып кетудің ӛнеркәсіптік тәсілдерін, Д)Жылу алмасу және массаалмасу 

аппараттарының, машиналары мен механизмдерінің конструкцияларын және олардың жұмыс істеу принципін. 

Е)Химия ӛнеркәсібінің негізгі машиналар мен механизмдерді жобалауды; процестерге техника–экономикалық 

негіздеу беруді 

 

10.2 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және аппараттары ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жоғары энергиялар технологиясы 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К.    

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық ерітінділер құрамы мен құрылысын анықтауға, ӛлшеу 

нәтижелерін ӛңдеуге және талданатын заттың құрамы мен талдау объектісінің табиғатына  сәйкес дұрыс талдау 

әдісін қолдануға үйрету, міндеттері кӛп компонентті объектіден талданатын затты (ион, элемент, қосылыс) 

бӛліп алу шығарудың теориялық негіздерін меңгерту; талдау әдістеріне сәйкес аналитикалық анықтауды 

практикалық орындаудың әдістемелік дағдыларын меңгерту сонымен қатар талдау нәтижелерінің қазіргі 

математикалық ӛңдеу әдістерін қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Элементтерді анықтаудың физика-химиялық әдістері. Гравиметрия. Титриметрия.  

Комлексонометрия. Тотығу тотықсыздану реакциялары.   

Пререквизиттері: Аналитикалық химия, Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау, Технологиялық процестерді басқарудың 

автоматты жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Масса және жылуалмасу аппараттарының конструкциялары 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л. К., оқытушы  Жакупова Г. Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы пәндері әрі қарай оқытуға және ӛндіріс жағдайларында, 

ғылыми-зерттеу институттарында, жоғары оқу орындарында техник-технолог ретінде кәсіптік қызметін 

жалғастыруға қажетті білім беру  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық технология негізгі процестерінде қолданылатын машиналар мен 

механизмдерді, осы аппараттары есептеу әдістері мен орнату принциптерінің теориялық негіздері. 

Абсорберлер, ректификациялық колонналар, буландыру аппараттары, жылуалмастырғыштар, кептіргіштер, 

кристаллизаторлар, адсорберлер.   

Пререквизиттері: Ӛнеркәсіптік химиялық реакторлар, Бейорганикалық заттардың химиялық 

термодинамикасы 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері, Хром қосылыстарының 

химиялық технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттерлің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: химия ӛнеркәсібіндегі жылуалмасу және массаалмасу 

процестерінің теориялық негіздері туралы; В)Жылуалмасу және массаалмасу процестерінің негізгі машиналары 

мен механизмдері туралы-жылуалмасу және массаалмасу процестерінің жалпы заңдылықтары туралы; С)Жылу 

берудің және алып кетудің ӛнеркәсіптік тәсілдерін, Д)Жылуалмасу және массаалмасу аппараттарының, 

машиналары мен механизмдерінің конструкцияларын және олардың жұмыс істеу принципін. Е)Химия 

ӛнеркәсібінің негізгі машиналар мен механизмдерді жобалауды; -процестерге техника–экономикалық негіздеу 

беруді 
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11.1 Модуль Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологилық процестері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛндірістерінің пештері  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды термодинамикалық анализ әдістері бойынша теориялық 

дайындау, ӛндірістік процестердің технологиялық схемаларын жобалау кезінде пайдалан білуге үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Табиғи және жасанды отындар. Оның шығу тегі, түрлері, екіншілік энергетикалық 

ресурстар, химиялық технологияда қолданылуы. Отынды беру және жағу құрылғылары.   

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия; физикалық химия; қолдаңбалы механика 

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері, Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жылутехникалық терминология туралы; В)Энергия алу және түрлендіру 

жолдары; негізгі жылуэнергетикалық жабдықтар; С)Термодинамикалық талдаудың негізгі тәсілдері; 

термодинамиканың негізгі заңдарын; Д)Жылуэнергетикалық жабдықтар сипаттамасын тәжірибе жүзінде 

анықтауға; Е)Негізгі энергетикалық кӛрсеткіштерді ӛлшей білуге.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Саздыжер және силикатты материалдар химиялық технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Силикатты  материалдарды  ӛндіру процестерін зерттеу  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Саздыжер және силикатты материалдардың химиялық технологиясына кіріспе. 

Саздыжер және силикатты материалдардың қолданылуы мен маңыздылығы. Саздыжер және силикатты 

материалдардың жіктелуі. Саздыжердің технологиясы. Минералды шикізаттардың негізгі түрлерінің 

сипаттамасы. Саздыжер мен саз. Ӛндіріс қалдықтары және олардың екіншілік минералды кен ретінде 

қолданылуы. Силикатты материалдар ӛндірісінің теориялық негіздері мен шикізаттары. Байланыстырғыш 

материалдардың теориялық негіздері. Байланыстырғыш материалдардың дамуы. Гипсті байланыстырғыш 

материалдар ӛндірісі. Әктасті байланыстырғыш материалдар ӛндірісі. Портладцемент пен оның түрлері. 

Цементтердің түрлері, қолдану аймақтары. Саздыжер мен кеңейетін цементтердің ӛндірісі.   

Пререквизиттері: Химиялық ӛндірістердің пештері, Гидромеханикалық процестер 

Постреквизиттері:  Шынының химиялық технологиясы, Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Силикатты материалдардың жіктелуі, қасиеттері және қолданылу салалары 

туралы; В)Әр түрлі силикатты материалдар ӛндіру технологиялары туралы; силикатты материалдар ӛндіру 

технологиясында қолданылатын құрал-жабдықтар туралы; білуге 

 

Модуль 11.2 - Бейорганикалық заттар алудың теориясы мен технологилық процестері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық технологияның жылулық процестері 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., доцент Тастанова Л.К.    

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық ерітінділер құрамы мен құрылысын анықтауға, ӛлшеу 

нәтижелерін ӛңдеуге және талданатын заттың құрамы мен талдау объектісінің табиғатына  сәйкес дұрыс талдау 

әдісін қолдануға үйрету, міндеттері кӛп компонентті объектіден талданатын затты (ион, элемент, қосылыс) 

бӛліп алу шығарудың теориялық негіздерін меңгерту; талдау әдістеріне сәйкес аналитикалық анықтауды 

практикалық орындаудың әдістемелік дағдыларын меңгерту сонымен қатар талдау нәтижелерінің қазіргі 

математикалық ӛңдеу әдістерін қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Элементтерді анықтаудың физика-химиялық әдістері. Гравиметрия. Титриметрия.  

Комлексонометрия. Тотығу тотықсыздану реакциялары.   

Пререквизиттері: Бейорганикалық химия; физикалық химия; қолдаңбалы механика 

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері, Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 

 

12.1 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты болып студенттердің технологиялық процестерін теориясын 

білулері мен жеке заттар мен жалпы химиялық жүйелердің физикалық-химиялық жяне термодинамикалық 

параметрлерін, химиялық әрекеттесулердің жүру дәрежелері мен жылдамдықтарын, ӛнімнің теориялық және 

нақты шығымдарын, химиялық процестердің термохимиялых параметрлерін есептеу қабілеттерін дамыту; 

болашақ мамандарды термодинамикалық талдау әдістерінің теориясын меңгеріп, ӛндірістік процестерді 

технологиялық тәсілдерін жасау, жетілдіру, жобалау, пайдалану барысында іс жүзінде қолдануға 

машықтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Термодинамикалық процестердің негізгі заңдылықтары, химиялық-технологиялық 

процестердің негізгі заңдылықтары, физикалық химия, химиялық термодинамика және химиялық кинетиканың  

негізгі түсініктері мен әдістері.  

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе; Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Бейорганикалық заттар ӛндірісін жобалау, Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Ӛауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау  

Бағдарлама авторы: оқытушы Жакупова Г. Ж., аға оқытушы Жаумитова Г. Б.    

Курсты оқытудың мақсаты: химиялық және мұнайхимиялық ӛндіріс орындарында болашақ мамандары еңбек 

қауіпсіздігінің негізгі ғылыми білімдері терең болуына, инженер-техникалық құрылғылары мен жеке қоғаныс 

заттарын қолдана білуге оқытады  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Химиялық-технологиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі негіздері» пәні студенттерді 

еңбекті қорғаудың негізгі мәселелері, ӛндірістегі қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен жұмысшыларды 

жаңа қауіпсіз әдістермен және құралдармен қорғау, технологиялық процестерге, эксплуатация және ремонт 

кезіндегі құрал-жабдықтарға қойылатын талаптарды үйрету мақсатында оқытылады. Арнайы курста жану 

процестері, заттар мен материалдардың жану қасиеттері туралы негізгі мәліметтері берілген, сонымен қатар 

ӛндірістік ғимараттар мен химия ӛнеркәсібінің құрылысын жобалағанда қолданатын ӛрт сӛндіру 

профилактикасы мен қорғаудың талаптары.  

Пререквизиттері: Техникалық термодинамика, Химиялық реакторлар  

Постреквизиттері: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері; Жобалау негіздері және 

зауыттарды жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: еңбекті қорғаудың заңдылықтары, В)Жұмысты 

ұйымдастыру, еңбек жағдайларын қауіпсіз және таза ұстау, еңбек жағдайларын анализдеу; химия 

ӛнеркәсібіндегі еңбек гигиенасы және ӛндірістік санитария; С)Қауіпсіздік техникасының негіздері; химия 

ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік техникасы мен ӛртті сӛндіру және профилактика негіздерітығыз байланысқан, 

ӛйткені ӛндірістік авария мен қопарылыстытез арада хабарлау әдістері және ӛрт бір уақытта болады. қауіпсіздік 

техникасы мен ӛндірістік санитариядағы нормалар, ережелер. Д)Стандарттар мен инструкцияларды; еңбектің 

қауіпсіз жұмыс істеу әдістерін және инструктажды;қорғанудың кешенді және жеке қорғаныс құралдарын;-

құрал-жабдықтар мен ғимраттарға қойылатын талаптарды; -ӛрт пен ӛртке қауіпті заттардан қорғану және алдын 

алу. Е)Бақытсыздық жағдайларын талдау мен есебін жүргізу; Н-1 формадағы актіні толтыру 

 

12.2 Модуль Химиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі және кәсіби тілдер IІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Минералды  тұздардың химиялық технологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің технологиялық процестерін теориясын білулері мен жеке заттар 

мен жалпы химиялық жүйелердің физикалық-химиялық жяне термодинамикалық параметрлерін, химиялық 

әрекеттесулердің жүру дәрежелері мен жылдамдықтарын, ӛнімнің теориялық және нақты шығымдарын, 

химиялық процестердің термохимиялых параметрлерін есептеу қабілеттерін дамыту; болашақ мамандарды 

термодинамикалық талдау әдістерінің теориясын меңгеріп, оны ӛндірістік процестерді технологиялық 

тәсілдерін жасау, жетілдіру, жобалау және пайдалану барысында іс жүзінде қолдануға машықтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Термодинамикалық процестердің негізгі заңдылықтары, химиялық-технологиялық 

процестердің негізгі заңдылықтары, физикалық химия, химиялық термодинамика және химиялық кинетиканың  

негізгі түсініктері мен әдістері.  

Пререквизиттері: Мамандыққа кіріспе; Жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Бейорганикалық заттар ӛндірісін жобалау, Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын.  

 

5В072000 – БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

3(3) курс 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2018ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

8.1 Модуль Технологиялық ӛңдеу процестері мен аппараттары және кәсіби тілдер І, 16 кредит 

БП МК KK(O)T 3217 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП ТК MZhAP 3218 Масса және жылу алмасу процестері 5 5 

БП ЖК НОЕК 3219 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 4 4 

БП ЖК GP 3220 Гидромеханикалық процестер 4 4 

8.2 Модуль Технологиялық ӛңдеу процестері мен аппараттары және кәсіби тілдер ІІ, 16 кредит 

БП МК KK(O)T 3217 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП ТК НОMА 3218 Химиялық ӛндірістердегі машиналар мен аппараттар 5 5 

БП ЖК НОЕК 3219 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 4 4 

БП ЖК GP 3220 Гидромеханикалық процестер 4 4 

9.1 Модуль Бейорганикалық заттар алу технологиясы және қҧрылыс негіздері І, 14 кредит  

КП МК BZHT 3323 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 7 

КП ЖК SZhSMHT 3324 
Саздыжер және силикатты материалдардың химиялық 

технологиясы 
4 4 

  Ӛндірістік практика 6 2 

9.2 Модуль Бейорганикалық заттар алу технологиясы және қҧрылыс негіздері ІІ, 14 кредит 

КП МК BZHT 3323 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 7 

КП ЖК SZhSMHT 3324 
Саздыжер және силикатты материалдардың химиялық 

технологиясы 
4 4 

  Ӛндірістік практика 6 2 

10.1 Модуль Химиялық ӛндірістерді басқару және жобалау І, 8 кредит 

БП ТК HTPBZhKE 3225 
Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері және 

кәсіпорын экономикасы 
6 3 

КП ТК HKHT 3327 Хром қосылыстарының химиялық технологиясы 5 4 

10.2 Модуль Химиялық ӛндірістерді басқару және зерттеулер IІ, 8 кредит 

БП ТК BOAAHOZ 3225 
Бақылау ӛлшеу аспаптары және автоматтандыру және химия 

ӛнеркәсібіндегі зерттеулер 
6 3 

КП ТК ShHT 3327 Шынының химиялық технологиясы 5 4 
 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5В072000 – БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

4 курс    

Қабылдау жылы: 2017ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р
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ы
 

7.1 Модуль Механика және жобалау негіздері І,  25 кредит 

БП ТК IIG 1213 Инженерлік графика 2 3 

БП МК Fiz 2214 Физика 3 7 

БП ТК КM 2215 Қолданбалы механика 4 3 

БП ТК НОАТ 3216 Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар 5 5 
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БП ТК Mat 4217 Материалтану 7 4 

  Ӛндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль Механика және жобалау негіздері ІІ,  25 кредит 

БП ТК SSGN 1213 Сызу және сызба геометриясы негіздері 2 3 

БП МК Fiz 2214 Физика 3 7 

БП ТК ТКМ 2215 Теориялық және қолданбалы механика 4 3 

БП ТК НТРZh 3216 Химиялық-технологиялық процестерді жобалау 5 5 

БП ТК KZKM 4217 Қазіргі заманғы конструкциялық материалдар 7 4 

  Ӛндірістік практика 4 3 

7.3 Модуль Механика және жобалау негіздері ІІІ,  25 кредит 

БП ТК MG 1213 Машиналық графика 2 3 

БП МК Fiz 2214 Физика 3 7 

БП ТК МК 2215 Материалдар кедергісі 4 3 

БП ТК HTРKM  3216 Химиялық-технологиялық процестерді компьютерлік модельдеу 5 5 

БП ТК KMKK 4217 Қатты материалдың құрылымы және қасиеті 7 4 

  Ӛндірістік практика 4 3 

8.1 Модуль ХТӚ процестері және басқару жҥйелері І, 27 кредит 

БП ТК GP 2218 Гидромеханикалық процестер 4 5 

БП ТК MZhAP 3219 Масса және жылу алмасу процестері 5 5 

БП ТК HR 3220 Химиялық реакторлар 6 4 

БП ТК HTPBZh 4221 Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері 7 5 

БП ТК KEOU 4222 Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру 7 5 

  Ӛндірістік практика 6 3 

8.2 Модуль ХТӚ процестері және басқару жҥйелері ІІ, 27 кредит 

БП ТК НОР 2218 Химиялық ӛндірістердің пештері 4 5 

БП ТК НОМА  3219 Химия ӛндірісіндегі механизмдер мен аппараттар 5 5 

БП ТК FТТ 3220 Фазалық тепе-теңдіктер 6 4 

БП ТК BOAA 4221 Бақылау ӛлшем аспаптары және автоматтандыру 7 5 

БП ТК HOZh 4222 Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау 7 5 

  Ӛндірістік практика 6 3 

8.3 Модуль ХТӚ процестері және басқару жҥйелері  ІІІ, 27 кредит 

БП ТК ZhET 2218 Жоғары энергиялар технологиясы 4 5 

БП ТК НОNРА 3219 Химиялық ӛндірістердегі негізгі процестер және аппараттар 5 5 

БП ТК SGТ 3220 Сұйықтықтар мен газдарды тасымалдау 6 4 

БП ТК TPBAZh 4221 Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері 7 5 

БП ТК ENOB 4222 Экономика негіздері және ӛндірісті басқару 7 5 

  Ӛндірістік практика 6 3 

9.1 Модуль Химиялық ӛндірісті бақылау І, 13 кредит 

БП ТК MSS 2223 Метрология, стандаттау және сертификаттау 3 5 

БП ТК ЕК 3224 Еңбекті қорғау 6 4 

БП ТК GZZhN  4225 Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері 7 4 

9.2 Модуль Химиялық ӛндірісті бақылау ІІ, 13 кредит 

БП ТК SN  2223 Стандарттау негіздері 3 5 

БП ТК НТРКN 3224 Химиялық-технологиялық процестердің қауіпсіздігі негіздері 6 4 

БП ТК РL 4225 Патенттану және лицензиялау 7 4 

9.3 Модуль Химиялық ӛндірісті бақылау ІІІ, 13 кредит 

БП ТК ShOSB 2223 Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 3 5 

БП ТК EKOK 3224 Еңбекті  және қоршаған ортаны қорғау 6 4 

БП ТК SОZZh 4225 Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы 7 4 

10.1 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және технологиясы І, 25 кредит 

КП ТК MShDB 2301 Минералды шикізатты дайындау және байыту 4 3 

КП ТК OSD 3302 Ӛндірістік су дайындау 5 4 

КП МК BZHT 3303 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 8 

КП ТК HKHT 4304 Хром қосылыстарының химиялық технологиясы 7 5 

КП ТК ShHT 4305 Шынының химиялық технологиясы 7 5 

10.2 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және технологиясы ІІ, 25 кредит 

КП ТК GOT 2301 Галургиялық ӛндірістер технологиясы 4 3 

КП ТК ASTA 3302 Ағын суларды тазарту әдістері 5 4 

КП МК BZHT 3303 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 8 

КП ТК MTHT 4304 Минералды тұздардың химиялық технологиясы 7 5 
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КП ТК ShBHT 4305 Шыны бұйымдардың химиялық технологиясы 7 5 

10.3 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және технологиясы ІІІ, 27 кредит 

КП ТК KMR 2301 Қазақстанның минералды ресурстары 4 3 

КП ТК OKSK 3302 Ӛндірістік кәсiпорындарды сумен қамтамасыз ету 5 4 

КП МК BZHT 3303 Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 5,6 8 

КП ТК AFKHT 4304 Азот, фосфор және калийдің химиялық технологиясы 7 5 

КП ТК ShTHT 4305 Шыны талшықтардың химиялық технологиясы 7 5 

12.1 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері І, 24кредит 

КП ТК ОРS 3310 Ӛндірістік құрылыс негіздері 6 4 

КП ТК ZhNZZh 4311 Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау 7 5 

  Ӛндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

12.2 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІ, 24 кредит 

КП ТК КSО 3310 Цехтық жабдықтар компановкасы 6 4 

КП ТК ОZh 4311 Ӛнеркәсіптік жобалау 7 5 

  Ӛндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

12.3 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІІ, 24 кредитов 

КП ТК TSATENT 3310 Технологиялық схемалар мен аппаратарды таңдау және 

техникалық-экономикалық негіздеу 

6 4 

КП ТК BZOZh 4311 Бейорганикалық заттар ӛндірісін жобалау 7 5 

  Ӛндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

  

7.1 Модуль Механика және жобалау негіздері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Материалтану 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к Тастанова Л. К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кристаллография мен кристаллохимияның негізгі заңдарын, 

фазалық тепе-теңдік заңдарын, әртүрлі материалдардың – металдардың, құймалардың, композициялық, ұнтақ 

материалдардың әртүрлі қасиеттерін зерттеу.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: қатты дене құрылымы мен қасиеттері, кристалдағы әсерлесу күштерінің табиғаты, 

энергетикалық аймақтар құрылымы, соқтығысулар теориясы, кристалдағы электронның жергілікті күйі, 

теңсіздіктегі химиялық реакциялар, бос радикалдар мен атомдар, фотохимия, радиациялық химия.   

Пререквизиттері: Еңбекті қорғау, Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Материалтанудың даму сатылары; В)Материалдар классификациясы; 

қасиеттері; плазмохимиялық процестер; С)Фаза аралық құбылыстар; қатты денелердегі химиялық байланыстар; 

Д)Қатты денелер сипаттамаларын тәжірибе жүзінде анықтау; Е)Негізгі кӛрсеткіштерді ӛлшей білу. 

 

7.2 Модуль Механика және жобалау негіздері ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы конструкциялық материалдар  

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к Тастанова Л. К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кристаллография мен кристаллохимияның негізгі заңдарын, 

фазалық тепе-теңдік заңдарын, әртүрлі материалдардың – металдардың, құймалардың, композициялық, ұнтақ 

материалдардың әртүрлі қасиеттерін зерттеу.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: техникадағы материалдар, материалдардың құрылымы мен қасиеттері, заттардың 

агрегаттық күйлері және ауысу жағдайлары, қатты денелердегі атомдық және электрондық процестер, 

криохимия, және лазерлік термохимия негіздері, плазмохимиялық процестер.   

Пререквизиттері: Еңбекті қорғау, Химия ӛндірісдегі ақпараттық технологиялар 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Материалтанудың даму сатылары; В)Материалдар классификациясы; 

қасиеттері; плазмохимиялық процестер; С)Фаза аралық құбылыстар; қатты денелердегі химиялық байланыстар; 

Д)Қатты денелер сипаттамаларын тәжірибе жүзінде анықтау. Е)Негізгі кӛрсеткіштерді ӛлшей білу. 

 

7.3 Модуль Механика және жобалау негіздері ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қатты материалдың құрылымы және қасиеті  
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Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к Тастанова Л. К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кристаллография мен кристаллохимияның негізгі заңдарын, 

фазалық тепе-теңдік заңдарын, әртүрлі материалдардың – металдардың, құймалардың, композициялық, ұнтақ 

материалдардың әртүрлі қасиеттерін зерттеу.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кристаллохимия және кристаллография негіздері, кристалды денелер 

құрылымындағы ақаулар, металдар деформациясы және бұзылуы, металдар мен құймалар қасиеттері, серпімді 

және пластикалық деформациялар, қатты денелердегі химиялық байланыстар, атомдық және нүктелік ақаулар.   

Пререквизиттері: Еңбекті қорғау, Химия ӛндірісдегі ақпараттық технологиялар 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Материалтанудың даму сатылары; В)Материалдар классификациясы; 

қасиеттері; плазмохимиялық процестер; С)Фаза аралық құбылыстар; қатты денелердегі химиялық байланыстар; 

Д)Қатты денелер сипаттамаларын тәжірибе жүзінде анықтау; Е)Негізгі кӛрсеткіштерді ӛлшей білу. 

 

8.1 Модуль ХТӚ процестері және басқару жҥйелері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық-технологиялық процестерді басқару жүйелері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, автоматтандыру принциптерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Метрология негіздері. Аспаптар қателігі. Ӛлшеу әдістері. Түрлері. Автоматты 

басқару жүйелері. Жергілікті және орталықтандырылған бақылау. Мемлекеттік аспаптар жүйесі (реестр). 

Сигналдар. Ӛлшеу түрлендіргіштері. Негізгі технологиялық параметрлерді ӛлшеу. Деформациялық аспаптар. 

Температура ӛлшеу әдістері КТ,ТЭТ Кедергі термотүрлендіргіштер МКТ, ПКТ, КСМ. Заттың шығынымен 

мӛлшерін, санын ӛлшеу. Ауыспалы қысым ,тұрақты қысым құламасы арқылы шығынды ӛлшеу. Сұйық, 

сусымалы материалдардың деңгейін ӛлшеу. Заттар құрамын автоматты талдау әдістері. Автоматты басқару 

теория негіздері. Беріліс функциялары. Статика, динамика. ХТ объекттер түрлері. Математикалық модель. 

Реттеу автоматты жүйелері. Орындаушы механизмдер. Автоматтандыру функционалды  схемалары. 

Аспаптардың қасиеттерін бейнелеу.   

Пререквизиттері: Ӛндірістік су дайындау, Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия технологиялық процестердің автоматтандыру негіздерінің түрлері;-

бақылау-ӛлшеу аспаптардың жұмыс істеу принциптері; В)Метрология және ӛлшеу әдістері; басқару автоматты 

жүйелерін енгізуі; С)Параметрлерді бақылау, реттеуге арналған нақты есептерді; әр түрлі күрделі деңгейдегі 

химия технологиялық процестерді; Д)Автоматтандыру жүйелерін жобалауды;-технологиялық жүйені тұрғызу 

және технологиялық процестерді жобалау принциптері; негізгі химия технологиялық процестердің параметрін 

таңдау және негіздеу; аспаптарды, реттегіштерді және т.б.құралдарды тәжірибе жүзінде пайдалану; Е)Тиімді 

технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Шикізат және энергетикалық ресурстарды берілген ӛндіріс үшін  тиімді таңдай 

және пайдалана білуді, кәсіпорын эконмикасының құрылымын және басқа элементтермен байланысын, 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру әдістерін және басқару түрлерін оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: ҚР экономикасының дамуына сипаттама Кәсіпкерлік түсінігі. Кәсіпкерлік іс-

әрекет мәні. Кәсіпкерлер мен кәсіпорын мақсаттары, мүлкі, капиталы. Негізгі каптиал түсінігі. Ӛнеркәсіптік 

негізгі қорлардың құрамы, құрылымы. Негізгі ӛндірістік қорларды есепке алу және бағалау. Негізгі ӛндірістік 

қорлардың физикалық және моральды тозуы. Амортизация және оны орнату әдістері, нормалар.Кәсіпорында 

ӛндірістік процесті ұйымдастыру. Процестерді ұйымдастыру тәсілдері. Шикізат, материал ресурстары. 

Ӛнеркісіптік кәсіпорынның айналмалы капиталы. Еңбек ресурстары. Кадрлар. Еңбек ӛнімділігі, кәсіпорындағы 

жұмысшылар санын жоспарлау. Еңбек ақы. Кәсіпорын жұмысының тиімділігін бағалау.  

Пререквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификаттау, еңбекті қорғау 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізат және энегетикалық ресурстар;-шикізат пен ӛнім сапасы, 

бәсекелестік қабілетіне қойылатын талаптар; В)Кәсіпорын экономикасының құрылымы;-кәсіпорын 

экономикасының басты элементтерімен байланысы; С)Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру әдістерін және 

басқару түрлерін;-қазіргі қорларын амортизатиялық аударымдарын анықтау;-техника-экономикалық 

кӛрсеткіштерді есептеу және жақсарту жолдарын; Д)Обьекттердің сапалық және сандық сипаттамаларын 

салыстыру;-сипаттамаларыен салыстыру үшін математикалық ӛрнектеулерді; Е)Таңдалаған ӛндірістік тәсілді, 

экономикалық негіздерді  студент міндетті 
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8.2 Модуль ХТӚ процестері және басқару жҥйелері ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бақылау-ӛлшеу аспаптары және автоматтандыру  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, негізгі бақылау-ӛлшеу аспаптарымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, автоматтандыру. Процестің аппараттарына бақылау-ӛлшегіш аспаптарын дұрыс және ретті 

орналастыру. Мемлекеттік аспаптар жүйесі (реестр). Сигналдар. Ӛлшеу түрлендіргіштері. Негізгі 

технологиялық параметрлерді ӛлшеу. Деформациялық аспаптар. Температура ӛлшеу әдістері КТ,ТЭТ Кедергі 

термотүрлендіргіштер МКТ, ПКТ, КСМ. Заттың шығынымен мӛлшерін, санын ӛлшеу. Ауыспалы қысым, 

тұрақты қысым құламасы арқылы шығынды ӛлшеу. Сұйық, сусымалы материалдардың деңгейін ӛлшеу. Заттар 

құрамын автоматты талдау әдістері. Автоматты басқару теория негіздері.  

Пререквизиттері: Ӛндірістік су дайындау, Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бақылау-ӛлшеу аспаптардың жұмыс істеу принциптері;-В) метрология 

және ӛлшеу әдістері; параметрлерді бақылау, реттеуге арналған нақты есептерді; С)Автоматтандыру жүйелерін 

жобалауды;  Д)Негізгі химия технологиялық процестердің параметрін таңдау және негіздеу; Е)Аспаптарды, 

реттегіштерді және т.б.құралдарды тәжірибе жүзінде пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Бекетова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Техника-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу және жақсарту жолдарын, 

кәсіпорын эконмикасының құрылымын және басқа элементтермен байланысын үйрету  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпкерлік іс-әрекет мәні. Кәсіпкерлер мен кәсіпорын мақсаттары. Негізгі 

каптиал түсінігі. Ӛнеркәсіптік негізгі қорлардың құрамы мен құрылымы. Негізгі ӛндірістік қорларды есепке алу 

және бағалау. Негізгі ӛндірістік қорлардың физикалық және моральды тозуы. Амортизация және оны орнату 

әдістері, нормалар. Кәсіпорында ӛндірістік процесті ұйымдастыру. Процестерді ұйымдастыру тәсілдері. Еңбек 

ӛнімділігі және кәсіпорындағы жұмысшылар санын жоспарлау. Еңбек ақы.  

Кәсіпорын жұмысының тиімділігін бағалау.  

Пререквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификаттау, еңбекті қорғау 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізат және энегетикалық ресурстар;-шикізат пен ӛнім сапасы, 

бәсекелестік қабілетіне қойылатын талаптар;кәсіпорын экономикасының құрылымы; В)Кәсіпорын 

экономикасының басты элементтерімен байланысы; С)Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру әдістерін және 

басқару түрлерін; Д)Қазіргі қорларын амортизатиялық аударымдарын анықтау;-техника-экономикалық 

кӛрсеткіштерді есептеу және жақсарту жолдарын; Е)Обьекттердің сапалық және сандық сипаттамаларын 

салыстыру; сипаттамаларыен салыстыру үшін математикалық ӛрнектеулерді;-таңдалаған ӛндірістік тәсілді, 

экономикалық негіздерді студент міндетті 

 

8.3 Модуль ХТӚ процестері және басқару жҥйелері  ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, автоматтандыру мен негізгі бақылау-ӛлшеу аспаптарымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Басқарудың автоматты жүйелері» пәнінің оку обьектісі ретінде әр түрлі 

технологиялық процестер, обьектілер және аппараттар. Химия-технологиялың процестердің автоматты бақылау 

жүйелері. Ӛлшеулер және аспаптары жайлы негізгі түсініктер. Технологиялық шамаларды бақылау әдістері 

және құралдары. Химия-технологиялық процестерді автоматикалық басқару теория және техника элементтері. 

Автоматты реттеу жүйелері. Микропроцессорлық құрылғылардың ӛлшеу техникасында қолданылуы. 

Автоматты реттеу міндеттері. Ауытқу және кері әсер бойынша реттеу. Негізгі түсініктер, анықтаулар. 

Комбинациялық жүйелер. Объектілердің статикасының және динамикасының математикалық модельдері. 

Статикалық, астатикалық және тұрақсыз объектілер түсініктері, олардың негізгі қасиеттері, объектілердегі 

кешігулер. Реттеу  арналарын таңдау. Автоматты реттегіштер.  

Пререквизиттері: Ӛндірістік су дайындау, Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия технологиялық процестердің автоматтандыру негіздерінің түрлері; 

бақылау-ӛлшеу аспаптардың жұмыс істеу принциптері; В)Метрология және ӛлшеу әдістері;-басқару автоматты 

жүйелерін енгізуі;-параметрлерді бақылау, реттеуге арналған нақты есептерді; С)Әр түрлі күрделі деңгейдегі 
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химия технологиялық процестерді;-автоматтандыру жүйелерін жобалауды; -технологиялық жүйені тұрғызу 

және технологиялық процестерді жобалау принциптері; Д)Негізгі химия технологиялық процестердің 

параметрін таңдау және негіздеу;-аспаптарды, реттегіштерді және т.б.құралдарды тәжірибе жүзінде пайдалану; 

Е)Тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдау студент міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экономика негіздері және ӛндірісті басқару 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Бекетова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпорынды ӛндірістік экономикалық және ұйымдастыру мәселелерін 

қарастыру, кәсіпорынның миссиясы.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛндірістік кәсіпорындардың жалпы және ӛндірістік құрылымы. Кәсіпорынды 

ұйымдастыру және оны құру принциптері. Кәсіпорынның бас жоспары. Оған қойылатын талаптар, ұтымды 

варианттарды таңдау. Ӛндірістік процесс және оны уақыт бойынша ұтымды ұйымдастыру. Ӛндірісті 

ұйымдастыру түрлері және формалары. Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Технологиялық жабдықтар мен 

ӛндіріске қызмет етуді ұйымдастыру. Технологиялық құрал-жабдықтарды жӛндеу ӛндірісін ұйымдастыру. 

Кәсіпорынды жоспарлау. Ӛнім ӛндіру мен қызмет түрлерін ұйымдастыру. Еңбекақы. Ӛндіріс шығындарын, 

пайда және рентабельділікті жоспарлау.  

Пререквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификаттау, еңбекті қорғау 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізат және энегетикалық ресурстар; шикізат пен ӛнім сапасы, 

бәсекелестік қабілетіне қойылатын талаптар;кәсіпорын экономикасының құрылымы; В)Кәсіпорын 

экономикасының басты элементтерімен байланысы; С)Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру әдістерін және 

басқару түрлерін; Д)Техника-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу және жақсарту жолдарын; Е)Обьекттердің 

сапалық және сандық сипаттамаларын салыстыру; сипаттамаларыен салыстыру үшін математикалық 

ӛрнектеулерді студент міндетті 

 

9.1 Модуль Химиялық ӛндірісті бақылау І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері  

Бағдарлама авторы: х.ғ.д, профессор Нурлыбаев И.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздерімен, БЗ-ды ғылыми 

зерттеу тәсілдерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі бағыттары. Ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  формалары. Ғылыми-

зерттеу жұмыстарының   мақсаты мен міндеттері 

Пререквизиттері: Техникалық термодинамика, Инженерлік экология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тӛмендегі ұғымдар жӛнінде түсініктері болуы тиіс: шикізаттың негізгі 

компоненттерінің, әртүрлі күрделі заттардың, соның  ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық 

тәсілдермен сандық және сапалық анықтауларын ӛткізуі туралы; эксперимент ӛткізу мен қорытынды 

нәтижелердің дұрыс математикалық есептеулерін ӛткізу туралы; зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және 

физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің осы тәсілдерінің теориялық негіздері туралы; В)Тӛмендегілерді білуі 

және пайдалана алуы тиіс:ғылыми экспериментті ӛткізу кезінде қандай да бір химиялық және физика-химиялық 

құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі заттардың құрылысын білу;күрделі заттар мен 

қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің химиялық және физика-химиялық тәсілдерін білу 

және пайдалана білу керек; С)Тӛмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс:зертелетін зат мӛлшерін әр түрлі 

физика-химиялық зерттеу тәсілдерімен анықтау және есептеу;анализдің физика-химиялық тәсілдерінің 

лабораториялық жабдықтары: ионимермен, ФЭК-пен (КФК-2), «Кристалл-5» хроматографымен жұмыс істеуге 

машықтану керек.  

9.2 Модуль Химиялық ӛндірісті бақылау IІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Патенттану және лицензиялау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жаумитова  Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Патенттану және лицензиялау негіздерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Патенттер мен лицензиялар және оларды енгізудің эффективтілігі. Патенттер мен 

лицензияларды рәсімдеу талаптары мен ережелері. Шикізат пен ӛнімнің инструменталдық анализ әдістерінің 

жаңа әдістемелік түрлеріне кӛніл қойылған және зерттеулер нәтижелерін патенттеу және лицензиялаудан 

ӛткізу. Патентті ізденіс, химиялық ӛндіріс саласындағы ғылыми жаңалықтарының және жаңадан 

ашылғандардың ролі.  

Пререквизиттері: Техникалық термодинамика, Инженерлік экология 
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Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Түсініктері болуы тиіс:шикізаттың негізгі компоненттерінің, әртүрлі 

күрделі заттардың, соның ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық тәсілдермен сандық және 

сапалық анықтауларын ӛткізуі туралы;эксперимент ӛткізу мен қорытынды нәтижелердің дұрыс математикалық 

есептеулерін ӛткізу туралы;зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің 

осы тәсілдерінің теориялық негіздері туралы; B)Білуі және пайдалана алуы тиіс:ғылыми экспериментті ӛткізу 

кезінде қандай да бір химиялық және физика-химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі 

заттардың құрылысын білу;күрделі заттар мен қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің 

химиялық және физика-химиялық тәсілдерін білу және пайдалана білу керек; C)Тӛмендегі дағдыларды меңгере 

білуі тиіс:зертелетін зат мӛлшерін әр түрлі физика-химиялық зерттеу тәсілдерімен анықтау, есептеу;анализдің 

физика-химиялық тәсілдерінің лабораториялық жабдықтарда жұмыс істеуге машықтану керек. 

 

9.3 Модуль  Химиялық ӛндірісті бақылау IIІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді оқу-зерттеу жұмысымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. 

Пререквизиттері: Техникалық термодинамика, Инженерлік экология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Түсініктері болуы тиіс:шикізаттың негізгі компоненттерінің, әртүрлі 

күрделі заттардың, соның ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық тәсілдермен сандық және 

сапалық анықтауларын ӛткізуі туралы; эксперимент ӛткізу мен қорытынды нәтижелердің дұрыс математикалық  

есептеулерін ӛткізу туралы; зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің 

осы тәсілдерінің теориялық негіздері туралы; В)Білуі және пайдалана алуы тиіс: ғылыми экспериментті ӛткізу 

кезінде қандай да бір химиялық және физика-химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі 

заттардың құрылысын білу; күрделі заттар мен қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің 

химиялық және физика-химиялық тәсілдерін білу және пайдалана білу керек; С)Зертелетін зат мӛлшерін әр 

түрлі физика-химиялық зерттеу тәсілдерімен анықтау және есептеу; анализдің физика-химиялық тәсілдерінің 

лабораториялық жабдықтарында жұмыс  істеуге машықтану керек. 

 

10.1 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және технологиясы І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Талданатын заттың құрамы мен құрылысын анықтауға, ӛлшеу нәтижелерін 

ӛңдеуге және талданатын заттың құрамы мен талдау объектісінің табиғатына  сәйкес дұрыс талдау әдісін 

қолдануға үйрету, міндеттері кӛп компонентті объектіден талданатын затты (ион, элемент, қосылыс) бӛліп алу 

шығарудың теориялық негіздерін меңгерту; талдау әдістеріне сәйкес аналитикалық анықтауды практикалық 

орындаудың әдістемелік дағдыларын меңгерту сонымен қатар талдау нәтижелерінің қазіргі математикалық 

ӛңдеу әдістерін қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Элементтерді анықтаудың физика-химиялық әдістері. Гравиметрия. Титриметрия. 

Комлексонометрия. Тотығу тотықсыздану реакциялары.   

Пререквизиттері: Саздыжер және силикатты материалдар химиялық технологиясы, Бейорганикалық 

заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Түсінігі болуға: сандық талдаудың негізгі теориялық заңдарын: әрекет 

етуші массалар, эквивалент заңдар туралы; заттың құрамын анықтаудың химиялық және физика-химиялық 

талдау нәтижелері жӛнінде; В)Сандық талдаудың есептерінің мазмұнын химияның жалпы заңдарымен 

байланыстыруды; электролиттік диссоциация теңдеулерін, алмасу реакцияларының, гидролиздің молекулалық 

және иондық теңдеулерін қарастыруды; С)Үлгіні дайындаудың негіздерін, тиімдіқұрылымды және таза 

тұнбаларды алу әдістерін, стандартты ерітінділерді дайындауды; Д)Аналитикалық приборлармен ӛлшегіш 

қондырғыларды жұмыс істей, талдау схемаларын құрастыруды; талдаудың сәйкес әдістемесін ӛз бетінше 

орындай, берілген ӛлшеулер тұнбалардың ерігіштігі, қышқыл, негіз, тұз буфер қоспалары ерітінділерінің 

бойынша зат мӛлшерін, ерітінділер концентрациясын сандық есептеуді; зертханалық жұмыс жасау барысында 

анықтамалық және оқу әдебиеттерін пайдаланады; Е)Пәнінің негізгі теориялық білімін практикалық жұмыспен 

бекіту; заттың сапалық құрамын сандық мӛлшерін зертханада анықтау; аналитикалық таразыда ӛлшеу, 

гравиметрлік және титриметрлік операцияларды ӛткізу; физика-химиялық талдаудың сызбанұсқасын 

құру,талдау нәтижелерін математика статистика әдісімен ӛңдеу және сандық талдау нәтижелерін кӛрсете алуға. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шынының химиялық технологиясы 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Сұлтамұратова З. Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Шыны, керамика және тұтқырлы заттардың технологиясында қолданылатын 

шікі зат материалдарының негізгі қасиеттерін зерттеу әдістерімен студенттерді таныстыру; шікізат қоспаларын 

есептеу және ӛнім сапасын бақылау әдістемелерін қарастыру; силикат материалдар және шыны алу 

технологияларын қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шыны және одан жасалған бұйымдар технологиясының негіздері. Шынының 

қасиеттері мен шыны тәріздес күйі. Шикізат материалдары мен шыны шихтасын дайындау. Шыныны пісіру. 

Шыныпісірудің теориялық негіздері. Шыны бұйымдарын формалау мен қосымша жылумен ӛңдеудің 

теориялық негіздері. Құрылыс шынының ӛндірісі. Ситалдар, шлактар мен шыны талшықтары. Ситалдар, 

шлакситалдары, шлактар мен шыныкристалдық материалдар ӛндірісі. Шыны талшықтары, кӛпіршікті шыны, 

архитектуралы шыны мен бұйымдар ӛндірісінің негізі. Шыны ӛндірісінің қауіпсіздік пен қоршаған ортаны 

қорғау негіздері. Саздыжер және силикатты материалдар ӛндірісіндегі қауіпсіздік техникасы. Саздыжер және 

силикатты материалдар ӛндірісіндегі қалдықтарды залалсыздандыру жолары.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология; Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шынының жіктелуі, қасиеттері және қолданылу салалары туралы; әр түрлі 

шынылар мен шыны бұйымдарын ӛндіру технологиялары туралы; шыны ӛндіру технологиясында 

қолданылатын құрал-жабдықтар туралы; В)Белгілі қасиеттерге ие ӛнімдерді алуға мүмкіндік беретін шикізат 

қоспасының тиімді құрамдарын есептеу әдістерін; С)Алынатын ӛнімнің технологиялық қасиеттері мен сапасын 

бақылауды қамтамасыз ететін физикалық-химиялық талдау тәсілдерін; Д)Шыны ӛндірудің физикалық–

химиялық негіздерін және технологиялық ерекшеліктерін; Е)Шыны ӛндіру үшін қажетті шикізаттарды 

таңдауды; шикізат пен дайын ӛнімнің физикалық-химиялық қасиеттерін есептеу; белгілі қасиеттерге ие 

шыныны ӛндіруге қажет шикізат қоспасын есептеу; шыны ӛндіруге арналған шикізаттардың құрамдары мен 

қасиеттерін талдау. 

 

10.2 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және технологиясы ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Минералды  тұздардың химиялық технологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты болып студенттердің технологиялық процестерін теориясын 

білулері мен жеке заттар мен жалпы химиялық жүйелердің физикалық-химиялық жяне термодинамикалық 

параметрлерін, химиялық әрекеттесулердің жүру дәрежелері мен жылдамдықтарын, ӛнімнің теориялық және 

нақты шығымдарын, химиялық процестердің термохимиялых параметрлерін есептеу қабілеттерін дамыту; 

болашақ мамандарды термодинамикалық талдау әдістерінің теориясын меңгеріп, оны ӛндірістік процестерді 

технологиялық тәсілдерін жасау, жетілдіру, жобалау және пайдалану барысында іс жүзінде қолдануға 

машықтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: термодинамикалық процестердің негізгі заңдылықтары, химиялық-технологиялық 

процестердің негізгі заңдылықтары, физикалық химия, химиялық термодинамика және химиялық кинетиканың  

негізгі түсініктері мен әдістері.  

Пререквизиттері: Саздыжер және силикатты материалдар химиялық технологиясы, Бейорганикалық 

заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Ӛауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шыны бұйымдардың химиялық технологиясы  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Сұлтамұратова З. Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Шыны, керамика және тұтқырлы заттардың технологиясында қолданылатын 

шікі зат материалдарының негізгі қасиеттерін зерттеу әдістерімен студенттерді таныстыру; шікізат қоспаларын 

есептеу және ӛнім сапасын бақылау әдістемелерін қарастыру; силикат материалдар және шыны алу 

технологияларын қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шыны және одан жасалған бұйымдар технологиясының негіздері. Шынының 

қасиеттері мен шыны тәріздес күйі. Шикізат материалдары мен шыны шихтасын дайындау. Шыныны пісіру. 

Шыныпісірудің теориялық негіздері. Шыны бұйымдарын формалау мен қосымша жылумен ӛңдеудің 
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теориялық негіздері. Құрылыс шынының ӛндірісі. Ситалдар, шлактар мен шыны талшықтары. Ситалдар, 

шлакситалдары, шлактар мен шыныкристалдық материалдар ӛндірісі. Шыны талшықтары, кӛпіршікті шыны, 

архитектуралы шыны мен бұйымдар ӛндірісінің негізі. Шыны ӛндірісінің қауіпсіздік пен қоршаған ортаны 

қорғау негіздері. Саздыжер және силикатты материалдар ӛндірісіндегі қауіпсіздік техникасы. Саздыжер және 

силикатты материалдар ӛндірісіндегі қалдықтарды залалсыздандыру жолары.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология; Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шынының жіктелуі, қасиеттері және қолданылу салалары туралы; әр түрлі 

шынылар мен шыны бұйымдарын ӛндіру технологиялары туралы; В)Шыны ӛндіру технологиясында 

қолданылатын құрал-жабдықтар туралы; белгілі қасиеттерге ие ӛнімдерді алуға мүмкіндік беретін шикізат 

қоспасының тиімдіқұрамдарын есептеу әдістерін; С)Алынатын ӛнімнің технологиялық қасиеттері мен сапасын 

бақылауды қамтамасыз ететін физикалық-химиялық талдау тәсілдерін; Д)Шыны ӛндірудің физикалық–

химиялық негіздерін және технологиялық ерекшеліктерін; шыны ӛндіру үшін қажетті шикізаттарды таңдауды;  

шикізат пен дайын ӛнімнің физикалық-химиялық қасиеттерін есептеу; Е)Белгілі қасиеттерге ие шыныны 

ӛндіруге қажет шикізат қоспасын есептеу; шикізаттардың құрамы мен қасиеттерін талдау.  

 

10.3 Модуль Бейорганикалық заттарды ӛңдеу процестері және технологиясы ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Азот, фосфор және калийдің  химиялық технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Жаумитова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты болып студенттердің технологиялық процестерін теориясын 

білулері мен жеке заттар мен жалпы химиялық жүйелердің физикалық-химиялық жяне термодинамикалық 

параметрлерін, химиялық әрекеттесулердің жүру дәрежелері мен жылдамдықтарын, ӛнімнің теориялық және 

нақты шығымдарын, химиялық процестердің термохимиялых параметрлерін есептеу қабілеттерін дамыту; 

болашақ мамандарды термодинамикалық талдау әдістерінің теориясын меңгеріп, оны ӛндірістік процестерді 

технологиялық тәсілдерін жасау, жетілдіру, жобалау және пайдалану барысында іс жүзінде қолдануға 

машықтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Термодинамикалық процестердің негізгі заңдылықтары, химиялық-технологиялық 

процестердің негізгі заңдылықтары, физикалық химия, химиялық термодинамика және химиялық кинетиканың  

негізгі түсініктері мен әдістері.  

Пререквизиттері: Саздыжер және силикатты материалдар химиялық технологиясы, Бейорганикалық 

заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, С)Гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; Д)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Е)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық қорғаныс 

бойынша іс-шараларын. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шыны талшықтардың химиялық технологиясы  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Сұлтамұратова З. Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Шыны, керамика және тұтқырлы заттардың технологиясында қолданылатын 

шікі зат материалдарының негізгі қасиеттерін зерттеу әдістерімен студенттерді таныстыру; шікізат қоспаларын 

есептеу және ӛнім сапасын бақылау әдістемелерін қарастыру; силикат материалдар және шыны алу 

технологияларын қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шыны және одан жасалған бұйымдар технологиясының негіздері. Шынының 

қасиеттері мен шыны тәріздес күйі. Шикізат материалдары мен шыны шихтасын дайындау. Шыныны пісіру. 

Шыныпісірудің теориялық негіздері. Шыны бұйымдарын формалау мен қосымша жылумен ӛңдеудің 

теориялық негіздері. Құрылыс шынының ӛндірісі. Ситалдар, шлактар мен шыны талшықтары. Ситалдар, 

шлакситалдары, шлактар мен шыныкристалдық материалдар ӛндірісі. Шыны талшықтары, кӛпіршікті шыны, 

архитектуралы шыны мен бұйымдар ӛндірісінің негізі. Шыны ӛндірісінің қауіпсіздік пен қоршаған ортаны 

қорғау негіздері. Саздыжер және силикатты материалдар ӛндірісіндегі қауіпсіздік техникасы. Саздыжер және 

силикатты материалдар ӛндірісіндегі қалдықтарды залалсыздандыру жолары.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология; Бейорганикалық заттар химиясы және технологиясы;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шынының жіктелуі, қасиеттері және қолданылу салалары туралы; әр түрлі 

шынылар мен шыны бұйымдарын ӛндіру технологиялары туралы; В)Шыны ӛндіру технологиясында 

қолданылатын құрал-жабдықтар туралы; белгілі қасиеттерге ие ӛнімдерді алуға мүмкіндік беретін шикізат 

қоспасының тиімдіқұрамдарын есептеу әдістерін; С)Алынатын ӛнімнің технологиялық қасиеттері мен сапасын 
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бақылауды қамтамасыз ететін физикалық-химиялық талдау тәсілдерін; Д)Шыны ӛндірудің физикалық–

химиялық негіздерін және технологиялық ерекшеліктерін; Е)Шыны ӛндіру үшін қажетті шикізаттарды 

таңдауды шикізат пен дайын ӛнімнің физикалық-химиялық қасиеттерін есептеу; белгілі қасиеттерге ие 

шыныны ӛндіруге қажет шикізат қоспасын есептеу; шыны ӛндіруге арналған шикізаттардың құрамдары мен 

қасиеттерін талдау. 

 

12.1 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жобалау негіздері және зауыттарды жабдықтау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б.,  оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық заттар мен силикатты материалдардың ӛндірістерін жобалау 

негіздерін, технологиялық жабдықтар параметрлерін, функциональды, экономикалық және арнаулы талаптарды 

ескерек отырып кӛмекші және тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық жабдықтарды классификациялау. Жобалаудың түрлері және негізгі 

сатылары. Жобалау міндеттері. Жобалау ұйымдарының міндеттері. Жобалау тәсілдері. Құрылыстағы 

нормативті құжаттар жүйесі. Химиялық ӛнеркәсіптердің экономикалық факторлары. Материалдарды сақтау, 

тасымалдау, мӛлшерлеу. Қатты материалдарды сақтау қоймаларының типтері. Насостар, компрессорлар, 

вентиляторлар, газүрлегіштер, отынды беру және құрылғылары.   

Пререквизиттері: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері, Саздыжер 

және силикатты материалдар химиялық технологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық технологияда қолданылатын негізгі процестер мен аппараттар;  

аппараттардың негізгі ӛлшемдерін есептеу; аппараттарды таңдау принциптерін; В)Жоба түрлерін; С)Жобалау 

міндеттері; жобалаудағы және құрылыстағы нормативті құжаттар жүйесі; жабдық типін және оның 

конструкциялық материалын таңдауды; Д)Аппараттар мен жабдықтардың негізгі бӛлшектерін есептеуді; 

Е)Аппарат типін таңдауға; ӛндірістік ғимараттардың негізгі ӛлшемдерін анықтау. 

 

12.2 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛнеркәсіптік жобалау  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық заттар мен силикатты материалдардың ӛндірістерін жобалау 

негіздерін, технологиялық жабдықтар параметрлерін, функциональды, экономикалық және арнаулы талаптарды 

ескерек отырып кӛмекші және тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛндірістік кәсіпорынды жобалау. Техникалық жобаны жасау, техникалық 

жобаның негізгі міндеттері. Техникалық жобаның құрамы. Құрылыс орнын таңдау. Бас және ситуациялық 

жоспарлар. Бас жоспар жасаудың негізгі принциптері. Біртұтас модульдік жүйе. Жӛндеу, жӛндеу аралық 

период. Ағымдағы және капиталдық жӛндеу.   

Пререквизиттері: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері, Саздыжер 

және силикатты материалдар химиялық технологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық технологияда қолданылатын негізгі процестер мен аппараттар; 

В)Аппараттардың негізгі ӛлшемдерін есепетеу; аппараттарды таңдау принциптерін; С)Жоба түрлерін;  жобалау 

міндеттері; Д)Жобалаудағы және құрылыстағы нормативті құжаттар жүйесі; жабдық типін және оның 

конструкциялық материалын таңдауды; Е)Аппараттар мен жабдықтардың негізгі бӛлшектерін есептеуді; 

аппарат типін таңдауға; ӛндірістік ғимараттардың негізгі ӛлшемдерін анықтау.   

 

12.3 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бейорганикалық заттар ӛндірісін жобалау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б.,  оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық заттар мен силикатты материалдардың ӛндірістерін жобалау 

негіздерін, технологиялық жабдықтар параметрлерін, функциональды, экономикалық және арнаулы талаптарды 

ескерек отырып кӛмекші және тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірістерінің классификациясы. Жылу масса алмасу 

құрылғылары. Жылуалмасу және буландыру аппараттары, оларды есептеу және таңдау. Кептіргіш 

қондырғылардың принципиалды схемалары. Кептіргіштерді салыстыру және таңдау. Пештер классификациясы. 

Айналмалы пештер. Шахталы пештер. Циклонды пештер. Қайнау қабатты пештер.   

Пререквизиттері: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері, Саздыжер 

және силикатты материалдар химиялық технологиясы 
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Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық технологияда қолданылатын негізгі процестер мен аппараттар; 

аппараттардың негізгі ӛлшемдерін есепетеу; В)Аппараттарды таңдау принциптерін; жоба түрлерін; жобалау 

міндеттері; С)Жобалаудағы және құрылыстағы нормативті құжаттар жүйесі; Д)Жабдық типін және оның 

конструкциялық материалын таңдауды; Е)Аппараттар мен жабдықтардың негізгі бӛлшектерін есептеуді;  

аппарат типін таңдауға; ӛндірістік ғимараттардың негізгі ӛлшемдерін анықтау. 

 

5В072100 – ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

3 курс 

Білім бағдарламалары:  

5В072101-Мҧнай және газдың химиялық технологиясы 

5В072102 - Пластикалық массалар және эластомерлердің химиялық технологиясы 

 

Қабылдау жылы: 2018ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Білім бағдарламасы: 5В072101-Мҧнай және газдың химиялық технологиясы 

9.1 Модуль Технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер  І, 20 кредит 

БП ТК ОZHF 3216 Органикалық заттардың химиясы мен физикасы 5 5 

БП ТК НОАТ 3217 Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар 6 4 

БП МК KK(O)T 3218 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

КП ТК OKN 3319 Ӛндірістік құрылыс негіздері 6 4 

КП ТК OMOT 3320 Органикалық және мұнай-химиясы ӛндірістерінің технологиясы 6 4 

9.2 Модуль Технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер ІІ, 20 кредит 

БП ТК GFPHT 3216 Газфазалы процестердің химиясы мен технологиясы 5 5 

БП ТК HTРKM  3217 Химиялық-технологиялық процестерді компьютерлік модельдеу 6 4 

БП МК KK(O)T 3218 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

КП ТК TSATTEN 3319 Технологиялық схемалар мен аппаратарды таңдау және 

техникалық-экономикалық негіздеу 

6 4 

КП ТК OKMHTTN 

3320 

Отын және кӛмірсутектік материалдар химиялық 

технологиясының теориялық негіздері 

6 4 

Білім бағдарламасы: 5В072102-Пластикалық массалар және эластомерлердің химиялық технологиясы 

9.1 Модуль Химиялық -технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер  І, 20 кредит 

БП ТК РHҒ3216 Полимерлердің химиясы мен физикасы 5 5 

БП ТК НТРZh 3217 Химиялық-технологиялық процестердің компьютерлік графикасы  6 4 

БП МК KK(O)T 3218 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

КП ТК CZhK 3319 Цехтық жабдықтар компановкасы 6 4 

КП ТК KEHT 3320 Каучуктер мен эластомерлердің химиясы мен технологиясы 6 4 

9.2 Модуль Химиялық -технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер  ІІ, 20 кредит 

БП ТК OSN 3217 Органикалық синтез негіздері 5 5 

БП ТК НТРZh 3216 Технологиялық процестер мен аппараттарды жобалау негіздері 6 4 

БП МК KK(O)T 3218 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

КП ТК TSTN 3319 Технологиялық схемаларды таңдау және негіздеу 6 4 

КП ТК РMHTTN 

М3320 

Полимерлік материалдар химиялық технологиясының теориялық 

негіздері 

6 4 

11 .1 Модуль ХТӚ процестері мен аппараттары  І, 19 кредит 

БП ТК OSHR 3225 Органикалық синтездің химиялық реакторлары 5 5 

БП ТК HOEK 3228 Химия ӛнеркәсібінде еңбекті қорғау 6 5 

БП ЖК НОNРА 3227 Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары 5,6 9 

11.2 Модуль ХТӚ процестері мен аппараттары ІІ, 19 кредит 

БП ТК НОР 3225 Химиялық ӛндірістердің пештері 5 5 

БП ТК НТРКN 3228 Химиялық-технологиялық процестердің қауіпсіздігі негіздері 6 5 

БП ЖК НОNРА 3227 Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары 5,6 9 

12.1 Модуль Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы мен процестері І, 21 кредит 

КП ТК OZTTN 3328 Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері 5 5 

КП МК KShOT 3329 Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы (ӛндіріс салалары 

бойынша) 

5,6 9 

КП ЖК OZНТ 3330 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 6 4 

  Ӛндірістік практика 6 3 
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12.2 Модуль Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы мен процестері ІІ, 21 кредит 

КП ТК MОК  3328 Мұнай ӛңдеудегі катализ  5 5 

КП МК KShOT 3329 Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы (ӛндіріс салалары 

бойынша) 

5,6 9 

КП ЖК OZНТ 3330 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 6 4 

  Ӛндірістік практика  6 3 

 

Білім бағдарламасы: 5В072101-Мҧнай және газдың химиялық технологиясы 

9.1 Модуль Технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық заттардың химиясы мен физикасы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушылар Айжарикова А.К., т.ғ.к. Бузова О.В., аға оқытушы,  х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге органикалық заттардың химиясы мен физикасының қазіргі дамыған 

бағыттарын оқытып, ӛнеркәсіптің әртүрлі салаларында оларды қолдана білуді үйретумен қатар жоғары 

молекулалық қосылыстардың (ЖМҚ), кӛмірсутектік материалдардың құрылысының негізгі ерекшеліктерін 

зерттеу, мұнай, газ, ҚЖҚ, пластмасса, композициялық материалдар және эластомерлер синтезі мен ӛңдеу 

технологиясының негізінде жатыр. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалык қосылыстардың классификациясы мен номенклатурасын. 

Полимерлер, мұнай, газ ӛнімдері, ҚЖҚ қасиеттерінің негізгі ерекшеліктері. Жоғары молекулалы қосылыстарды 

алу процесстерінің негізгі әдістер мен заңдылықтары. Органикалық заттардың химиялық ӛзгерістері, физика-

химиялық қасиеттері. Мұнай мен газ, ҚЖҚ, полимерлердің құрлысы, агрегаттық, фазалық, физикалық 

жағдайлары. Кристалдық және аморфты полимерлердің құрылысы. ҚЖҚ мен олардан алынатын ӛнімдердің 

құрамы мен қасиеттері. 

Пререквизиттері: Кӛмірсутектік газдарды тазалау және ӛңдеу, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Инженерлік экология, Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар 

Бағдарлама авторы: аға оқытушылар Айжарикова А.К., Жубаниязова М.Ж., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты ОЗХТ мамандығын бітіруші студенттерге ӛндірістік компьтерлік 

жобалау негіздерін үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Геометриялық объектілер туралы жалпы мәліметтер. Геометриялық объектілер 

стильдері. Нүктелер. Еркін нүкте. Қисық бойынша нүкте. Кӛмекші түзулер. Еркін түзу. Кесінді. Параллель және 

перпендикуляр кесінділер. Шеңбер. Эллипс. Доғалар. Кӛпбұрыштар. Тік тӛрт бұрыштар.  Лекальды қисықтар. 

Сынық сызықтар. Тышқан кӛмегімен ӛңдеу.  Кӛшірме жасау. Ығыстыру. Бұру. Масшабтау. Деформация. Объектіні 

бӛліктерге бӛлу. Тасымалдау. Парақты басқару. Парақ форматы және негізгі жазба. Парақ қосу және жою. 

Парақтар арасында ауысу. Парақтарды номерлеу. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика; жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру, Химиялық-технологиялық 

процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е).  

Пәннің атауы: Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:Пәннің мақсаты: органикалық заттарды шығаратын кәсіпорындар мен 

техникалық объектілерді жобалау процестерінің құрамымен және негізгі әдістерімен студенттерді таныстыру, 

техникалық объекттерге жобаларды жасағанда техникалық құжаттардың түрлері; жобалау әдістерін зерттеу; 

жобалау ісінде қолданылатын негізгі талаптар мен санаттарды меңгеру. 



196 

 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Құрылыс жобалауының негіздері. Ӛндірістік ғимараттар. Ӛндірістік ғимараттар 

түрлері. Цех ішіндегі және арасындағы тарнспорт. Ӛндірістік ғимараттарды жобалаудың физика-химиялық 

негіздері. Ӛндірістік ғимараттардың конструкциялық шешімдері. Ӛндіріс кәсіпорындарының кӛмекші 

бӛлімшелері. 

Пререквизиттері: Стандарттау негіздері, Коллоидты химия 

Постреквизиттері: Пластмассаларды қайта ӛңдеу технологиясы, Мұнай ӛңдеудегі каталитикалық процестер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі. Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі. 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық және мұнайхимиясы ӛндірісінің технологиясы 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. аға оқытушылар Бузова О.В., Айжарикова А.К., Махамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Органикалық және мұнайхимиясы ӛндірісінің технологиясы» пәнi арнайы 

пәндердiң циклдерiне кiретiн негiзiнiң бiрi болып табылады. Пәннiң мақсаты студенттермен  кӛмiрден, газдан, 

және мұнайдан органикалық заттардың синтезiн оқып бiлу болып табылады. Кӛмiр, газ және мұнай қайта ӛңдеу 

тәсiлдерi және теориялық негiздердi бiлу студенттердiң курстық мiндетi болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Негізгі органикалық синтез және мұнай химиясы ӛнеркәсіптік ӛндірісінің 

жіктелуі. Негізгі органикалық синтез және мұнай химиясы кәсіпорындарына арналған кӛмірсутекті 

шикізат(парафиндер, алкендер, ароматты кӛмірсутектер, ацетилен, кӛміртегі оксиды және синтез - газ) және 

оларға қойылатын талаптар. Мұнай мен коксты біріншілік және екіншілік ӛңдеу ӛнімдері негізінде алынған 

оттек-, азот-, галоген- және күкірт құрамды органикалық қосылыстар ӛндірістерінің ӛндірістік тәсілдері мен 

технологиялық схемалары. Қанықпаған кӛмірсутектер ӛндірісі. Нафтенді кӛмірсутектер ӛндірісі. Ароматты 

кӛмірсутектер ӛндірісі. Аллилхлоридтер алудың технологиялық жүйесі. Этанол ондiрiсi. Парафиндердің 

алкилденуі, жалпы түсінік, процестің технологиясы. п–бутен мен изобутан алкилденуінің технологиялық 

жүйесі. БАЗ–дің ӛндiрiсi. Сульфаттау технологиясы. Парафиндердi нитрлеу, жалпы түсінік, процестің 

технологиясы. Газ фазаның гидрлеу технологиясы, жалпы түсінік, процестің шарттары және реакторлардың 

түрлері.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология, Инженерлік экология 

Постреквизиттері: Ӛндірістік жобалау және химиялық ӛндірістер кәсіпорындарын жабдықтау; мұнай 

шикізаттарының құрылымын ӛзгертіп ӛңдейтін процестердің химиялық технологиясы;  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну; 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.2 Модуль Технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Газфазалы процестердің химиясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушылар Айжарикова А.К.,  т.ғ.к. Бузова О.В., аға оқытушы,  х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге органикалық заттардың химиясы мен физикасының қазіргі дамыған 

бағыттарын оқытып, ӛнеркәсіптің әртүрлі салаларында оларды қолдана білуді үйретумен қатар жоғары 

молекулалық қосылыстардың (ЖМҚ), кӛмірсутектік материалдардың құрылысының негізгі ерекшеліктерін 

зерттеу, мұнай, газ, ҚЖҚ, пластмасса, композициялық материалдар және эластомерлер синтезі мен ӛңдеу 

технологиясының негізінде жатыр. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалык қосылыстардың классификациясы мен номенклатурасын. 

Полимерлер, мұнай, газ ӛнімдері, ҚЖҚ қасиеттерінің негізгі ерекшеліктері. Жоғары молекулалы қосылыстарды 

алу процесстерінің негізгі әдістер мен заңдылықтары. Органикалық заттардың химиялық ӛзгерістері, физика-

химиялық қасиеттері. Мұнай мен газ, ҚЖҚ, полимерлердің құрлысы, агрегаттық, фазалық, физикалық 

жағдайлары. Кристалдық және аморфты полимерлердің құрылысы. ҚЖҚ мен олардан алынатын ӛнімдердің 

құрамы мен қасиеттері. 

Пререквизиттері: Кӛмірсутектік газдарды тазалау және ӛңдеу, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Инженерлік экология, Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 
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жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық-технологиялық процестерді компьютерлік модельдеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушылар Айжарикова А.К., Жубаниязова М.Ж.оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты ОЗХТ мамандығын бітіруші студенттерге ӛндірістік компьтерлік 

жобалау негіздерін үйрету 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Геометриялық объектілер туралы жалпы мәліметтер. Геометриялық объектілер 

стильдері. Нүктелер. Еркін нүкте. Қисық бойынша нүкте. Кӛмекші түзулер. Еркін түзу. Кесінді. Параллель және 

перпендикуляр кесінділер. Шеңбер. Эллипс. Доғалар. Кӛпбұрыштар. Тік тӛрт бұрыштар.  Лекальды қисықтар. 

Сынық сызықтар. Тышқан кӛмегімен ӛңдеу.  Кӛшірме жасау. Ығыстыру. Бұру. Масшабтау. Деформация. Объектіні 

бӛліктерге бӛлу. Тасымалдау. Парақты басқару. Парақ форматы және негізгі жазба. Парақ қосу және жою. 

Парақтар арасында ауысу. Парақтарды номерлеу. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика; жалпы химиялық технология 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру, Химиялық-технологиялық 

процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Технологиялық схемалар мен аппаратарды таңдау және техникалық-экономикалық негіздеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді технологиялық схемалар мен олардың аппаратуралық 

жабдықталуын таңдау кезеңінде ғылыми негізделген тұжырымдар жасап, нақты ассортименттік тапсырмаға 

сәйкес ӛнім ӛндіру тәсілін таңдап, жұмыс істеп отырған ӛндірістермен салыстыра отырып, негіздеуді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпорындар қызметінің экономикалық бағалануының критерийлері. Нақты ӛнім 

шығару кӛлемдерін жоспарлау. Жұмыс істеп отырған және жобаланатын ӛндірістер қызметіне болжам жасау. 

Химиялық ӛндірісті таңдау кезінде жүйелікті қамтамасыз ету. Термодинамика тұрғысынан шикізат пен ӛнім 

сапасына баға беру. Химиялық реакциялар ӛткізу кезінде тиімдірежим таңдау принциптері.  

Пререквизиттері: Стандарттау негіздері, Коллоидты химия 

Постреквизиттері: Пластмассаларды қайта ӛңдеу технологиясы, Мұнай ӛңдеудегі каталитикалық процестер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е).  

Пәннің атауы: Отын және кӛмірсутектік материалдар химиялық технологиясының теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. аға оқытушы Бузова О.В., аға оқытушы Махамбетова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге отын және кӛмірсутектік материалдар химиялық технологиясының 

теориялық негіздерін оқыту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Отын және кӛмірсутектік материалдар мен олардың ӛңдеу ӛнімдерін даярлау мен 

бӛлудің физикалық әдістерінің теориялық негіздері. Отын және кӛмірсутектік материалдар химиялық 

технологиясы процестерінің және тауарлы ӛнім алудың физика-химиялық процестерінің ғылыми негіздері. 

Отын және кӛмірсутектік материалдарды ӛңдеу ӛнімдерінің термодеструкциялық ӛзгерістері, термо-тотығу 

процестері, каталитикалық процестер. 

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология, Инженерлік экология 

Постреквизиттері: Ӛндірістік жобалау және химиялық ӛндірістер кәсіпорындарын жабдықтау; мұнай 

шикізаттарының құрылымын ӛзгертіп ӛңдейтін процестердің химиялық технологиясы;  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 
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Білім бағдарламасы: 5В072102-Пластикалық массалар және эластомерлердің химиялық технологиясы 

9.1 Модуль Химиялық -технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер  І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Полимерлердің химиясы мен физикасы 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, т.ғ.к. Бузова О.В., аға оқытушы, х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мұнай, газ, кӛмір, органикалық синтез әдістері мен теориялық 

негіздерін оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Газ тәрізді, сұйық және қатты түрдегі шикізаттарды дайындау мен ӛңдеудің 

ғылыми негіздері. Мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеудің физика-химиялық, термодеструктивті, термототығу, 

каталитикалық процестердің теориялық негіздері. Негізгі органикалық синтезде қолданылатын процестердің 

теориялық негіздері.  

Пререквизиттері: Органикалық химия; жалпы химиялық технология; физикалық химия. 

Постреквизиттері: Органикалық заттар, мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеудің арнайы технологиялары, Жобалау 

негіздері және кәсіпорын жабдықтары   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық-технологиялық процестердің компьютерлік графикасы 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б.,  оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық заттар технологиясының ӛндірістерін жобалау негіздерін, 

технологиялық жабдықтар параметрлерін, функционалды, экономикалық және арнаулы талаптарды ескере 

отырып кӛмекші және тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық жабдықтарды классификациялау. Жобалаудың түрлері және негізгі 

сатылары. Жобалау міндеттері. Жобалау ұйымдарының міндеттері. Жобалау тәсілдері. Құрылыстағы 

нормативті құжаттар жүйесі. Химиялық ӛнеркәсіптердің экономикалық факторлары. Материалдарды сақтау, 

тасымалдау, мӛлшерлеу. Қатты материалдарды сақтау қоймаларының типтері. Насостар, компрессорлар, 

вентиляторлар, газүрлегіштер, отынды беру және құрылғылары.   

Пререквизиттері: Кӛмірсутектік газдарды тазалау және ӛңдеу; Сызу және сызба геометриясы негіздері 

Постреквизиттері: Инженерлік экология, Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е).  

Пәннің атауы: Цехтық жабдықтар компановкасы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты қысқаша сипаттамасы: органикалық заттарды шығаратын кәсіпорындар мен техникалық 

объектілерді жобалау процестерінің құрамымен және негізгі әдістерімен студенттерді таныстыру, КЖ-ға 

таңдалған жабдықтардың құрылыс алаңына орналастырылу тәсілдерімен таныстыру. ДЖ-ның құраушы бӛлігі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Архитектуралық құрылыстық жобалау негіздері. Ӛндірістің технологиялық 

схемасы негізінде ғимараттардың кӛлемдік-жоспарлық және конструкциялық шешімдерді дұрыс қабылдау.  

Пререквизиттері: Инженерлік графика;  қолданбалы механика  

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру, Химиялық-технологиялық 

процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Каучуктер мен эластомерлердің химиясы мен технологиясы  

Бағдарлама авторы:  аға оқытушылар Айжарикова А.К., т.ғ.к.Бузова О.В., х.ғ.к. Апендина А.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге органикалық заттардың химиясы мен физикасының қазіргі 

дамыған бағыттарын оқытып, ӛнеркәсіптің әртүрлі салаларында оларды қолдана білуді үйретумен қатар 

каучуктер мен эластомерлердің құрылысының негізгі ерекшеліктерін зерттеу, пластмасса, композициялық 

материалдар және эластомерлер синтезі мен ӛңдеу технологиясының негізінде жатыр. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Каучуктер мен эластомерлердің классификациясы мен номенклатурасы. 

Полимерлер қасиеттерінің негізгі ерекшеліктері.Жоғары молекулалы қосылыстарды алу процестерінің негізгі 

әдістер мен заңдылықтары. Органикалық заттардың химиялық ӛзгерістері, физика-химиялық қасиеттері. 

Полимерлердің құрлысы, агрегаттық, фазалық, физикалық жағдайлары. Кристалдық және аморфты 

полимерлердің құрылысы. Олардан алынатын ӛнімдердің құрамы мен қасиеттері. 

Пререквизиттері: Органикалық синтездің химиялық реакторлары, органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Лактар және бояулар ӛндірісі, Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.2 Модуль Химиялық -технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер  ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық синтез негіздері 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, т.ғ.к. Бузова О.В., аға оқытушы, х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мұнай, газ, кӛмір, органикалық синтез әдістері мен теориялық 

негіздерін оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Газ тәрізді, сұйық және қатты түрдегі шикізаттарды дайындау мен ӛңдеудің 

ғылыми негіздері. Мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеудің физика-химиялық, термодеструктивті, термототығу, 

каталитикалық процестердің теориялық негіздері. Негізгі органикалық синтезде қолданылатын процестердің 

теориялық негіздері.  

Пререквизиттері: Органикалық химия; жалпы химиялық технология; физикалық химия. 

Постреквизиттері: Органикалық заттар, мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеудің арнайы технологиялары, Жобалау 

негіздері және кәсіпорын жабдықтары   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Технологиялық процестер мен аппараттарды жобалау негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б.,  оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық заттар ӛндірістерін жобалау негіздерін, технологиялық жабдықтар 

параметрлерін, функционалды, экономикалық және арнаулы талаптарды ескере отырып кӛмекші және 

тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірістерінің классификациясы. Жылу масса алмасу 

құрылғылары. Жылуалмасу және буландыру аппараттары, оларды есептеу және таңдау. Кептіргіш 

қондырғылардың принципиалды схемалары. Кептіргіштерді салыстыру және таңдау. Пештер классификациясы. 

Айналмалы пештер. Шахталы пештер. Циклонды пештер. Қайнау қабатты пештер.   

Пререквизиттері: Кӛмірсутектік газдарды тазалау және ӛңдеу; Сызу және сызба геометриясы негіздері 

Постреквизиттері: Инженерлік экология, Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Технологиялық схемаларды таңдау және негіздеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Жакупова Г.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді технологиялық схемалар мен олардың аппаратуралық 

жабдықталуын таңдау кезеңінде ғылыми негізделген тұжырымдар жасап, нақты ассортименттік тапсырмаға 

сәйкес ӛнім ӛндіру тәсілін таңдап, жұмыс істеп отырған ӛндірістермен салыстыра отырып, негіздеуді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпорындар қызметінің экономикалық бағалануының критерийлері. Нақты ӛнім 

шығару кӛлемдерін жоспарлау. Жұмыс істеп отырған және жобаланатын ӛндірістер қызметіне болжам жасау. 

Химиялық ӛндірісті таңдау кезінде жүйелікті қамтамасыз ету. Термодинамика тұрғысынан шикізат пен ӛнім 

сапасына баға беру. Химиялық реакциялар ӛткізу кезінде тиімдірежим таңдау принциптері.  

Пререквизиттері: Инженерлік графика; қолданбалы механика  

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру, Химиялық-технологиялық 

процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Полимерлік материалдар химиялық технологиясының теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушылар Айжарикова А.К., т.ғ.к.Бузова О.В., х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге органикалық заттардың химиясы мен физикасының қазіргі 

дамыған бағыттарын оқытып, ӛнеркәсіптің әртүрлі салаларында оларды қолдана білуді үйретумен қатар 

каучуктер мен эластомерлердің құрылысының негізгі ерекшеліктерін зерттеу, пластмасса, композициялық 

материалдар және эластомерлер синтезі мен ӛңдеу технологиясының негізінде жатыр. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Каучуктер мен эластомерлердің классификациясы мен номенклатурасы. 

Полимерлер қасиеттерінің негізгі ерекшеліктері.Жоғары молекулалы қосылыстарды алу процестерінің негізгі 

әдістер мен заңдылықтары. Органикалық заттардың химиялық ӛзгерістері, физика-химиялық қасиеттері. 

Полимерлердің құрлысы, агрегаттық, фазалық, физикалық жағдайлары. Кристалдық және аморфты 

полимерлердің құрылысы. Олардан алынатын ӛнімдердің құрамы мен қасиеттері. 

Пререквизиттері: Органикалық синтездің химиялық реакторлары, органикалық заттар технологиясының 

теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Лактар және бояулар ӛндірісі, Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

11.1 Модуль ХТӚ процестері мен аппараттары  І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е).  

Пәннің атауы: Органикалық синтездің химиялық реакторлары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХТ процестерінде қолданылатын пештер мен реакторлар, оларды жобалау 

әдістерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пластикалық массалар синтезінің қазіргі заманғы тәсілдері. Отын-комплекс 

жағдайы мен оның даму перспективаларын. Экологиялық таза отындық фракциялар ӛңдеудің негізгі 

тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму перспективалары. 

Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу принциптері.   

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология; физикалық химия  

Постреквизиттері: Органикалық заттардың химиялық технологиясы, Ӛндірістік жобалау және химиялық 

ӛндірістер кәсіпорындарын жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және органикалық заттарды ӛңдеу 

технологиясында қолданылатын реакторлар мен пештердің классификациясынан; отын мен майлардың, арнайы 

мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен тағайындалуына байланысты пештер мен реакторларды таңдау 

принциптерінен;технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді жобалау принциптерінен; 

В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін; мұнай және мұнай ӛнімдерін, мұнайхимиялық шикізатты 

химиялық және инструменттік зерттеу әдстерін және олардың сапасын тексеруді; С)Таңдалған химиялық 

реакторлар мен пештердің ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу керек; технологиялық жобалауды, есептеу 

жүргізуді; стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; тиімді 

технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті; D)Адамдардың ӛмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар 
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кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛнеркәсібінде еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Махамбетова Ж.К., аға оқытушы Жаумитова Г. Б.    

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық және мұнайхимиялық ӛндіріс орындарында болашақ мамандары 

еңбек қауіпсіздігінің негізгі ғылыми білімдері терең болуына, инженер-техникалық құрылғылары мен жеке 

қоғаныс заттарын қолдана білуге оқытады  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Химиялық-технологиялық ӛндірістердің қауіпсіздігі негіздері» пәні студенттерді 

еңбекті қорғаудың негізгі мәселелері, ӛндірістегі қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен жұмысшыларды 

жаңа қауіпсіз әдістермен және құралдармен қорғау, технологиялық процестерге, эксплуатация және ремонт 

кезіндегі құрал-жабдықтарға қойылатын талаптарды үйрету мақсатында оқытылады. Арнайы курста жану 

процестері, заттар мен материалдардың жану қасиеттері туралы негізгі мәліметтері берілген, сонымен қатар 

ӛндірістік ғимараттар мен химия ӛнеркәсібінің құрылысын жобалағанда қолданатын ӛрт сӛндіру 

профилактикасы мен қорғаудың талаптары.  

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология; метрология, стандарттау және сертификаттау  

Постреквизиттері: Ӛндірістік жобалау және химиялық ӛндірістер кәсіпорындарын жабдықтау; мұнай 

шикізаттарының құрылымын ӛзгертіп ӛңдейтін процестердің химиялық технологиясы; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Еңбекті қорғаудың заңдылықтары, В)Жұмысты ұйымдастыру, еңбек  

жағдайларын қауіпсіз және таза ұстау, еңбек жағдайларын анализдеу; химия ӛнеркәсібіндегі еңбек гигиенасы 

және ӛндірістік санитария; С)Қауіпсізік техникасының негіздері; химия ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік техникасы  

мен ӛртті сӛндіру және профилактика негіздерітығыз байланысқан, ӛйткені ӛндірістік авария мен 

қопарылыстытез арада хабарлау әдістері және ӛрт бір уақытта болады. Қауіпсіздік техникасы мен ӛндірістік 

санитариядағы нормалар, ережелер, Д)Стандарттар мен инструкцияларды; еңбектің қауіпсіз жұмыс істеу 

әдістерін және инструктажды; қорғанудың кешенді және жеке қорғаныс құралдарын; құрал-жабдықтар мен 

ғимраттарға қойылатын талаптарды; ӛрт пен ӛртке қауіпті заттардан қорғану және алдын алу. Е)Бақытсыздық 

жағдайларын талдау мен есебін жүргізу; Н-1 формадағы актіні толтыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е).  

Пәннің атауы: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары  

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к.Тастанова Л.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы пәндері әрі қарай оқытуға және ӛндіріс жағдайларында, 

ғылыми-зерттеу институттарында, жоғары оқу орындарында техниктехнолог ретінде кәсіптік қызметін 

жалғастыруға қажетті білім беру. Курстық негізгі міндеттері химиялық технологияның негізгі процестерінің, 

осы процестерді жүргізуге қолданылатын химиялық ӛнеркәсіп аппараттарын есептеу әдістері мен орнату 

принциптерінің теориялық негіздерін зерттеу болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің бірінші бӛлімінде теориялық және қолданбалы есептерді шешу 

тәсілдерінің методологиялық негіздері, негізгі процестердің механизмдерін талдау, олардың химиялық 

аппараттарда ӛтуінің жалпы заңдылықтары қарастырылады және процестер мен аппараттарды есептеу мен 

модельдеудің жалпылама әдістері айқындалады. Пәннің екінші бӛлімі химиялық технологияның процестерінің 

теориялық негіздерінің инженерлік және қолданбалы мәселелерін қарастыратын үш негізгі тарауды қамтиды: 

гидромеханикалық процестер мен аппаратура, жылу процестері мен аппараттары, массаалмасу процестері мен 

аппараттары.  

Пререквизиттері: Физикалық химия;  мамандыққа кіріспе;  жалпы химиялық технология.  

Постреквизиттері: Инженерлік экология, Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; С)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Д)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; Е)Цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық 

қорғаныс бойынша іс-шараларын; қондырғыда жұмыс істеудің қазіргі заманғы тәжірибелерін білу.  

  

11.2 Модуль ХТӚ процестері мен аппараттары ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық ӛндірістердің пештері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Бекетова Г.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды термодинамикалық анализ әдістері бойынша теориялық 

дайындау, ӛндірістік процестердің технологиялық схемаларын жобалау кезінде пайдалан білуге үйрету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Табиғи және жасанды отындар. Оның шығу тегі, түрлері, екіншілік энергетикалық 

ресурстар, химиялық технологияда қолданылуы. Отынды беру және жағу құрылғылары.   
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Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология; физикалық химия  

Постреквизиттері: Органикалық заттардың химиялық технологиясы, Ӛндірістік жобалау және химиялық 

ӛндірістер кәсіпорындарын жабдықтау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және органикалық заттарды ӛңдеу 

технологиясында қолданылатын реакторлар мен пештердің классификациясынан; отын мен майлардың, арнайы 

мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен тағайындалуына байланысты пештер мен реакторларды таңдау 

принциптерінен;технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді жобалау принциптерінен; 

В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін; мұнай және мұнай ӛнімдерін, мұнайхимиялық шикізатты 

химиялық және инструменттік зерттеу әдстерін және олардың сапасын тексеруді; С)Таңдалған химиялық 

реакторлар мен пештердің ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу керек; технологиялық жобалауды, есептеу 

жүргізуді; стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; тиімді 

технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті; D)Адамдардың ӛмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар 

кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық-технологиялық ӛндірістердің қауіпсіздік негіздері  

Бағдарлама авторы: оқытушы Жакупова Г. Ж., аға оқытушы Жаумитова Г. Б.    

Курсты оқытудың мақсаты: Еңбекті қорғаудың негізгі мәселелерімен таныстыру, ӛндірістегі қауіпті және 

зиянды факторлардың әсерінен жұмысшыларды жаңа қауіпсіз әдістермен және құралдарымен қорғау, 

технологиялық процестерге, эксплуатация және ремонт кезіндегі құрал-жабдықтарға қойылатын талаптарды 

үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия ӛнеркәсібінде заттар мен материалдар улылығы мен олардың жануы, 

ӛртқауіптілігі және қауіпті қасиеттері. Мұнай ӛңдеу ӛнеркәсібінде жұмысшыларды қоршаған орта және 

ӛндірістік факторлардың әсерінен қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері. Технологиялық жабдықтарға 

қойылатын талаптар мен олардың экологиялық қауіпсіздігіне қойылатын талаптар. Ӛндірістік ғимараттарды 

жобалау негіздері.   

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология; метрология, стандарттау және сертификаттау  

Постреквизиттері: Ӛндірістік жобалау және химиялық ӛндірістер кәсіпорындарын жабдықтау; мұнай 

шикізаттарының құрылымын ӛзгертіп ӛңдейтін процестердің химиялық технологиясы; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Еңбекті қорғаудың заңдылықтары, жұмысты ұйымдастыру, еңбек 

жағдайларын қауіпсіз және таза ұстау, еңбек жағдайларын анализдеу; химия ӛнеркәсібіндегі еңбек гигиенасы 

және ӛндірістік санитария; В)Қауіпсізік техникасының негіздері; химия ӛнеркәсібіндегі қауіпсіздік техникасы  

мен ӛртті сӛндіру және профилактика негіздері тығыз байланысқан, ӛйткені ӛндірістік авария мен қопарылысты 

тез арада хабарлау әдістері туралы; С)Қауіпсіздік техникасы мен ӛндірістік санитариядағы нормалар, ережелер, 

стандарттар мен инструкцияларды; еңбектің қауіпсіз жұмыс істеу әдістерін және инструктажды;-қорғанудың 

кешенді және жеке қорғаныс құралдарын;-құрал-жабдықтар мен ғимараттарға қойылатын талаптарды; Д)Ӛрт 

пен ӛртке қауіпті заттардан қорғану және алдын алу; Е)Бақытсыздық жағдайларын талдау мен есебін жүргізу; 

Н-1 формадағы актіні толтыруға 

 

12.1 Модуль Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы мен процестері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, т.ғ.к. Бузова О.В., аға оқытушы, х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мұнай, газ, кӛмір, резина қоспаларын, пластмассалар мен сырлы-

лакты материалдардың ӛңдеу әдістері мен теориялық негіздерін оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Газ тәрізді, сұйық және қатты түрдегі шикізаттарды дайындау мен ӛңдеудің 

ғылыми негіздері. Мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеудің физика-химиялық, термодеструктивті, термототығу, 

каталитикалық процестердің теориялық негіздері.  

Пререквизиттері: Органикалық химия; жалпы химиялық технология; физикалық химия  

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру, Химиялық-технологиялық 

процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық заттардың химиялық технологиясы 
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Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., т.ғ.к. аға оқытушы Бузова О.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: ―Органикалық заттардың химиялық технологиясы‖ пәні кӛмірсутекті шикізатты 

ӛңдеу, органикалық заттарды ӛндіру мен ӛңдеу технологиясы бойынша болашақ мамандардың арнайы 

дайындығын қалыптастыратын негізгі практикалық курс болып табылады. Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы аумағында негізгі ғылыми-техникалық проблемалар мен даму болашағын оқып-үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұнайды ӛңдеудің негізгі бағыттары және ғылыми негіздері. Мұнай кӛмірсутек 

шикізатын бӛлу және алғашқы ӛңдеудің негізгі әдістері. Кӛмірсутекті шикізаттарды ӛңдеудің екіншілік 

процестері. Полимерлер негізіндегі пластикалық массалар. Полиэтилен. Полипропилен. Полиизобутилен. 

Полистирол. Поливинилхлорид (ПВХ). Политетрафторэтилен (фторпласт-4). Акрил қышқылдарының 

полимерлеуі. Поликонденсация реакцияларының жалпы ерекшеліктері.Феноло-альдегидті полимерлер. 

Полэтилентерефталат. Поликарбонаттар. Эпоксидті полимерлер. Стеклопластиктер. Полиамидтер. 

Полигексаметиленадипамид (полиамид-6,6; анид). Полиуретандар. Термопласттарды ӛңдеу. Қысыммен құю. 

Термопласттар экструзиясы. Біліктеу және каландрлеу. Реактопласттарды ӛңдеу Эластомерлерді ӛңдеу. Табиғи 

каучуктер. Синтетикалық каучуктер. Ингредиенттерді топтастыру. 

Пререквизиттері: Жалпы химиялық технология, органикалық заттардың химиясы мен физикасы;  

Постреквизиттері: Пластмассаларды қайта ӛңдеу технологиясы, Мұнай ӛңдеудегі каталитикалық процестер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; В)Математика, жаратылыстану, гуманитарлық 

және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу қабілеттілігі; С)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу; қондырғының технологиясы мен аппараттарын, 

ӛлшеу-бақылау аспаптарын және автоматикасын ажырата білу; Д)Қауіпсіздік техникасы мен ӛртке қауіпсіздігі 

техникасының нормалары мен ережелері талаптарын; Е)Цехта және қондырғыда ӛткізілетін азаматтық 

қорғаныс бойынша іс-шараларын; қондырғыда жұмыс істеудің қазіргі заманғы тәжірибелерін білу. 

 

12.2 Модуль Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы мен процестері ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Мұнай ӛңдеудегі катализ 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, т.ғ.к. Бузова О.В., х.ғ.к. Апендина А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мұнай, газ, кӛмір ӛңдеу әдістері мен теориялық негіздерін оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Газ тәрізді, сұйық және қатты түрдегі шикізаттарды дайындау мен ӛңдеудің 

ғылыми негіздері. Мұнай, газ және кӛмірді ӛңдеудің физика-химиялық, термодеструктивті, термототығу, 

каталитикалық процестердің теориялық негіздері.  

Пререквизиттері: Органикалық химия; жалпы химиялық технология; физикалық химия  

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру, Химиялық-технологиялық 

процестерді басқару жүйелері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

5В072100 – ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

3(3) курс 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2018ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

8.1 Модуль Технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер І, 13 кредит 

БП ТК НОЕК 3214 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 5 4 

КП ЖК ОZHT 3302 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 5 3 

КП ТК ZhNKZhZh 3303  Жобалау негіздері және кәсіпорын негіздері 5 3 

БП МК KK(O)T 3215 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

8.2 Модуль Технологиялық процестерді жобалау негіздері және кәсіби тілдер ІІ, 13 кредит 

БП ТК НTPKN 3214 Химиялық - технологиялық процестердің қауіпсіздік негіздері 5 4 

КП ЖК ОZHT 3302 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 5 3 

КП ТК OZhHOKZh 3303  Ӛндірістік жобалау және химиялық ӛндірістер кәсіпорындарын 

жабдықтау 

5 3 
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БП МК KK(O)T 3215 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 6 3 

9.1 Модуль Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеудің арнайы технологиялары және ХТӚ басқару жҥйелері І  

7 кредит  

БП ТК НТРZh 3216 Химиялық-технологиялық процестерді басқару жүйелері 5 4 

КП ТК 
MShKOOPHT 33 

04 

Мұнай шикізаттарының құрылымын ӛзгертіп ӛңдейтін 

процестердің химиялық технологиясы 
5 3 

9.2 Модуль Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеудің арнайы технологиялары және ХТӚ басқару жҥйелері ІІ  

7 кредит 

БП ТК НТРZh 3216 Бақылау – ӛлшеу аспаптары және автоматтандыру 5 4 

КП ТК MOKP 3304 Мұнай ӛңдеудегі каталитикалық процестер 5 3 
 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5В072100 – ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

4 курс 

Қабылдау жылы: 2017ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 9.1  Механика және стандарттау негіздері І,  16 кредит 

БП ТК IG 1215 Инженерлік графика 2 5 

БП ТК КM 2216 Қолданбалы механика  4 3 

БП ТК НОАТ 3217 Химия ӛндірісіндегі ақпараттық технологиялар 5 4 

БП ТК GZZhN 4218 Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері 7 4 

Модуль 9.2 Механика және стандарттау негіздері  ІІ,  16 кредит 

БП ТК SSGN 1215 Сызу және сызба геометриясы негіздері 2 5 

БП ТК ТKМ 2216 Теориялық және қолданбалы механика 4 3 

БП ТК НТРZh 3217 Химиялық-технологиялық процестерді жобалау 5 4 

БП ТК РL4218 Патенттану және лицензиялау 7 4 

Модуль 9.3 Механика және стандарттау негіздері  ІІІ,  16 кредит 

БП ТК ZhZhAZh 1215 Жұмыстарды жобалаудың автоматтандырылған жүйесі 2 5 

БП ТК МК 2216 Материалдар кедергісі 4 3 

БП ТК HTРKM  3217 Химиялық-технологиялық процестерді компьютерлік модельдеу 5 4 

БП ТК SОZZh 4218 Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы  7 4 

Модуль 11.1 ХТӚ  басқару жҥйелері I, 14 кредит 

БП ТК EK 3221 Еңбекті қорғау 6 4 

БП ТК HTPBZh 4222 Химиялық-технологиялық процестерді басқару жүйелері 7 5 

БП ТК KEOU 4223 Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру 7 5 

Модуль 11.2 ХТӚ  басқару жҥйелері II, 14 кредит 

БП ТК НТРКN   3221 Химиялық-технологиялық процестердің қауіпсіздігі негіздері 6 4 

БП ТК BOAA 4222 Бақылау-ӛлшеу аспаптары және автоматтандыру 7 5 

БП ТК HOZh 4223 Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау 7 5 

Модуль 11.3 ХТӚ  басқару жҥйелері III, 14 кредит 

БП ТК MOOEKOK 

3221 

Мұнай ӛңдеу ӛнеркәсібінде еңбекті және қоршаған ортаны қорғау 6 4 

БП ТК TPBАZh 4222 Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері  7 5 

БП ТК ENOB 4223 Экономика негіздері және ӛндірісті басқару 7 5 

Модуль 13.1 Ӛңдеудің арнайы технологиялары I, 18 кредит 

КП ТК OMOT 3303 Органикалық және мұнайхимиясы ӛндірістерінің технологиясы 6 4 

КП ТК MShKOOPHT 

4304 

Мұнай шикізаттарының құрылымын ӛзгертіп ӛңдейтін 

процестердің химиялық технологиясы 

7 5 

КП ТК OZOAT 4305 Органикалық заттарды ӛңдеудің арнайы технологиялары 7 5 

КП ТК ММАТ 4306 Мұнайлық майлар алу технологиясы 7 4 

Модуль 13.2 Ӛңдеудің арнайы технологиялары II, 18 кредит 

КП ТК MGKOTN 3303 Мұнай, газ және кӛмір ӛңдеудің теориялық негіздері 6 4 

КП ТК HRP 4304 Химиялық реакторлар және пештер 7 5 

КП ТК LBO 4305 Лактар және бояулар ӛндірісі 7 5 

КП ТК MGOKTE 4306 Мұнай және газ ӛңдеу қондырғыларының технологиялық 

есептеулері 

7 4 



205 

 

Модуль 13.3  Ӛңдеудің арнайы технологиялары III, 18 кредит 

КП ТК OKMHTTN 

М3303 

Отын және кӛмірсутектік материалдар химиялық 

технологиясының теориялық негіздері 

6 4 

КП ТК MOKP 4304 Мұнай ӛңдеудегі каталитикалық процестер 7 5 

КП ТК HTMERҮP 

4305 

Химиялық технология мен мұнайхимиясындағы энергия- және 

ресурс үнемдеуші процестер 

7 5 

КП ТК MGOAZhTE 

4306 

Мұнай-газды ӛңдеу аппараттары мен жабдықтарын 

технологиялық есептеу 

7 4 

Модуль 15.1 Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері І, 27 кредит 

БП ТК МSS 2210 Метрология, стандарттау және сертификаттау 3 3 

КП ТК OKN 3311 Ӛндірістік құрылыс негіздері 6 4 

КП ТК ZhNKZh 4312 Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары 7 5 

  Ӛндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 15.2  Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІ, 27 кредит 

БП ТК SN 2210 Стандарттау негіздері 3 3 

КП ТК CZhK 3311 Цехтық жабдықтар компановкасы 6 4 

КП ТК OZhHOKZh 

4312 

Ӛндірістік жобалау және химиялық ӛндірістер кәсіпорындарын 

жабдықтау  

7 5 

  Ӛндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 15.3 Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІІ, 27 кредит 

БП ТК ShОSB 2210 Шикізат пен ӛнім сапасын бақылау 3 3 

КП ТК TSATTEN 3311 Технологиялық схемалар мен аппаратарды таңдау және 

техникалық-экономикалық негіздеу 

6 4 

КП ТК ZhNOSKZh 

4312 

Жобалау негіздері және органикалық синтез кәсіпорындарын 

жабдықтау 

7 5 

  Ӛндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

 

9.1 Модуль  Механика және стандарттау негіздері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Бузова О.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздерімен, БЗ-ды ғылыми 

зерттеу тәсілдерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі бағыттары. Ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  формалары. Ғылыми-

зерттеу жұмыстарының   мақсаты мен міндеттері 

Пререквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификаттау, Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізаттың негізгі компоненттерінің, әртүрлі күрделі заттардың, соның  

ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық тәсілдермен сандық және сапалық анықтауларын 

ӛткізуі туралы; эксперимент ӛткізу мен қорытынды нәтижелердің дұрыс математикалық есептеулерін ӛткізу 

туралы; зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің осы тәсілдерінің 

теориялық негіздері туралы; В)Ғылыми экспериментті ӛткізу кезінде қандай да бір химиялық және физика-

химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі заттардың құрылысын білу;күрделі заттар 

мен қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің химиялық және физика-химиялық тәсілдерін 

білу және пайдалана білу керек; С)Зертелетін зат мӛлшерін әр түрлі физика-химиялық зерттеу тәсілдерімен 

анықтау және есептеу; анализдің физика-химиялық тәсілдерінің лабораториялық жабдықтары: ионимермен, 

ФЭК-пен (КФК-2), «Кристалл-5» хроматографымен жұмыс істеуге машықтану керек. D)Ӛз қызметінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

9.2 Модуль  Механика және стандарттау негіздері  ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Патенттану және лицензиялау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жаумитова  Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Патенттану және лицензиялау негіздерімен таныстыру 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. Патенттер мен 

лицензиялар және оларды енгізудің эффективтілігі. Патенттер мен лицензияларды рәсімдеу талаптары мен 

ережелері. Шикізат пен ӛнімнің инструменталдық анализ әдістерінің жаңа әдістемелік түрлеріне кӛніл 

қойылған және зерттеулер нәтижелерін патенттеу және лицензиялаудан ӛткізу.  Патентті ізденіс, химиялық 

ӛндіріс саласындағы ғылыми жаңалықтарының және жаңадан ашылғандардың ролі.  

Пререквизиттері: Метрология, Стандарттау және сертификаттау, Беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Шикізаттың негізгі компоненттерінің, әртүрлі күрделі заттардың, соның 

ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық тәсілдермен сандық және сапалық анықтауларын 

ӛткізуі туралы; эксперимент ӛткізу мен қорытынды нәтижелердің дұрыс математикалық есептеулерін ӛткізу 

туралы;зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің осы тәсілдерінің 

теориялық негіздері туралы; B)Ғылыми экспериментті ӛткізу кезінде қандай да бір химиялық және физика-

химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі заттардың құрылысын білу;күрделі заттар 

мен қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің химиялық және физика-химиялық тәсілдерін 

білу және пайдалана білу керек; C)Зертелетін зат мӛлшерін әр түрлі физика-химиялық зерттеу  тәсілдерімен 

анықтау және есептеуге машықтану керек. 

 

9.3 Модуль  Механика және стандарттау негіздері  ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Студенттердің оқу-зерттеу жұмысы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Бекетова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми зерттеу әдістемесінің элементтерін игеру, бұл ұтымды 

шығармашылық ойлауды дамытуға ықпал етеді; студенттердің оңтайлы ойлау қызметін ұйымдастыру; 

студенттердің тиімді конструктивті, технологиялық, ұйымдастырушылық және экономикалық шешімдерді таба 

білуі;ғылыми ақпаратты таңдауда жақсы бағдарлану; ғылыми зерттеулерде әртүрлі түбегейлі жаңа мәселелерді 

қою және шешу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеулер тақырыптары. Ғылыми 

зерттеулер методологиясы. Ғылыми зерттеулерді енгізу және олардың эффективтілігі. 

Пререквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификаттау, беттік құбылыстар және дисперсті жүйелер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізаттың негізгі компоненттерінің, әртүрлі күрделі заттардың, соның 

ішінде органикалық қосылыстардың, әртүрлі химиялық тәсілдермен сандық және сапалық анықтауларын 

ӛткізуі туралы; эксперимент ӛткізу мен қорытынды нәтижелердің дұрыс математикалық  есептеулерін ӛткізу 

туралы; зерттеудің қазіргі заманғы химиялық және физика-химиялық тәсілдері, зерттеудің осы тәсілдерінің 

теориялық негіздері туралы; В)Ғылыми экспериментті ӛткізу кезінде қандай да бір химиялық және физика-

химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін қарапайым және күрделі заттардың құрылысын білу; күрделі заттар 

мен қоспалардың сапалық және сандық құрылымын зерттеудің химиялық және физика-химиялық тәсілдерін 

білу және пайдалана білу керек; С)Зертелетін зат мӛлшерін әр түрлі физика-химиялық зерттеу тәсілдерімен 

анықтау және есептеу; анализдің физика-химиялық тәсілдерінің лабораториялық жабдықтарында жұмыс  

істеуге машықтану керек. 

 

11.1 Модуль ХТӚ  басқару жҥйелері I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық технологиялық процестерді басқару жүйелері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, автоматтандыру принциптерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Метрология негіздері. Аспаптар қателігі. Ӛлшеу әдістері. Түрлері. Автоматты 

басқару жүйелері. Жергілікті және орталықтандырылған бақылау. Мемлекеттік аспаптар жүйесі (реестр). 

Сигналдар. Ӛлшеу түрлендіргіштері. Негізгі технологиялық параметрлерді ӛлшеу. Деформациялық аспаптар. 

Температура ӛлшеу әдістері КТ, ТЭТ Кедергі термотүрлендіргіштер МКТ, ПКТ, КСМ. Заттың шығынымен 

мӛлшерін, санын ӛлшеу. Ауыспалы қысым ,тұрақты қысым құламасы арқылы шығынды ӛлшеу. Сұйық, 

сусымалы материалдардың деңгейін ӛлшеу. Заттар құрамын автоматты талдау әдістері. Автоматты басқару 

теория негіздері. Беріліс функциялары. Статика, динамика. ХТ объекттер түрлері. Математикалық модель. 

Реттеу автоматты жүйелері. Орындаушы механизмдер. Автоматтандыру функционалды  схемалары. 

Аспаптардың қасиеттерін бейнелеу.   

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиялық технологиялық процестердің автоматтандыру негіздерінің 

түрлері; бақылау-ӛлшеу аспаптардың жұмыс істеу принциптерінен түсінігі болуға; В)Метрология және ӛлшеу 

әдістері; басқару автоматты жүйелерін енгізу туралы білуге және қолдануға; С)Параметрлерді бақылау, 

реттеуге арналған нақты есептерді; әр түрлі күрделі деңгейдегі химия технологиялық процестерді; 

автоматтандыру жүйелерін жобалауды; дағдылануға; D)Технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық 

процестерді жобалау принциптері; негізгі химия технологиялық процестердің параметрін таңдау және негіздеу; 

аспаптарды, реттегіштерді және т.б.құралдарды тәжірибе жүзінде пайдалануды; Е)Тиімді технологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды уйренуге студент міндетті.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Шикізат және энергетикалық ресурстарды берілген ӛндіріс үшін  тиімді таңдай 

және пайдалана білуді,  кәсіпорын эконмикасының құрылымын және басқа элементтермен байланысын, 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру әдістерін және басқару түрлерін оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: ҚР экономикасының дамуына сипаттама Кәсіпкерлік түсінігі. Кәсіпкерлік іс-

әрекет мәні. Кәсіпкерлер мен кәсіпорын мақсаттары. Кәсіпорынның мүлкі және капиталы. Негізгі каптиал 

түсінігі. Ӛнеркәсіптік негізгі қорлардың құрамы мен құрылымы. Негізгі ӛндірістік қорларды есепке алу және 

бағалау. Негізгі ӛндірістік қорлардың физикалық және моральды тозуы. Амортизация және оны орнату әдістері, 

нормалар. Кәсіпорында ӛндірістік процесті ұйымдастыру. Процестерді ұйымдастыру тәсілдері. Шикізат және 

материал ресурстары. Ӛнеркісіптік кәсіпорынның айналмалы капиталы. Еңбек ресурстары. Кадрлар. Еңбек 

ӛнімділігі және кәсіпорындағы жұмысшылар санын жоспарлау. Еңбек ақы. Кәсіпорын жұмысының тиімділігін 

бағалау.  

Пререквизиттері: Экономика негіздері және ӛндірісті басқару; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізат және энегетикалық ресурстар;-шикізат пен ӛнім сапасы, 

бәсекелестік қабілетіне қойылатын талаптардан түсінігі болуға; В)Кәсіпорын экономикасының құрылымы; 

кәсіпорын экономикасының басты элементтерімен байланысын білуге; С)Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 

әдістерін және басқару түрлерін;-қазіргі қорларын амортизатиялық аударымдарын анықтауды; техника-

экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу, жақсарту жолдарын білуге және қолдануға; D)Объекттердің сапалық 

және сандық сипаттамаларын салыстыруға; сипаттамаларымен салыстыру үшін математикалық ӛрнектеулерді 

қолдануды дағдылануға; Е)Таңдалаған ӛндірістік тәсілді, экономикалық негіздерді білуге міндетті. 

 

11.2 Модуль ХТӚ  басқару жҥйелері II 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бақылау-ӛлшеу аспаптары және автоматтандыру  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, негізгі бақылау-ӛлшеу аспаптарымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, автоматтандыру. Процестің аппараттарына бақылау-ӛлшегіш аспаптарын дұрыс және ретті 

орналастыру. Мемлекеттік аспаптар жүйесі (реестр). Сигналдар. Ӛлшеу түрлендіргіштері. Негізгі 

технологиялық параметрлерді ӛлшеу. Деформациялық аспаптар. Температура ӛлшеу әдістері КТ,ТЭТ Кедергі 

термотүрлендіргіштер МКТ, ПКТ, КСМ. Заттың шығынымен мӛлшерін, санын ӛлшеу. Ауыспалы қысым, 

тұрақты қысым құламасы арқылы шығынды ӛлшеу. Сұйық, сусымалы материалдардың деңгейін ӛлшеу. Заттар 

құрамын автоматты талдау әдістері. Автоматты басқару теория негіздері.  

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бақылау-ӛлшеу аспаптардың жұмыс істеу принциптерін; метрология, 

ӛлшеу әдістерін білуі; В)Параметрлерді бақылау, реттеуге арналған нақты есептерді; автоматтандыру 

жүйелерін жобалауды білуге, қолдануға; С)Негізгі химия технологиялық процестердің параметрін таңдау, 

негіздеуге дағдылану; Д)Аспаптарды, реттегіштерді құралдарды тәжірибе жүзінде пайдалануға дағдылануға; 

Е)Тиімді технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды уйренуге студент міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛнеркәсібінде жоспарлау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Техника-экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу және жақсарту жолдарын, 

кәсіпорын эконмикасының құрылымын және басқа элементтермен байланысын үйрету.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіпкерлік іс-әрекет мәні. Кәсіпкерлер мен кәсіпорын мақсаттары. Негізгі 

каптиал түсінігі. Ӛнеркәсіптік негізгі қорлардың құрамы мен құрылымы. Негізгі ӛндірістік қорларды есепке 

алу, бағалау. Негізгі ӛндірістік қорлардың физикалық, моральды тозуы. Амортизация, оны орнату әдістері, 

нормалар. Кәсіпорында ӛндірістік процесті ұйымдастыру мен тәсілдері. Еңбек ӛнімділігі, кәсіпорындағы 

жұмысшылар санын жоспарлау. Еңбек ақы. Кәсіпорын жұмысының тиімділігін бағалау.  

Пререквизиттері: Экономика негіздері және ӛндірісті басқару; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізат және энегетикалық ресурстар; шикізат пен ӛнім сапасы, 

бәсекелестік қабілетіне қойылатын талаптар; кәсіпорын экономикасының құрылымы; кәсіпорын 

экономикасының басты элементтерімен байланысы түсінігі болуға; В)Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 

әдістерін және басқару түрлерін; қазіргі қорларын амортизатиялық аударымдарын анықтау; техника-

экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу және жақсарту жолдарын білуге және қолдануға; С)Объекттердің 

сапалық және сандық сипаттамаларын салыстыруға; сипаттамаларымен салыстыру үшін математикалық 

ӛрнектеулерді есептеуге дағдылануға; Д)Таңдалаған ӛндірістік тәсілді, экономикалық негіздерді тәжірибеде 

қолдануға студент міндетті. 

 

11.3 Модуль ХТӚ  басқару жҥйелері III 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық технологиялық процестерді толық, қауіпсіздік жағдайларын ескере 

отырып, автоматтандыру мен негізгі бақылау-ӛлшеу аспаптарымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің оку обьектісі ретінде әр түрлі технологиялық процестер,  объектілер және 

аппараттар. Химия-технологиялың процестердің автоматты бақылау жүйелері. Ӛлшеулер және аспаптары 

жайлы негізгі түсініктер. Технологиялық шамаларды бақылау әдістері және құралдары. Химия-технологиялық 

процестерді автоматикалық басқару теория және техника элементтері. Автоматты реттеу жүйелері. 

Микропроцессорлық құрылғылардың ӛлшеу техникасында қолданылуы. Автоматты реттеу міндеттері. Ауытқу 

және кері әсер бойынша реттеу. Негізгі түсініктер, анықтаулар. Комбинациялық жүйелер. Объектілердің 

статикасының және динамикасының математикалық модельдері. Статикалық, астатикалық және тұрақсыз 

объектілер түсініктері, олардың негізгі қасиеттері, объектілердегі кешігулер. Реттеу арналарын таңдау. 

Автоматты реттегіштер.  

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия технологиялық процестердің автоматтандыру негіздерінің түрлері; 

бақылау-ӛлшеу аспаптардың жұмыс істеу принциптері; метрология және ӛлшеу әдістері туралы түсінігі болуға: 

В)Басқару автоматты жүйелерін енгізуге машықтануға; С)Параметрлерді бақылау, реттеуге арналған нақты 

есептерді; әр түрлі күрделі деңгейдегі химия технологиялық процестерді; автоматтандыру жүйелерін 

жобалауды білуге және қолдануға; Д)Технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді жобалау 

принциптерін дағдылануға; Е)Негізгі химия технологиялық процестердің параметрін таңдау және негіздеу; 

аспаптарды, реттегіштерді және т.б.құралдарды тәжірибе жүзінде пайдалану;тиімдітехнологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауға үйренуге студент міндетті.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Экономика негіздері және ӛндірісті басқару  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Жубаниязова М.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіпорынды ӛндірістік экономикалық және ұйымдастыру мәселелерін 

қарастыру, кәсіпорынның миссиясы.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛндірістік кәсіпорындардың жалпы және ӛндірістік құрылымы. Кәсіпорынды 

ұйымдастыру және оны құру принциптері. Кәсіпорынның бас жоспары. Оған қойылатын талаптар, ұтымды 

варианттарды таңдау. Ӛндірістік процесс және оны уақыт бойынша ұтымды ұйымдастыру. Ӛндірісті 

ұйымдастыру түрлері және формалары. Ӛнім сапасын бақылауды ұйымдастыру. Технологиялық жабдықтар мен 

ӛндіріске қызмет етуді ұйымдастыру. Технологиялық құрал-жабдықтарды жӛндеу ӛндірісін ұйымдастыру. 

Кәсіпорынды жоспарлау. Ӛнім ӛндіру мен қызмет түрлерін ұйымдастыру. Еңбекақы. Ӛндіріс шығындарын, 

пайда және рентабельділікті жоспарлау.  

Пререквизиттері: Экономика негіздері және ӛндірісті басқару; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шикізат және энегетикалық ресурстар;-шикізат пен ӛнім сапасы, 

бәсекелестік қабілетіне қойылатын талаптардан түсінігі болуға; В)Кәсіпорын экономикасының құрылымы; 

кәсіпорын экономикасының басты элементтерімен байланысын білуге; С)Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 
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әдістерін және басқару түрлерін;-қазіргі қорларын амортизатиялық аударымдарын анықтауды; техника-

экономикалық кӛрсеткіштерді есептеу және жақсарту жолдарын білуге және қолдануға; D)Объекттердің 

сапалық және сандық сипаттамаларын салыстыруға; сипаттамаларымен салыстыру үшін математикалық 

ӛрнектеулерді қолдануды дағдылануға; Е)Таңдалаған ӛндірістік тәсілді, экономикалық негіздерді  білуге 

міндетті. 

 

13.1 Модуль Ӛңдеудің арнайы технологиялары I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Мұнай шикізаттарының құрылымын ӛзгертіп ӛңдейтін процестердің химиялық технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және мұнайлық қалдықтарды терең ӛңдеу 

технологиясын, олардан алынатын ӛнімдердің потенциалын арттыру тәсілдерімен таныстыру және реакциялық 

аппараттар мен жабдықтарды жобалық есептеу тәсілдерін үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұнайлық шикізатты деструктивті ӛңдеу технологиясының ерекшеліктері. 

Мұнайлық шикізатты ӛңдеудегі термиялық процестер. Мұнай ӛңдеудегі термокатализдік процестер. 

Дистиляттардың катализдік риформингісі. Катализдік изомерлеу. Изобутанды олифендермен катализдік 

алкилдеу. Гидрогенизациялық процестер. Мұнай ӛндеудің ағынды схемасы.   

Пререквизиттері: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары; жалпы химиялық технология; 

органикалық заттар  технологиясының теориялық негіздері;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және қатты жанғыш қазба байлықтарды 

ӛңдеу технологиясынан;мұнай және мұнай ӛнімдерін химиялық және инструменттік зерттеу әдстерінен және 

олардың сапасын тексеруден;отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінін негізгі сипаттамасы мен 

тағайындалуынан, номенклатурасынан; технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді 

жобалау принциптерінен; шикізат пен ӛнім сапасынан, ӛндірістік тиімділігіне талаптардан түсінігі болуға 

В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін;мұнай мен мұнай ӛнімдері анализінің химиялық және 

физика-химиялық әдістерін және олардың сапасын бағалаудың химиялық және физика-химиялық 

әдістерін;шикізат пен ӛнім сапаларына, ӛндіріске қойылытын талаптарды білуге және қолдануға; 

С)Технологиялық жобалауды, есептеулерді жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және 

оларды дұрыс пайдалануды;тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды 

дағдылануға. Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық заттарды ӛңдеудің арнайы технологиялары  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық заттарды ӛңдеу технологиясын, соның ішінде полимерлік 

шикізаттың ӛңделу технологиясын, жабдықтарын таныстыру және КЖ мен ДЖ орындауға қажетті жобалық 

есептеу тәсілдерін оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Полимерлерді ӛңдеу. Термопласттарды ӛңдеу. Термопласттарды ӛңдеу 

тәсілдерінің жіктелуі. Термопласттарды араластыру және дайындау. Қысыммен құю. Процестің негізгі 

заңдылықтары. Полимерлерді ӛңдеу. Термопласттардың червякты машиналарда экструзиясы. Валецтеу және 

каландрлеу технологиясы. Полимерлерді ӛңдеу. Реактопласттарды ӛңдеу. Престеудің технологиялық процесі. 

Мұнайлық шикізатты байытудың гидрогенизациялық процестері. Автомобиль бензиндерінің экологиялық және 

эксплуатациялық қасиеттерін жақсартуға арналған технологиялар. Дизельдік отындардың экологиялық және 

эксплуатациялық қасиеттерін жақсартуға арналған технологиялар. Отындық  және мұнайхимиялық нұсқа 

бойынша мұнай ӛңдеудің ағынды схемалары.  

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде органикалық заттарды ӛңдеу технологиясынан; 

майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен тағайындалуын, номенклатурасынан; 

технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді жобалау принциптерінен түсінігі болуға; 

В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін; шикізат пен ӛнім сапаларына, ӛндіріске қойылытын 

талаптарды білуге және қолдануға; С)Шикізат пен ӛнім сапасына, ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу 

керек; технологиялық жобалауды, есептеу жүргізуді; стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және 

оларды дұрыс пайдалануды; тиімді технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды 

студент дағдылануға; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Мұнайлық майлар алу технологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: органикалық еріткіштер кӛмегімен асфальтсыздандыру, парафинсіздендіру, 

селективті тазарту арқылы дистилляттар мен мұнай қалдықтарынан қазіргі заманғы сапа стандарттарының 

талаптарына сәйкес келетін сатылатын мұнай ӛнімдерін алу технологиясын оқып үйрену, ӛнімдердің пайдалану 

сипаттамаларын зерттеу және оларды пайдаланудың ұтымды тәсілдерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адсорбция, сіңіру және қысу әдістерімен газдарды физикалық ӛңдеудің 

технологиялық негіздері. Майларды сусыздандыру және тұзсыздандыру схемалары. Атмосфералық және 

атмосфералық вакуум қондырғыларында мұнайдың тікелей дистилденуі. Бензинді екінші рет айдау. Ӛндіруші 

және азеотропты айдау. Газ компоненттерін сіңіру, хош иісті кӛмірсутектерді шығару, n-парафиндер, мұнай 

фракцияларынан шайырлы заттар. 

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және қатты жанғыш қазба байлықтарды 

ӛңдеу технологиясынан; мұнай және мұнай ӛнімдерін химиялық және инструменттік зерттеу әдстерінен және 

олардың сапасын тексеруден;отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінін негізгі сипаттамасы мен 

тағайындалуынан, номенклатурасынан; технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді 

жобалау принциптерінен;шикізат пен ӛнім сапасынан, ӛндірістік тиімділігіне талаптардан түсінігі болуға 

В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін;мұнай мен мұнай ӛнімдері анализінің химиялық және 

физика-химиялық әдістерін және олардың сапасын бағалаудың химиялық және физика-химиялық 

әдістерін;шикізат пен ӛнім сапаларына, ӛндіріске қойылытын талаптарды білуге және қолдануға; 

С)Технологиялық жобалауды, есептеулерді жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және 

оларды дұрыс пайдалануды;тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды 

дағдылануға. Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу 

 

13.2 Модуль Ӛңдеудің арнайы технологиялары II 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық реакторлар және пештер  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: ХТ процестерінде қолданылатын пештер мен реакторлар, оларды жобалау 

әдістерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пластикалық массалар синтезінің қазіргі заманғы тәсілдері. Отын-комплекс 

жағдайы мен оның даму перспективаларын. Экологиялық таза отындық фракциялар ӛңдеудің негізгі 

тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму перспективалары. 

Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу принциптері.   

Пререквизиттері: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары; жалпы химиялық технология; 

органикалық заттар  технологиясының теориялық негіздері;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде ӛнімдердің химиялық және инструменттік зерттеу 

әдстерінен және олардың сапасын тексеруден; отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінін негізгі 

сипаттамасы мен тағайындалуынан, номенклатурасынан; технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық 

процестерді жобалау принциптерінен;шикізат пен ӛнім сапасынан, ӛндірістік тиімділігіне талаптардан түсінігі 

болуға В) технологиялық схемаларды құру принциптерін; ӛнімдер анализінің химиялық және физика-химиялық 

әдістерін және олардың сапасын бағалаудың химиялық және физика-химиялық әдістерін; шикізат пен ӛнім 

сапаларына, ӛндіріске қойылытын талаптарды білуге және қолдануға; С)Технологиялық жобалауды, 

есептеулерді жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; 

тиімді технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды дағдылануға. Д)Адамдардың ӛмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар 

кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Лактар және бояулар ӛндірісі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: арнайы бӛлімдерде лактар және бояулар ӛндірісі технологиясымен таныстыру 

және реакциялық аппараттар мен жабдықтарды жобалық есептеу тәсілдерін үйрету  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Лак және бояу ӛндірісі схемаларына талдау жүргізу. Лак және бояу ӛндірісін 

технологиялық жетілдіру сұрақтарын рационалды шешу. Лак және бояу ӛндірісі қондырғыларын 
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комбинирлеудегі тиімдішешімдерін қабылдау. Қазіргі заманғы отындық және шетелдік ӛңдеу процестерінің 

кӛрсеткіштерін салыстыру.   

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Лактарды ӛңдеу технологиясынан; арнайы мұнай ӛнімдерінің негізгі 

сипаттамасы мен тағайындалуынан, номенклатурасынан; технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық 

процестерді жобалау принциптерінен түсінігі болуға; В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін білуге 

және қолдануға; С)Шикізат пен ӛнім сапасына, ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу керек; технологиялық 

жобалауды, есептеу жүргізуді; стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс 

пайдалануды; тиімді технологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды студент 

дағдылануға; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу қабілеттілігі; 

Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ ӛңдеу қондырғыларының технологиялық есептеулері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай мен газды ӛңдеу процестерінен, олардың технологиялық жабдықталуы 

бойынша теориялық білімдерді бекіту, мұнай мен газды ӛңдеудің заманауи біріншілік және екіншілік 

процестерінің оптималды режимдерін таңдау мен есептік негіздеуге машықтану; жабдықтарды есептеу 

тәсілдерімен, технологиялық жабдықтарды жобалау мен пайдалану тәсілдерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адсорбция, сіңіру және қысу әдістерімен газдарды физикалық ӛңдеудің 

технологиялық негіздері. Майларды сусыздандыру және тұзсыздандыру схемалары. Атмосфералық және 

атмосфералық вакуум қондырғыларында мұнайдың тікелей дистилденуі. Бензинді екінші рет айдау. Ӛндіруші 

және азеотропты айдау. Газ компоненттерін сіңіру, хош иісті кӛмірсутектерді шығару, n-парафиндер, мұнай 

фракцияларынан шайырлы заттар. 

Пререквизиттері: кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және қатты жанғыш қазба байлықтарды 

ӛңдеу технологиясынан;мұнай және мұнай ӛнімдерін химиялық және инструменттік зерттеу әдстерінен және 

олардың сапасын тексеруден;отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінін негізгі сипаттамасы мен 

тағайындалуынан, номенклатурасынан; технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді 

жобалау принциптерінен;шикізат пен ӛнім сапасынан, ӛндірістік тиімділігіне талаптардан түсінігі болуға 

В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін;мұнай ӛнімдері анализінің химиялық және физика-химиялық 

әдістерін және олардың сапасын бағалаудың химиялық және физика-химиялық әдістерін;шикізат пен ӛнім 

сапаларына, ӛндіріске қойылытын талаптарды білу және қолдану; С)Технологиялық жобалауды, есептеулерді 

жүргізуді;стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; 

тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды дағдылануға. Д)Адамдардың ӛмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың 

негізгі тәсілдерін қолдана білу; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу 

 

13.3 Модуль Ӛңдеудің арнайы технологиялары III 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Мұнай ӛңдеудегі каталитикалық процестер  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты органикалық заттарды ӛңдеу технологиясын, соның ішінде 

каталикалық процестер технологиясын, жабдықтарын таныстыру және КЖ мен ДЖ орындауға қажетті жобалық 

есептеу тәсілдерін оқыту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мұнай қалдықтарын терең каталитикалық ӛңдеу схемаларына талдау. Мұнай, 

газды каталитикалық ӛңдеудің технологиялық жетілдіру сұрақтарын рационалды шешу. МӚЗ, органикалық 

заттар ӛңдеу қондырғыларын комбинирлеудегі тиімдішешімдерін қабылдау. Қазіргі заманғы отандық, шетелдік 

каталитикалық ӛңдеу процестерінің кӛрсеткіштерін салыстыру. Мұнай ӛңдеудегі химмотология, экология 

мәселелері кӛрсеткішін салыстыру.  

Пререквизиттері: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары; жалпы химиялық технология; 

органикалық заттар  технологиясының теориялық негіздері;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және қатты жанғыш қазба байлықтарды 

ӛңдеу технологиясынан;мұнай және мұнай ӛнімдерін химиялық және инструменттік зерттеу әдстерінен және 

олардың сапасын тексеруден;отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінін негізгі сипаттамасы мен 

тағайындалуынан, номенклатурасынан; технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді 
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жобалау принциптерінен; шикізат пен ӛнім сапасынан, ӛндірістік тиімділігіне талаптардан түсінігі болуға 

В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін;мұнай мен мұнай ӛнімдері анализінің химиялық және 

физика-химиялық әдістерін, олардың сапасын бағалаудың химиялық және физика-химиялық әдістерін;шикізат 

пен ӛнім сапаларына, ӛндіріске қойылытын талаптарды білуге және қолдануға; С)Технологиялық жобалауды, 

есептеулерді жүргізуді;стандартты, қосымша жабдықтарды таңдау, оларды дұрыс пайдалануды; 

тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды дағдылануға. Д)Адамдардың ӛмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың 

негізгі тәсілдерін қолдана білу; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химиялық технология мен мұнайхимиясындағы энергия-  және ресурсүнемдеуші процестер  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы бӛлімдерде химиялық технология мен мұнайхимиясындағы энергия- 

және ресурсүнемдеуші процестер технологиясымен таныстыру және реакциялық аппараттар мен жабдықтарды 

жобалық есептеу тәсілдерін үйрету  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық технология мен мұнайхимиясындағы энергия, ресурсүнемдеуші 

процестері схемалары мен процестер технологиясын жетілдіру сұрақтарын рационалды шешу. Процестер 

қондырғыларын комбинирлеудегі тиімдішешімдер қабылдау. Қазіргі заманғы отындық және шетелдік ӛңдеу 

процестерінің кӛрсеткіштерін салыстыру.   

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; органикалық заттардың химиялық 

технологиясы;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ және органикалық заттарды ӛңдеу 

технологиясынан;отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінің негізгі сипаттамасы мен тағайындалуын, 

номенклатурасынан;технологиялық жүйені тұрғызу және технологиялық процестерді жобалау принциптерінен 

түсінігі болуға; В)Технологиялық схемаларды құру принциптерін; мұнай және мұнай ӛнімдерін, 

мұнайхимиялық шикізатты химиялық және инструменттік зерттеу әдстерін және олардың сапасын 

тексеруді;шикізат пен ӛнім сапаларына, ӛндіріске қойылытын талаптарды білуге және қолдануға; С)Шикізат 

пен ӛнім сапасына, ӛндірістік тиімділігіне талаптарды білу керек;технологиялық жобалауды, есептеу жүргізуді; 

стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; тиімдітехнологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды студент дағдылануға; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды 

қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Мұнай-газды ӛңдеу аппараттары мен жабдықтарын технологиялық есептеу 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айжарикова А.К., х.ғ.к., аға оқытушы Бузова О.В.  

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай мен газды ӛңдеу процестерінен, олардың технологиялық жабдықталуы 

бойынша теориялық білімдерді бекіту, мұнай мен газды ӛңдеудің заманауи біріншілік және екіншілік 

процестерінің оптималды режимдерін таңдау мен есептік негіздеуге машықтану; жабдықтарды есептеу 

тәсілдерімен, технологиялық жабдықтарды жобалау мен пайдалану тәсілдерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адсорбция, сіңіру, қысу әдістерімен газдарды физикалық ӛңдеудің технологиялық 

негіздері. Майларды сусыздандыру, тұзсыздандыру схемалары. Атмосфералық, вакуум қондырғыларында 

мұнайдың тікелей дистилденуі. Бензинді 2 рет айдау. Ӛндіруші және азеотропты айдау. Газ компоненттерін 

сіңіру, хош иісті кӛмірсутектерді шығару, n-парафиндер, мұнай фракцияларынан шайырлы заттар. 

Пререквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы; Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы бӛлімдерде мұнай, газ, қатты жанғыш қазба байлықтарды ӛңдеу 

технологиясынан; мұнай, мұнай ӛнімдерін химиялық, инструменттік зерттеу әдстерінен, олардың сапасын 

тексеруден;отын мен майлардың, арнайы мұнай ӛнімдерінін негізгі сипаттамасы мен тағайындалуынан, 

номенклатурасынан; технологиялық жүйені тұрғызу, технологиялық процестерді жобалау принциптерінен; 

шикізат пен ӛнім сапасынан, ӛндірістік тиімділігіне талаптардан түсінігі болу В)Технологиялық схемаларды 

құру принциптерін; мұнай ӛнімдері анализінің физика-химиялық әдістерін, олардың сапасын бағалаудың 

физика-химиялық әдістерін;шикізат пен ӛнім сапаларына, ӛндіріске қойылатын талаптарды білу, қолдану; 

С)Технологиялық жобалауды, есептеулерді жүргізуді;стандартты, қосымша жабдықтарды таңдау, оларды 

дұрыс пайдалану;тиімдітехнологиялық, экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдау дағдылану. 

Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, табиғи 

тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдана білу. 
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15.1 Модуль  Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері І 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары   

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б.,  оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық заттар технологиясының ӛндірістерін жобалау негіздерін, 

технологиялық жабдықтар параметрлерін, функционалды, экономикалық, арнаулы талаптарды ескере отырып 

кӛмекші және тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиялық жабдықтарды классификациялау. Жобалаудың түрлері, негізгі 

сатылары, міндеттері, тәсілдері. Құрылыстағы нормативті құжаттар жүйесі. Химиялық ӛнеркәсіптердің 

экономикалық факторлары. Материалдарды сақтау, тасымалдау, мӛлшерлеу. Қатты материалдарды сақтау 

қоймаларының типтері. Насостар, компрессорлар, вентиляторлар, газүрлегіштер, отынды беру құрылғылары. 

Пререквизиттері: Кӛмірсутектік газдарды тазалау және ӛңдеу; химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен 

аппараттары 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық және экономикалық ғылымдар заңдары мен тәсілдерін кәсіби мәселелерді шешу кезінде білу 

қабілеттілігі; Д)Адамдардың ӛмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше 

жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; Е)Ӛз 

қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

15.2 Модуль  Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пән нің атауы: Ӛндірістік жобалау және химиялық ӛндірістер кәсіпорындарын жабдықтау 

Бағдарлама авторы: доцент, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б.,  оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: органикалық заттар ӛндірістерін жобалау негіздерін, технологиялық жабдықтар 

параметрлерін, функционалды, экономикалық және арнаулы талаптарды ескере отырып кӛмекші және 

тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛндірістік кәсіпорынды жобалау. Техникалық жобаны жасау, негізгі міндеттері. 

Техникалық жобаның құрамы. Құрылыс орнын таңдау. Ситуациялық жоспар жасаудың негізгі принциптері. 

Біртұтас модульдік жүйе. Жӛндеу аралық период. Ағымдағы капиталдық жӛндеу. 

Пререквизиттері: Кӛмірсутектік газдарды тазалау және ӛңдеу; химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен 

аппараттары, кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы. 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық, экономикалық ғылымдар заңдарымен кәсіби мәселелерді шешеу білу; Д)Адамдардың ӛмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар кезінде оларды қорғаудың 

негізгі тәсілдерін қолдана білу; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдана білу. 

 

15.3 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және жобалау негіздері ІІІ 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жобалау негіздері және органикалық синтез кәсіпорындарын жабдықтау 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б.,  оқытушы Жакупова Г. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық заттар ӛндірістерін жобалау негіздерін,  технологиялық жабдықтар 

параметрлерін, функционалды, экономикалық және арнаулы талаптарды ескере отырып кӛмекші және 

тасымалдау жабдықтарды таңдау негіздерін студенттерге үйрету.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық заттар ӛндірістерінің классификациясы. Жылу масса алмасу 

құрылғылары. Жылуалмасу, буландыру аппараттары, оларды есептеу, таңдау. Кептіргіш қондырғылардың 

принципиалды схемалары. Кептіргіштерді салыстыру, таңдау. Пештер классификациясы. Айналмалы пештер. 

Шахталы пештер. Циклонды пештер. Қайнау қабатты пештер. 

Пререквизиттері: Кӛмірсутектік газдарды тазалау және ӛңдеу; химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен 

аппараттары 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Математика, жаратылыстану, 

гуманитарлық, экономикалық ғылымдар заңдарын мәселелерді шешу кезінде білу; Д)Адамдардың ӛмір 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің, мүмкін болатын апаттар, тӛтенше жағдайлар, табиғи тӛтенше жағдайлар 

кезінде оларды қорғаудың негізгі тәсілдерін қолдана білу; Е)Ӛз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды 

қолдана білу. 
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