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ББК 65.263.1 

О - 14 

 Элективті модульдер каталогы Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университеті Ғылыми Кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды (№7 хаттама, 11 наурыз 

2020 ж.).  

 

Элективті модульдер каталогы. 2020-2021 оқу жылы. - Ақтӛбе: «Жұбанов 

университеті» баспасы, 2020. – 71 б. 

  

        Каталог білім беру бағдарламаларының жалпы білім беру, базалық және кәсіптендіру 

пәндерінің таңдау компоненттері тізбелерінен, таңдау компоненттерінің қысқаша 

сипаттамаларынан тұрады.  

 Элективті модульдер каталогы Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университеті Жаратылыстану факультетінің студенттеріне арналған және мамандықтар 

бойынша оқу траекториясын анықтау үшін дайындалған. 

Баспаға жауаптылар: Нагиметова А.Е., Тӛребекова Н.Қ 
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           О   4309000000 

                         00(05)-05                                                

 Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік  

 мемлекеттік университеті, 2020. 
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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 (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  

1 курс 

Қабылдау жылы: 2020ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пәннің коды Пәндердің атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 с

а
н

ы
 

4 Модуль. Химияның іргелі негіздері,  13 академиялық кредит 

БП ЖК BHТN 1201 Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 1 4 

БП ЖК UlR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП    Педпрактика 2 2 

БП    Оқу практикасы 2 1 

БП    Тілдік практика 2 1 

 

4 Модуль. Химияның іргелі негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгі теориялық 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, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздері, Аналитикалық химия 

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 дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 
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негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01504 – ХИМИЯ  

1(2) курс 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020ж. 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1.1. Модуль Химияның таңдаулы салалары, 14 кредит 

БП ЖК BH 1201 Бейорганикалық химия 1 4 

БП ТК AН 1202 Аналитикалық химия 1 5 

БП ТК ОHTN 1203 Органикалық химияның теориялық негіздері 1 5 

1.2. Модуль Химияның таңдаулы салалары, 14 кредит 

БП ЖК BN 1201 Бейорганикалық химия 1 4 

БП ТК НА 2202 Химиялық анализ 1 5 

БП ТК КН 1203 Кӛмірсутек химиясы 1 5 

2.1 Модуль Химиялық білім және есептеулер,  16 кредит 
БП ТК Ped 1204 Педагогика 1 5 

БП ЖК IBB 1205 Инклюзивті білім беру 1 5 

БП ТК ChЕ 1206 Химиялық экология 1 4 

БП    Оқу практика 1 2 

2.2. Модуль Химиялық мониторинг және есептеулер,  16 кредит 
БП ТК HESh 1204 Есептер шығару әдістемесі 1 5 

БП ЖК IBB 1205 Инклюзивті білім беру 1 5 

БП ТК КОCh 1206 Қоршаған орта химиясы 1 4 

БП    Оқу практика 1 2 

3.1. Модуль Химияны оқытудың теориясы мен методологиясы модулі, 26 кредит 

БП ЖК ChOA 1207 Химияны оқыту әдістемесі   2 5 

БП ТК ChOT 1208 Химияны оқыту  технологиясы 2 6 

КП ТК КESh 1209 Күрделі есептерді шығару 2 4 

БП ЖК HPKB 1210 Химия пәнінен критериалды бағалау 2 6 

КП ЖК MChEZhA 2301 Мектепте химиялық экспериментер жүргізу әдістемесі 3 5 

3.2. Модуль Химияны оқытудың ғылыми-теориялық негіздері модулі, 26 кредит 

БП ЖК ChOA 1207 Химияны оқыту әдістемесі   2 5 

БП ТК HOIA 1208 Химияны оқытудағы инновациялық  әдістер 2 6 

КП ТК ОМESh 1209 Ӛндірістік мазмұндағы есептерді шығару 2 4 

БП ЖК HPKB 1210 Химия пәнінен критериалды бағалау 2 6 

КП ЖК MChEZhA 2301 Мектепте химиялық экспериментер жүргізу әдістемесі 3 5 

4.Модуль Органикалық қосылыстардың қҧрылысы мен қасиеттері - 21 академиялық кредит  
БП ЖК ОCh 1211 Органикалық молекулалардың функционалды туындыларының химиясы 2 5 

БП ЖК FCh 1302 Физикалық химия   2 4 

КП ЖК FCh 2303 Коллоидты химия   3 5 

КП ЖК GPAIA 2304 Ғылыми педагогикалық ақпараттарды іздеу әдістемесі 3 5 

КП   Ӛндірістік (педагогикалық) практика 3 2 

 

1.1. Модуль Химияның таңдаулы салалары 

 

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

Пәннің атауы: Бейорганикалық химия  

Бағдарлама авторы:  Есназарова Г.Л. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық химияның негізгі теориялық 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, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Химияны оқыту әдістемесі, Химиялық технология 
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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:  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: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Координациялық қосылыстар химиясы, Тотығу-тотықсыздану реакциялары 

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: 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: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Физикалық химия, химиядан сыныптан тыс жұмыстар 

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. 

 

1.2. Модуль Химияның таңдаулы салалары 

 

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

Пәннің атауы: Химиялық анализ 

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: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Координациялық қосылыстар химиясы, Тотығу-тотықсыздану реакциялары 

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: Кӛмірсутек химиясы 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық қосылыстардың реакциялардың түрлерін, жүру механизмін 

қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Органикалық қосылыстардың полициклді кӛмірсутектер реакцияларының 

жіктелуі; органикалық қосылыстардың ароматты кӛмірсутектері, қолданылатын химиялық заттар.  
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Пререквизиттері: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Физикалық химия, Химиядан сыныптан тыс жұмыстар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық қосылыстардың кӛмірсутектердегі реакцияларды түсіну; 

В)Кӛмірсутектер қатысуымен жүретін реакциялардың, химиялық қасиеттерін және жүру жағдайларын меңгеру; 

С)Маңызды кӛмірсутектерді қосылыстарға сапалық реакция жүргізе білу; D)Ароматты қосылыстар 

химиясы,ароматты кӛмірсутектер,бензолдың құрылысын анықтаубіліктерін қалыптастыру; Е)Кӛмірсутектер 

химиясының реакция механизмін электрофилді орын басу реакциясын іс жүзінде қолдана білу. 

 

2.1 Модуль Химиялық білім және есептеулер 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Елеусинова Г.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагог мамандығына  кіріспе. Қазіргі жағдайда білім берудің  басымдылық  рӛлі. 

Педагог  мамандығы мен қызметінің жалпы сипаттамасы, мұғалімнің тұлғасы және кәсіптік құзыреттілігі. 

Мұғалімнің үздіксіз кәсіптік ӛсу факторлары. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық  негіздері. 

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіндегі оқыту технологиялары.Педагогикалық зерттеулердің әдістемелік негіздері 

мен әдістері. Тұлға объект ретінде, оны дамыту факторлары. Тұтас педагогикалық үдерістегі теория және 

тәжірибе.Оқыту  формалары,әдістері мен құралдары.Тәрбиенің түрлері, әдістері мен құралдары. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы және бірінші білім деңгейіндегі гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Пәнді оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тұтас педагогикалық үдеріс теориясы мен практикасын; 

В)Педагогикалық үдерісті жүзеге асыру технологиясын; С)Мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың 

мазмұны мен ерекшеліктерін; Д)Педагогикалық қатынас пен педагогикалық техниканы; Е)Педагогикалық  

үрдістің қызметін түсінеді.  

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру   

Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты – инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін 

мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық кәсіби әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзіреттіліктерді 

болашақ педагогтардың бойына қалыптастыру және дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Курс пәні, мақсаты және міндеттері. Негізгі түсініктер. Инклюзивті білім 

берудің ұстанымдары. Қазақстандағы инклюзивті білім беру. Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім 

берудің нормативті-құқықтық негіздері. 

Пререквизиттері: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Ғылыми педагогикалық ақпараттарды іздеу әдістемесі, Химияны оқыту әдістемесі  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім берудің негізгі идеялары мен түсініктерін біледі; В)Білім 

беру мекемелерінде инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастырудың құралдары мен негізгі әдістерін 

меңгереді; С)Инклюзивті білім берудің жалпы әдістемелік ұсыныстарын игереді; D)Жалпы орта мектеп 

жағдайында білім беруді интеграциялауды тиімді құра біледі; Е)Оқу және арнайы әдебиеттермен ӛз бетінше 

жұмыс жасау дағдысын игереді; 

 

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

Пәннің атауы:  Химиялық экология  

Бағдарлама авторы: Қарасаева Ш.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортадағы химиялық үрдістер мен әрекеттесулердің қоршаған ортаға 

әсерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әртүрлі ӛндірістер және халық шаруашылығының басқа салаларында жаңа 

препараттар қолданып, осы салалардың жұмыс істеуінің нәтижесінде қоршаған ортаға тигізетін экологиялық 

әсерін тӛмендететін шараларды оқыту 

Пререквизиттері: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Физикалық химия, Маңызды химиялық ӛндірістер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ластағыш заттардың қоршаған ортада жиналу заңдылықтарын, таралуын 

және физика-химиялық ӛзгерістерге ұшырауын оқыту; В)Әртүрлі табиғи факторлардың және антропогендік 

әсерлердің нәтижесінде химиялық ластағыштардың әрекет етуін жобалау; С)Экожүйелерге ӛте уытты әсер 

ететін ластағыш заттармен қоршаған орта нысаналарының (обьектілерінің) химиялық ластану деңгейін 

тӛмендету; D)Қоршаған орта ластағыштарын анализдеудің әдістерін меңгерту; Е)Табиғи ортаның жағдайын 

сақтап, басқару әдістерін құрастыру; 
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2.2. Модуль Химиялық мониторинг және есептеулер 

 

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

Пәннің атауы:  Есептер шығару әдістемесі  

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: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік мазмұндағы есептерді шығару, Олимпиада есептерін шығару 

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:  Қоршаған орта химиясы 

Бағдарлама авторы: Рахметова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортадағы химиялық үрдістер мен әрекеттесулердің қоршаған ортаға 

әсерін зертттеу болып табылады. Қоршаған ортаны ластаушы кӛздерден шығатын шығарындылар туралы 

мағлұматтар негізінде судың, ауаның, топырақтың ластануын қарастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әртүрлі ӛндірістер және халық шаруашылығының басқа салаларында жаңа 

препараттар қолданып, осы салалардың жұмыс істеуінің нәтижесінде қоршаған ортаға тигізетін экологиялық 

әсерін тӛмендететін шараларды оқыту. Ӛндіріс қалдықтары. Тұрмыстық қалдықтар. 

Пререквизиттері: Мектептегі химия курсы, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері:  физикалық химия, маңызды химиялық ӛндірістер  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ластағыш заттардың қоршаған ортада жиналу заңдылықтарын, таралуын 

және физика-химиялық ӛзгерістерге ұшырауын оқыту; В)Әртүрлі табиғи факторлардың және антропогендік 

әсерлердің нәтижесінде химиялық ластағыштардың әрекет етуін жобалау; С)Экожүелерге ӛте уытты әсер ететін 

ластағыш заттармен қоршаған орта нысаналарының (обьектілерінің) химиялық ластану деңгейін тӛмендету; 

D)Қоршаған орта ластағыштарын анализдеудің әдістерін меңгерту;Е)Табиғи ортаның жағдайын сақтап, басқару 

әдістерін құрастыру; 

 

3.1. Модуль Химияны оқытудың теориясы мен методологиясы модулі 

 

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

Пәннің атауы:  Химияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия оқыту әдістемесі пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен 

біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия оқытудың теориясы мен әдістемесінің жалпы және жеке әдістерін, химия 

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

Пререквизиттері: Химиялық экология, бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Биогеохимия, коллоидты химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия оқытудың теориясы мен әдістемесінің химик мамандығы үшін 

маңызын; қазіргі қоғамдағы химия пәнін оқыту әдістемесінің 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 әдістемесінің 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: Химияны оқыту технологиясы 

Бағдарлама авторы:  Иманғалиева Б.С. 

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

біліктердің жүйесімен қаруландыру. 
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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: Аналитикалық химия, қоршаған орта химиясы 

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: Күрделі есептерді шығару 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

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

әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру 

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

Олимпиада есептері. Күрделі есептерді шығару әдістемесі.  

Пререквизиттері:  ороганикалық химияның теориялық негіздері, бейорганикалық  химиясы  

Постреквизиттері:  химиядан сыныптан тыс жұмыстар, химиялық технология  

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: Химия пәнінен критериалды бағалау 

Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім мазмұнын жаңарту аясында оқушылардың оқу жетістігін критериалды 

бағалау бойынша әдістемелік кӛмек кӛрсету.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға сабепші болатын, айқын анықталған, 

ұжыммен шығарылған білім процесінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен, оқу 

жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс.  

Пререквизиттері: Инклюзивті білім беру,  аналитикалық химия 

Постреквизиттері: Координациялық қосылыстар химиясы, химиялық технология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қалыптастырушы және жиынтық бағалаудың ерекшеліктерін түсінеді; 

В)Бӛлім бойынша жиынтық бағалауды ұйымдастыруды үйренеді; С)Критериалды бағалау бойынша оқыту 

семинарын ӛткізеді. 

 

3.2. Модуль Химияны оқытудың ғылыми-теориялық негіздері модулі 

 

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: аналитикалық химия, қоршаған орта химиясы 

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

Пәннің атауы:  Ӛндірістік мазмұндағы есептерді шығару 

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиядан ӛндірістік мазмұндағы есептерді шығару пәнінен теориялық және 

әдістемелік білімдер мен біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химиядан ӛндірістік мазмұндағы есептерді шығарудың жалпы және жеке 

әдістерін, пәннің әр алуан әдіс-тәсілдерін сабақта қолдана алуын, алған деректерді ӛңдей алу дағдысын 

меңгерту. 

Пререквизиттері: Ороганикалық химияның теориялық негіздері, бейорганикалық  химиясы  

Постреквизиттері: Химиядан сыныптан тыс жұмыстар, химиялық технология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химиядан ӛндірістік мазмұндағы есептерді шығарудың химик мамандығы 

үшін маңызын; қазіргі қоғамдағы химиядан есеп шығару әдістемесінің мәнін; қазіргі әдіс-тәсілдердің негізгі 

теориялық мәселелерін білу және оларды ӛмірде пайдалана білу түсінігі; В)Түрлі әдіс-тәсілдерді пайдалана 

отырып, оны практикада қолдана білу біліктілігі; С)Химиядан ӛндірістік мазмұндағы есептерді шығару 

әдістемесінің мәнін,оның ӛзгеруінің жалпы заңдылықтарын білу; D)Әдістемелік тәсілдердің 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. 

 

4.Модуль Органикалық қосылыстардың қҧрылысы мен қасиеттері 

 

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, Химиялық экология 

Постреквизиттері: Олимпиада есептерін шығару, Химиядан факультативті сабақтар 

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) Д) Е) 

Пәннің атауы: Физикалық химия 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Физикалық химия-бұл физиканың негізгі принциптерінің терминдерінде химия 

құбылыстарын түсіндірумен айналысатын химия саласы. Ол химия және физика түйіскен жерінде орналасқан, 

себебі ол химия құбылыстарын есепке алу үшін физика принциптеріне (әсіресе кванттық механикаға) сүйенеді. 

Бұл сондай-ақ зерттеу әдістері мен олардың нәтижелерін интерпретациялаудың маңызды компоненті болып 

табылады, әсіресе, бұл әдістер барынша жан-жақты болып келеді, себебі олардың толық әлеуеті күшті 

теориялық қолдау кезінде ғана іске асырылуы мүмкін. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Термодинамика; теориялық химия; кванттық химия; спектроскопия; тепе-

теңдік; электрохимия; Кинетика; катализ және катализаторлар. 

Пререквизиттері: бейорганикалық химия, аналитикалық химия 

Постреквизиттері: химиядан сыныптан тыс жұмыстар, химиялық технология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі физикалық химиядағы негізгі теорияны және тиісті параметрлерді 

және оны қолдану мүмкіндігін түсіне білу; В)Спектрометрия, спектроскопия және электрохимияға негізделген 

әдістерді қолдана білу; В)Физикалық химия саласындағы іргелі және қолданбалы есептерді шешу жолдарын 

таба білу.С)Алынған білімді кәсіби қызметте пайдалану. 
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 6В01505-БИОЛОГИЯ 

1 курс 

Қабылдау жылы: 2020 ж. 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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т
 

са
н

ы
 

3 Модуль  Педагогикалық білім және ҧлттық руханият  11 академиялық  кредит 

БП ЖК PTZhTA 1201 Педагогика және тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП  Педагогикалық практика 2 2 

 

3 Модуль  Педагогикалық білім және ҧлттық руханият 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:  Педагогика және тәрбие жұмысының теориясы мен  әдістемесі 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.,доцент Жазыкова М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру және тәрбие 

үдерісінің негіздері мен тәрбиелік іс-әрекеттің әдістемесін, технологиясын танып білуде болашақ мұғалімдердің 

кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Педагогика және тәрбие жұмысының әдістемесі» пәні базалық пәндер тізіміндегі 

«Педагогикалық білім және биологияға кіріспе» модуліне енеді. Қоғам талабына Қазақстан Республикасының 

ішкі және сыртқы істер байланысында мемлекеттің ӛркениеті үшін еңбек ететін, шетелдермен еркін ғылыми 

және мәдени қарым-қатынас жасай алатын, оқығанын ӛмірде қолдана алатын, ана тілін жетік білетін, ұлтжанды 

тұлға дайындау – бүгінгі ұстаз қауымының басты міндеті. Осыған орай «Педагогика және тәрбие жұмысының 

әдістемесі» пәнін студенттерге оқытудың мәні зор.Курсты оқып-меңгеру барысында игерілген білімді 

студенттер кәсіптік практикадан ӛтуде, кәсіби міндеттерді шешуде, кәсіби іс-әрекетке байланысты әртүрлі 

жағдаяттарда икемді және мобилді қолдана білулері қажет. 

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы,Ӛзін-ӛзі тану мектеп курсы 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогиканың негізгі категориялары мен терминдерін қолдану; 

В)Педагогика мен тәрбие жұмысының ғылыми негіздерін меңгеру; С)Педагогиканың әдіснамасы мен зерттеу 

әдістерін жүргізе білу; Д)Педагогтың кәсіби әрекетінің мазмұнын және негізгі бағыттарын жүзеге асыру; 

Е)Педагогикалық қызметті ұйымдастыру түрлерін жүзеге асыру. 

  

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 
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халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01505-БИОЛОГИЯ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
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н

ы
 

1.Модуль  Арнайы педагогикалық білім және биологияға кіріспе 21  академиялық кредит 

БП ЖК PTZhTA 1201 Педагогика және тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 1 4 
БП ЖОО BК 1202 Биологияға кіріспе 1 5 

БП   Оқу практикасы 1 2 

БП ЖК BOA 1203 Биологияны оқыту әдістемесі 2 5 

БП ЖК BOT 1204 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 2 5 

2.1. Модуль Базалық биологиялық білім және оқушылардың физиологиялық дамуы 18 академиялық кредит 

БП ТК OAMS  1205 Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 1 5 

БП ТК CG 1206 Цитология және гистология  1 5 

БП ЖК OFD 1207 Оқушылардың физиологиялық дамуы 2 4 

КП ЖК AZh 1301 Академиялық жазу 2 4 

2.2. Модуль Биологиялық мамандыққа кіріспе және білім берудегі менеджмент 18 академиялық кредит 

БП ТК KBOB 1205 Құрылымдық ботаника және  ӛсімдіктердің биоалуандылығы 1 5 

БП ТК ZhDB 1206 Жеке даму биологиясы 1 5 

БП ЖК BBM 1207 Білім берудегі менеджмент 2 4 

КП ЖК AZh 1301 Академиялық жазу 2 4 

3.1. Модуль Биологиялық негізгі бӛлімдер 21 академиялық кредит 

БП ТК Zoo 1208 Зоология 1 5 

БП ТК AA 1209 Адам анатомиясы 1 4 

БП ТК OF 1210 Ӛсімдіктер физиологиясы 2 6 

БП ТК Gen 1211 Генетика 2 6 

3.2. Модуль Биологияның іріктелген тараулары 21 академиялық кредит 

БП ТК SZ 1208 Салыстырмалы зоология 1 5 

БП ТК AAIT 1209 Адам анатомиясының іріктелген тараулары 1 4 

БП ТК OODFN 1210 Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздері 2 6 

БП ТК SGN 1211 Селекцияның генетикалық негіздері 2 6 

 
1. Модуль  Арнайы педагогикалық білім және биологияға кіріспе 

 

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

Пәннің атауы: Биологияға кіріспе 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Адманова Г.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: Жалпы биология (мектеп курсы), Жаратылыстану(мектеп курсы). 

Постреквизиттері: Молекулалық биология, Топырақ биологиясы 

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 
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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: 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: Биологияға кіріспе, Жеке даму биологиясы. 

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, Д, Е) 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айтмағанбетова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеудің психиалогиялық-педагогикалық іс-

әрекет мақсаттары мен мазмұндарына сәйкес бағалау құралдарын игеру мүмкіндіктеріне үйрету. Бағалаудың 

ӛлшемдік технологияларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы» курсы болашақ педагогтарды кәсіби 

даярлауда маңызды орын алады. Бұл құзыреттілік тәсілге негізделген қазіргі оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың сенімді, валидтік және технологиялық жүйесін қалыптастыру мәселесінің маңыздылығының 

ӛсуімен дәлелденген жаңа білім беру стадарттарының енгізілуімен негізделеді. 

Пәнді оқыту үрдісінде меңгерілген білім, білік, дағды студенттерге білім беру үрдісіндегі бағдалаудың орны 

мен рӛлі, оқушылардың оқу жетістіктерінің негізгі тәсілдері, оқушыларды критериалды бағалау жүйесін 

ұйымдастыру, оны жүзеге асыру тәсілдері, формалары мен құралдары мәселеге бағдарлануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Оқушыларды критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

психиалогиялық-педагогикалық негіздерін біледі, түсінеді. В)Жасай білу: критериалды бағалауды 

ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру, сәйкес әдістемелік құралдарды қолданады. С)білім алушыларды объективті 

бағалау үшін оқыту нәтижелерін жоспарлау, рубрикаторларды әзірлеу және талдауды біледі. D)бағалау 

процедурасын ұйымдастуруда білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде психиалогиялық-педагогикалық 

ерекшеліктерін синтездейді. Е)Меңгеру: білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде жастық және дара 

ерекшеліктерін ескерумен бағалауды меңгереді. 

 

Модуль 2.1 Базалық биологиялық білім және оқушылардың физиологиялық дамуы 

 

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

Пәннің атауы: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., доцент Базарғалиева А.А. 
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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: Ӛсімдіктер морфологиясы эволюциялық бағыттары, жасуша, ұлпа, ұрық, ӛскін, 

ӛркен, тамырлар жүйесі. Ӛсімдіктің кӛбеюі және ұрпақ беру. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер. 

Постреквизиттері: 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. 

 

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: Студенттерді тіршіліктің қарапайым бірлігі клеткалардың құрылыстарымен және 

қызметтерімен таныстыру, клеткалардың құрылысы мен қызметтерінен басқа олардың құрамындағы жеке 

компоненттердің қызметтерін, клеткалардың кӛбею процесін, олардың жаңаруын сыртқы ортаға бейімделуін, 

маманданған клеткалардың ерекшеліктерін және басқа да процесстерді зерттеу. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер. 

Постреквизиттері: Адам және жануарлар физиоогиясы, Топырақ биологиясы, Оқытудағы жаңа тәсілдер, 

Топырақтану және геология негіздері. 

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.  

 

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: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі анатомиялық пәндер 

Постреквизиттері: 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 
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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: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: магистр. Бақытжанқызы Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық жазылым – арнайы мамандықтарға байланысты студенттердің 

оқуға міндетті немесе таңдап алған пәндері бойынша белгілі бір тақырып тӛңірегінде түсініктер мен 

пікірталастар баяндалған әдебиеттерді оқып, оған талдауы жасауы, ғылыми тұрғыда жазылым әрекеттеріне 

дағдыландыру, ғылыми бағытта жазылаттын еңбектерді жазуға үйретеді, ғылыми жұмыстарын жазуға 

машықтандырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық жазылым – арнайы мамандықтарға байланысты студенттердің оқуға 

міндетті немесе таңдап алған пәндері бойынша белгілі бір тақырып тӛңірегінде түсініктер мен пікірталастар 

баяндалған әдебиеттерді оқып, оған талдау жасауы және оларды қолдану арқылы жазбаша түрде ӛз пікірін 

білдіруі. Бұл жазба жұмысы студенттерді ӛз бетінше зерттеу жұмысын жүргізуге, жобалық жазба 

жұмыстарынжазуға машықтандырады. 

Пререквизиттері: Бірінші білім деңгейіндегі және мектеп курсындағы кәсіби қазақ тілі 

Постреквизиттері: Биологиядан жоба жұмысын ұйымдастыру,диплом алды практикасы, дипломдық жоба 

қорғау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Сыни ойлау техникасының негізгі қағидаттарын меңгеру; ғылыми, 

академиялық белгілерге жауап беретін академиялық мәтіннің негізгі қағидаларын білу; ғылыми-кәсіби 

мәтіннің, атап айтқанда аңдатпаның, мақаланың құрылымы мен форматын жаза білуі; B)Сыни ойлау 

технологиясы аспектісінде ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді оқуда кәсіби оқылым дағдыларын 

қолдана білу; C)Ғылыми және оқу ақпараттарын алу мақсатында берілген тақырып бойынша арнайы 

әдебиеттерді оқуы және ғылыми зерттеулердің библиографиялық аппаратын ресімдеу жӛніндегі талаптарға 

сәйкес пайдаланылатын әдебиеттер тізімін құрастыра алуы; D)Ӛзінің жүргізген ғылыми-зерттеу (ғылыми 

мақала) нәтижелерін ауызша және жазбаша (эссе) таныстыру, атап айтқанда, «Академиялық жазылым» пәні 

бойынша жазбаша жауапты ресімдеу мен мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес жазбаша емтихан 

жауаптарының мәтінін құрастыра білуі; E)Әртүрлі жанрдағы ғылыми мәтіндерді, соның ішінде ұсынылған 

мақалаға аңдатпа жазуы; F)Ғылыми мақаласының нәтижесін қорытынды ғылыми-практикалық конференцияда 

қорғай алуы керек. 

 

Модуль 2.2. Биологиялық мамандыққа кіріспе және білім берудегі менеджмент 

 

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: Құрылымдық ботаника, жасуша, ұлпа, ұрық, ӛскін, ӛркен, тамырлар жүйесі. 

Ӛсімдіктің кӛбеюі және ұрпақ беру. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер. 

Постреквизиттері: Генетика, молекулалық биология, Адам және жануарлар физиологиясы 

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: 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 
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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: Жалпы биология (мектеп курсы), Жаратылыстану(мектеп курсы). 

Постреквизиттері: Молекулалық биология, Топырақ биологиясы 

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. 

 

3.1. Модуль Биологиялық негізгі бӛлімдер 

 

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

Пәннің атауы: Зоология (орыс тілінде) 

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: Жалпы биология (мектеп курсы) мен бірінші білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Эволюция теориясы, ӛсімдіктер және ауылшаруашылығы биотехнологиясы 

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. 

 

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: Бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер 

Постреквизиттері: Эволюция тарихы, Адам және жануарлар физиологиясы. 

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);E). 

Пәннің атауы:  Ӛсімдіктер физиологиясы 

Бағдарлама авторы: Казкеев Е.Т. 

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

атқаратын қызметі  арасындағы тәуелділікті ұғыну;  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе.Ӛсімдік жасушаның физиологиясы. Ӛсімдіктердің су режимі. 

Ӛсімдіктердің тыныс алуы. Фотосинтез және ӛнім. Ӛсімдіктердің ӛсу физиологиясы. Ӛсімдіктердің тӛзімділік 

физиологиясы. 

Пререквизиттері: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы, Зоология және Ботаника мектп 

курсы 

Постреквизиттері: Тірі ағзалардың физиологиясы, Адам және жануарлар физиологиясы  

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.  

 

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 генетика, адам қан топтарының тұқым қуалауы мен популяциялық генетика мәселелерін 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Жеке даму биологиясы, Цитология және гистология.  

Постреквизиттері: Молекулярлық биология, Биотехнология негіздері  

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 трптарының тұқым қуалауын, 

анықтай алады; Е)Фитогенетика негіздерін, биотехнология, популяциялық генетика, генетикалық инженерия 

мәселелерін игеруді үйренеді. 

 

3.2. Модуль Биологияның іріктелген тараулары 

 

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

Пәннің атауы: Салыстырмалы зоология (орыс тілінде) 

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: Жалпы биология (мектеп курсы) мен бірінші білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Эволюция теориясы, ӛсімдіктер және ауылшаруашылығы биотехнологиясы 

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. 
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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: Бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер 

Постреквизиттері: Эволюция тарихы, Адам және жануарлар физиологиясы. 

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 материалды 

талдау мен синтездеуге, адам ағзасының қалыптасуының себептерін ашу мен бӛліп шығаруға дағдылана білуі. 

 

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: Ӛсімдіктердің ӛсуі мен дамуының физиологиялық негіздерімен танысу,  

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: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы, Зоология және Ботаника мектп 

курсы 

Постреквизиттері: Тірі ағзалардың физиологиясы, Адам және жануарлар физиологиясы  

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. 

 

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 кең қауымның назарын аударады, себебі адам 

үшін тұқымқуалаушылық, сұрыптау заңдылықтарын және жаңа сорттар мен будандарды алуға мүмкіндік 

береді. курста клетка құрылымы мен органеллалардың қызметіне, белгілердің тұқым қуалау заңдылықтары мен 

тұқым қуалау принциптерін талдауға, сұрыптау әдістері мен селекция түрлеріне кӛп кӛңіл бқлінеді. 

Генетикалық материалдың ӛзгергіштігін сипаттауға, генетикалық процесстердің молекулалық механизмдерін 

талдауға гендер құрылымының реттеуіне едәуір орын беріледі. 

Пререквизиттері: Жеке даму биологиясы, Цитология және гистология.  
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Постреквизиттері: Молекулярлық биология, Биотехнология негіздері  

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. 
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3. Модуль  Педагогикалық білім және химияға кіріспе 11 академиялық кредит 

БП ЖК HK 1201 Химияға кіріспе 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП   Педагогикалық практика  2 2 

 

3.  Модуль Педагогикалық білім және химияға кіріспе 
 

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

Пәннің атауы: Химияға кіріспе 

Бағдарлама авторы: ИмангалиеваБ.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: бейорганикалық химияның негізгітеориялық бӛлімдерін игеру; химия тарихы 

курсын оқу арқылы химияның пайда болуы, дамуы, заңдылықтардың шығуы туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: химияның негізгі стехиометриялық заңдары; периодтық заң жәнеатом құрылысы; 

химиялық кинетика мен термодинамика заңдары; ерітінділер теориясы. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы химия, математика және физика  

Постреквизиттері: Бейорганикалық химия, Органикалық химия 

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

заңдарын білу және оларды есептер шығару кезінде пайдалана білу түсінігі; В)Химия тарихы білімін  кәсіби 

қызметінде  қолдана білу; С) Элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттерінің ӛзгеруінің жалпы 

заңдылықтарын білу; D) сипаттау үшін химиялық байланыстар (ВБӘ, МОӘ) теориясының негізгі қағидаларын 

қолдана білу; Е)Химия ғылымының даму тарихын үйрете білу 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 
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С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

6В01507-ХИМИЯ-БИОЛОГИЯ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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1.Модуль  Мамандыққа кіріспе және химияны оқыту әдістемесі 14 академиялық кредит 

БП ЖК HK 1201 Химияға кіріспе 1 4 

БП ЖК Ped 1202 Педагогика  1 5 

БП ЖК HOA 1203 Химияны оқыту әдістемесі 2 5 

2. Модуль  Биологияны оқыту әдістемесі және бағалау технологиясы, 12 академиялық кредит 

БП   Оқу практикасы 1 2 

БП ЖК BOA 1204 Биологияны оқыту әдістемесі 2 5 

БП ЖК BOT 1205 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 2 4 

3.1. Модуль Базалық биологиялық білім, 19 академиялық кредит 

БП ТК OAMS  1206 Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы 1 5 

БП ТК CG 1207 Цитология және гистология  1 4 

БП ТК Zoo 1208 Зоология  2 6 

КП ТК Gen 1301 Генетика 2 4 

3.2. Модуль Биологиялық мамандыққа кіріспе, 19 академиялық кредит 

БП ТК KBOB 1206 Құрылымдық ботаника және ӛсімдіктердің биоалуандылығы 1 5 

БП ТК ZhDB 1207 Жеке даму биологиясы 1 4 

БП ТК SZ 1208 Салыстырмалы зоология 2 6 

КП ТК SGN 1301 Селекцияның генетикалық негіздері 2 4 

4.1. Модуль Химияның фундаментальді негіздері, 16 академиялық кредит 

БП ТК BH 1209 Бейорганикалық химия 1 5 

БП ТК OH 1210 Органикалық химия 1 5 

БП ТК FH 1211 Физикалық химия 2 6 

4.2. Модуль Жаратылыстану пәндері, 16 академиялық кредит 

БП ТК TBH 1209 Теориялық бейорганикалық химия 1 5 

БП ТК OHTN 1210 Органикалық химияның теориялық негіздері 1 5 

БП ТК KH 1211 Коллоидты химия 2 6 

 

1. Модуль Мамандыққа кіріспе және химияны оқыту әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Жүсіпова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық қызметті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогика адам туралы ғылым 

жүйесінде. Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері мен әдістері. Тұлғаны тәрбиелеу объектісі, 

субъектісі және оның дамуы мен қалыптасуының факторлары ретінде. Тұтас педагогикалық үдерістің теориясы 

мен практикасы. КҚО жүйе құраушы компоненттері. Тұтас педагогикалық үдерістің мәні мен құрылымы. 

Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік шарттылығы. Ғылыми дүниетаным оқушының зияткерлік дамуының негізі 

ретінде. Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбие. Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны. 

Тәрбие құралдары мен формалары. Тәрбие әдістері. Отбасылық тәрбие негіздері. Оқыту тұтас педагогикалық 

процестің құрамдас бӛлігі ретінде. Оқытудың мәні. Қазіргі мектепте білім беру мазмұнының ғылыми негіздері. 

КҚО қозғалыс механизмі ретінде оқыту құралдары, формалары, әдістері.  Сабақ оқытудың негізгі түрі ретінде. 
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Оқыту әдістері. Оқытудағы диагностика және бақылау. КҚО-да оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

жандандыру. Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оқыту технологиялары 

Пререквизиттері: Бірінші білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: қоғамдық ӛмірдегі ғылым мен білім берудің рӛлі туралы; 

әлемдік білім беру кеңістігіндегі заманауи үрдістер туралы; 12 жылдық орта білім беру мұғалімінің кәсіби 

құзыреттілігі туралы және т. б.; педагогиканың теориялық-әдістемелік негіздерін және оның даму тарихын, 

дүниежүзілік педагогикалық мұраны;-тұтас педагогикалық процестің теориясы мен тәжірибесін; педагогикалық 

үдерісті жүзеге асыру технологиясын; меңгеруі керек: педагогикалық үдерісте педагогикалық қарым−қатынас 

және ӛзара; психология-педагогикалық ғылым саласындағы жаңа жетістіктерін біледі; B)Кәсіби деңгейде білім 

мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқылатын саладағы мәселелерді шешу; оқыту үдерісін 

практикада жүзеге асырып, оқу-тәрбиелік жүйені модельдеуге қабілетті; C)Педагогикалық қызметпен 

байланысты  білік пен дағдыларды ӛңдеу, мәселені шешудің түрлі, альтернативті нұсқаларын ұсына алады; 

педагогикалық процестің заңдылықтарына, тәрбие тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмысын жобалау және 

жүзеге асыру; D)Негізгі сипаттамалары (ауыспалы) бойынша сыныптағы оқу-тәрбие үрдісінің диагностикасын 

жүзеге асыру және оның одан әрі дамуын болжау; оқу-тәрбие міндеттерін қалыптастыру, осы міндеттерге 

барабар қызмет түрлерін, формалары мен әдістерін таңдау; білім беру және тәрбиелеу үдерісіне жеке тәсілдерді 

әзірлеу, тарих пен т.б. әртүрлі кезеңдерінде білім беру жүйесінің даму үрдісін ұғыну. Е)Білім беруді 

ұйымдастыру саясатының аумағында оқытудың әдістері мен құралдарын  ӛз бетінше таңдай алу қабілетін 

кӛрсетеді; ӛзін-ӛзі тану, инновациялық және шығармашылық ғылыми-зерттеу қызметіне дайындық; 

педагогикалық қарым-қатынас және сӛйлеу мәдениетін, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және ӛздігінен білім алу негіздерін 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Химияны оқыту әдістемесі   

Бағдарлама авторы: Имангалиева Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химия оқыту әдістемесі пәнінен теориялық және әдістемелік білімдер мен 

біліктердің жүйесімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Химия оқытудың теориясы мен әдістемесінің жалпы және жеке әдістерін, химия 

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

Пререквизиттері:  Химияға кіріспе, мектеп және бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Химиядағы пәнаралық байланыстар, химиялық талдау негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Химия оқытудың теориясы мен әдістемесінің химик мамандығы үшін 

маңызын; қазіргі қоғамдағы химия пәнін оқыту әдістемесінің 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 әдістемесінің 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. 

 

2.Модуль  Биологияны оқыту әдістемесі және бағалау технологиясы 

 

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:  Биологияны оқыту әдістемесі пәні – орта мектептегі биологияны оқыту 

мақсаттары мен міндеттерін және мектеп биология курсының мазмұнын, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру 

нысандарын анықтайды. Пән биология мамандығын игеруде қажет кәсіби білім мен дағдыны қалыптастырады. 

Биологияны оқыту әдісі – университеттер мен педагогикалық институттардың биологиялық факультеттерінде 

пән оқытушыларын дайындауға педагогикалық-психологиялық пәндер цикліндегі жетекші пән болып 
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саналады. Ғылым ретінде ол тек оқу әдістерін қарастырып қоймай, оқыту мазмұнын да қарастырады, оқу 

мақсаттары мен міндеттерін сипаттайды, биология оқытушысының бүкіл оқу-тәрбие жұмысын сынып 

ұжымымен ынтымақтаса отырып жүргізудің теориялық негіздерін береді. 

Пререквизиттері: Адам анатомиясы және биология мектеп курсы  

Постреквизиттері: Биологиядан сабақтан тыс жұмыстар ұйымдастыру, Оқытудағы жаңа тәсілдер  

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, Д, Е) 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Айтмағанбетова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеудің психиалогиялық-педагогикалық іс-

әрекет мақсаттары мен мазмұндарына сәйкес бағалау құралдарын игеру мүмкіндіктеріне үйрету. Бағалаудың 

ӛлшемдік технологияларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы» курсы болашақ педагогтарды кәсіби 

даярлауда маңызды орын алады. Бұл құзыреттілік тәсілге негізделген қазіргі оқушылардың оқу жетістіктерін 

бағалаудың сенімді, валидтік және технологиялық жүйесін қалыптастыру мәселесінің маңыздылығының 

ӛсуімен дәлелденген жаңа білім беру стадарттарының енгізілуімен негізделеді. 

Пәнді оқыту үрдісінде меңгерілген білім, білік, дағды студенттерге білім беру үрдісіндегі бағдалаудың орны 

мен рӛлі, оқушылардың оқу жетістіктерінің негізгі тәсілдері, оқушыларды критериалды бағалау жүйесін 

ұйымдастыру, оны жүзеге асыру тәсілдері, формалары мен құралдары мәселеге бағдарлануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы және бірінші білім деңгейіндегі гуманитарлық пәндер,  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: Оқушыларды критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

психиалогиялық-педагогикалық негіздерін біледі, түсінеді. В)Жасай білу: критериалды бағалауды 

ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру, сәйкес әдістемелік құралдарды қолданады. С)білім алушыларды объективті 

бағалау үшін оқыту нәтижелерін жоспарлау, рубрикаторларды әзірлеу және талдауды біледі. D)бағалау 

процедурасын ұйымдастуруда білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде психиалогиялық-педагогикалық 

ерекшеліктерін синтездейді. Е)Меңгеру: білім алушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде жастық және дара 

ерекшеліктерін ескерумен бағалауды меңгереді. 

 

3.1. 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: Ӛсімдіктер морфологиясы эволюциялық бағыттары, жасуша, ұлпа, ұрық, ӛскін, 

ӛркен, тамырлар жүйесі. Ӛсімдіктің кӛбеюі және ұрпақ беру. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер. 

Постреквизиттері: Биотехнология негіздері, Ӛсімдіктер физиологиясы. 

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: 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. 
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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: Студенттерді тіршіліктің қарапайым бірлігі клеткалардың құрылыстарымен және 

қызметтерімен таныстыру, клеткалардың құрылысы мен қызметтерінен басқа олардың құрамындағы жеке 

компоненттердің қызметтерін, клеткалардың кӛбею процесін, олардың жаңаруын сыртқы ортаға бейімделуін, 

маманданған клеткалардың ерекшеліктерін және басқа да процесстерді зерттеу. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер физиоогиясы, Оқытудағы жаңа тәсілдер. 

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. 

 

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: Жалпы биология (мектеп курсы) мен бірінші білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Биогеохимия, ӛсімдіктер физиологиясы 

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. 

 

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 генетика, адам қан топтарының тұқым қуалауы мен популяциялық генетика мәселелерін 

қарастырады. 

Пререквизиттері: Ӛсімдіктер анатомиясы, морфологиясы және систематикасы, Цитология және гистология. 

Постреквизиттері: Молекулярлық биология, Биотехнология негіздері  

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 трптарының тұқым қуалауын, 

анықтай алады; Е)Фитогенетика негіздерін, биотехнология, популяциялық генетика, генетикалық инженерия 

мәселелерін игеруді үйренеді. 

 

3.2. Модуль Биологиялық мамандыққа 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. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Құрылымдық ботаника, жасуша, ұлпа, ұрық, ӛскін, ӛркен, тамырлар жүйесі. 

Ӛсімдіктің кӛбеюі және ұрпақ беру. 

Пререквизиттері: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер. 

Постреквизиттері: Генетика, Ӛсімдіктер физиологиясы 

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: 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: Жалпы биология (мектеп курсы) және бірінші білім деңгейіндегі биологиялық пәндер. 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер физиоогиясы, Оқытудағы жаңа тәсілдер  

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. 

 

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: Жалпы биология (мектеп курсы) мен бірінші білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Биотехнология негіздері, ӛсімдіктер физиологиясы 

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. 

 

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.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Селекция ғылымының жетістіктері кең қауымның назарын аударады, себебі адам 

үшін тұқымқуалаушылық, сұрыптау заңдылықтарын және жаңа сорттар мен будандарды алуға мүмкіндік 

береді. курста клетка құрылымы мен органеллалардың қызметіне, белгілердің тұқым қуалау заңдылықтары мен 

тұқым қуалау принциптерін талдауға, сұрыптау әдістері мен селекция түрлеріне кӛп кӛңіл бқлінеді. 

Генетикалық материалдың ӛзгергіштігін сипаттауға, генетикалық процесстердің молекулалық механизмдерін 

талдауға гендер құрылымының реттеуіне едәуір орын беріледі. 

Пререквизиттері: Жеке даму биологиясы, Цитология және гистология.  

Постреквизиттері: Биогеохимия, Биотехнология негіздері  

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. 

 

4.1. Модуль Химияның фундаментальді негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Бейорганикалық химия 

Бағдарлама авторы:  Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық химияның негізгі теориялық 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, Мектептегі математика курсы 

Постреквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздері, Аналитикалық химия 

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) Д) Е) 

Пәннің атауы: Органикалық химия  

Бағдарлама авторы: Досмурзина Е.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Органикалық химиядан талапқа сай білім беру, оның халық шаруашылығы үшін 

маңызын және ғылыми–техникалық жетістіктің болашағын кӛрсету. Бұл пән заттардың негізгі бӛлігін құрайтын 

органикалық заттардың табиғатын, құрылысын, химиялық қасиеттерін, алынуын, қолдануын зерттейді, 

үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Органикалық қосылыстар. Органикалық қосылыстардың химиялық 

құрылыс теориясы. Номенклатура. Изомерия.Химиялық байланыс. Гибридтену. Молекуладағы атомдардың 

ӛзара әсері. Органикалық реакциялар. реагенттер. Қаныққан кӛмірсутектер. Алкандар. Қанықпаған 

кӛмірсутектер. Алкендер. Диенді кӛмірсутектер. Алкадиендер. Ацетиленді кӛмірсутектер. Алкиндер.Алициклді 

қосылыстар. Конформациялық изомерия. Циклоалкандар. Алыну. Химиялық қасиеттері. Ароматты 

кӛмірсутектер. Бензол құрылысы. Ароматтылық. Ароматты кӛмірсутектердің алыну жолдары мен қасиеттері. 

Ароматты қатардағы электрофильді орынбасу реакциясы. Бағыттау ережелері 

Пререквизиттері: Мектептегі және бірінші деңгейдегі химия курс. 

Постреквизиттері: Аналитикалық химия, Биогеохимия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Органикалық қосылыстардың негізгі кластарын, олардың химиялық 

қасиеттерін, олардың құрылыс ерекшелігінің химиялық қасиеттерімен байланысын, B)Биологиялық активті 

қасиеті бар табиғи органикалық қосылыстарды, C)Негізгі реакциялардың механизмдерін, органикалық заттарды 

синтездеу және физико-химиялық әдістермен анализдеу әдістерін біледі және проблемалық сұрақтарды шеше 

алатын болады. D)Алынған біліктілік практикада экспериментальді есептерді шешуге мүмкіндік 

береді.студенттер заттардың негізгі бӛлігін құрайтын органикалық заттардың табиғатыy білу, Е)Құрылысы мен 

химиялық қасиеттері алынуы, қолданылуы туралы білу. 

 

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

Пәннің атауы: Физикалық химия 

Бағдарлама авторы: Агишева А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Физикалық химия-бұл физиканың негізгі принциптерінің терминдерінде химия 

құбылыстарын түсіндірумен айналысатын химия саласы. Ол химия және физика түйіскен жерінде орналасқан, 

себебі ол химия құбылыстарын есепке алу үшін физика принциптеріне (әсіресе кванттық механикаға) сүйенеді. 
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Бұл сондай-ақ зерттеу әдістері мен олардың нәтижелерін интерпретациялаудың маңызды компоненті болып 

табылады, әсіресе, бұл әдістер барынша жан-жақты болып келеді, себебі олардың толық әлеуеті күшті 

теориялық қолдау кезінде ғана іске асырылуы мүмкін. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Термодинамика; теориялық химия; кванттық химия; спектроскопия; тепе-

теңдік; электрохимия; Кинетика; катализ және катализаторлар. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық, органикалық химия. 

Постреквизиттері: Аналитикалық химия, Биогеохимия 

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  

 
4.2. Модуль Жаратылыстану пәндері 

 

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

Пәннің атауы: Теориялық бейорганикалық химия 

Бағдарлама авторы: Кӛгісов С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының физикалық және 

химиялық қасиеттерін оқыту; бейорганикалық заттарды синтездей білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының алыну жолдары мен  

қасиеттері мен қолдану аймақтары. Оксидтерді алу. Қышқылдар синтезі. Тұздарды алу. 

Пререквизиттері: Мектептегі және бірінші білім деңгейіндегі химия курсы 

Постреквизиттері: Бейгеохимия, Химиядағы пәнаралық байланыс 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бейорганикалық қосылыстардың қасиеттері туралы теориялық 

материалдарды білу; В)Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарының құрылысы мен химиялық 

қасиеттерінің ерекшеліктеріне байланысты олардың практикалық қолданылуын меңгеру; С)Бейорганикалық 

қосылыстардың химиялық лабораторияда алыну әдістері және олардың арасындағы генетикалық байланысты 

тәжірибе жүзінде іске асыра білуге дағдылану;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) 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: Мектептегі және бірінші білім деңгейіндегі химия, физика курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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) Д) Е) 

Пәннің атауы: Коллоидты химия  

Бағдарлама авторы: Алмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: фазалар аралығында жүретін құбылыстар мен процестердің физика-химиялық 

заңдылықтарын оқыту; коллоидты ертінділердің қасиеттерін қарастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Коллоидты жүйелердің оптикалық,  электрлік қасиеттері. Коллоидты ерітінділерді 

алу және тазалау әдістері.Коллоидты жүйелердің кейбір топтары. 

Пререквизиттері: Бейорганикалық, органикалық химия. 

Постреквизиттері: Аналитикалық химия, Биогеохимия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дисперсті жүйелер мен фазалар арасында жүретін физика-химиялық 

процестердің негізін білу; В)Коллоидты жүйелерді коагуляциялау, тұрақтандыру, тазарту, алу әдістерін білу; 

С)Дисперсті жүйелердің негізгі физика-химиялық кӛрсеткіштерін есептей білуге үйрету; D)Фазалар 

арасындағы беттік құбылыстарда жүретін процестерді эксперименттік әдістермен талдау білуге дағдылану; 

Е)Алған теориялық білімдерін ӛндірістің технологиялық сұрақтарын шешуде қолдану. 

 



28 
 

6В05101-БИОЛОГИЯ 

1 курс 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

3.Модуль  Жаратылыстану негіздері және ҧлттық руханият  18 академиялық  кредит 

БП ЖК Mat 1201 Математика 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ВК 1203 Биологияға кіріспе 2 4 

БП ЖК Fiz 1204 Физика  2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

3. Модуль Жаратылыстану негіздері және ҧлттық руханият 

 

Дублин дискрепторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия және математикалық талдауды 

меңгеру, студенттердің кәсібіне сай негізгі математикалық білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Матрицалар және анықтауыштар. Минорлар мен алгебралық толықтауыштар. Кері 

матрица. Матрица рангі.Сызықты теңдеулер жүйесі. Комплекс сандар, амалдар қолдану. Функция. Функцияның 

шегі. Функцияның үзіліссіздігі. Бір айнымалыдан функцияның дифференциалдық және интегралдық 

есептеулері. Жазықтықтағы және кеңістегі аналитикалық геометрияның негіздерімен таныстыру. Сызықтар мен 

беттердің теңдеулерін зерттеу, қорыту. Жазықтықта және кеңістікте есептер шығарудың негізгі әдістерін 

менгеру. 

Пререквизиттері: Мектеп математика, химия және физика курсы 

Постреквизиттері: Химиялық талдаудағы есептеулер, Сандық талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Математика дамуындағы негізгі кезеңдерді білу; математиканың негізгі 

ұғымдарын, идеяларын және әдістерін түсіну және қолдана алу; алгебра әдістерін меңгеру; элементар 

математиканың мазмұны мен әдістерін меңгеру; элементар математика тараулары мен жоғары математика 

арасындағы байланысты білу; В.Әртүрлі деңгейдегі есептерді шешуде математикалық модельдерді құра білу; 

математикалық объектілерді аналитикалық әдістер арқылы құру және зерттеу; алгебрада басқа пәндердегі 

білімі мен әдістерін қолдана алу; С.Математикалық білімін ӛздігінен жетілдіруді қамтамасыз ету және 

қолданбалы есептерге аналитикалық геометрияны жүргізуге дағдыландыру; аналитикалық әдістерді 

компьютерде қолдана білу; логикалық және алгоритмдік ойлауды жетілдіру; Д.Ұжымда және жұппен жұмыс  

жасауға дайындық; Е.Оқытуда білімдері мен дағдыларын қалыптастыра білу; ӛзінің кәсіптік деңгейі нәтижесіне 

жауапкершілікпен қарауы. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 
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мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

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

Пәннің атауы: Биологияға кіріспе 

Бағдарлама авторы: б.ғ.к., аға оқытушы Адманова Г.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: Жалпы биология мен жаратылыстану (мектеп курсы). 

Постреквизиттері: Зоология (орыс тілінде), Органикалық және биологиялық химия (орыс тілінде), Адам 

анатомиясы (орыс тілінде ) 

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); Д); Е). 
Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: ф.м.ғ.к., доцент Сагимбаева Ш.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми дүниетанымы мен әлемнің қазіргі физикалық бейнесі 

туралы түсінігін қалыптастыру; студенттерде іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың 

теорияларын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білігі 

мен іскерлігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, 

теорияларының мәнін олардың ішкі ӛзара байланысы мен тұтастығында ашу; студенттерде пәннің жалпыланған 

типтік есептерін шешудің біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттерді қазіргі ӛлшеу 

аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін ӛңдеу біліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру 

Пререквизиттері: Мектептегі физика және астрономия курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен 

ғылыми дүниетанымы туралы; классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

теорияларының мәні туралы; B)Білуі және пайдалана білуі керек: физикалық заңдар мен ұғымдардың 

иерархиясын, олардың қолданылу шекарасын, оларды нақты жағдайларда қолдануды; C)Физиканың әр түрлі 

саласынан кәсіби есептерді шешу негіздері ретінде жалпыланған типтік есептерді шешуді; D)Эксперименталды 

әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; физиканың әр түрлі; E)Дағды 

болу: қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 
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6В05102-БИОТЕХНОЛОГИЯ 

1 курс 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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т
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3. Модуль Ҧлттық руханият, сызба геометриясы және жаратылыстану ғылымдары, 18  кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Mat 1202 Математика 1 4 

БП ЖК SGIG 1203 Сызба геометриясы және инженерлік графика 2 4 

БП ЖК Fiz 1204 Физика  2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

3. Модуль Ҧлттық руханият, сызба геометриясы және жаратылыстану ғылымдары 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Дублин дискрепторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия және математикалық талдауды 

меңгеру, студенттердің кәсібіне сай негізгі математикалық білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Матрицалар және анықтауыштар. Минорлар мен алгебралық толықтауыштар. Кері 

матрица. Матрица рангі.Сызықты теңдеулер жүйесі. Комплекс сандар, амалдар қолдану. Функция. Функцияның 

шегі. Функцияның үзіліссіздігі. Бір айнымалыдан функцияның дифференциалдық және интегралдық 

есептеулері. Жазықтықтағы және кеңістегі аналитикалық геометрияның негіздерімен таныстыру. Сызықтар мен 

беттердің теңдеулерін зерттеу, қорыту. Жазықтықта және кеңістікте есептер шығарудың негізгі әдістерін 

менгеру. 

Пререквизиттері: Мектеп математика, химия және физика курсы 

Постреквизиттері: Химиялық талдаудағы есептеулер, Сандық талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Математика дамуындағы негізгі кезеңдерді білу; математиканың негізгі 

ұғымдарын, идеяларын және әдістерін түсіну және қолдана алу; алгебра әдістерін меңгеру; элементар 
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математиканың мазмұны мен әдістерін меңгеру; элементар математика тараулары мен жоғары математика 

арасындағы байланысты білу; В.)Әртүрлі деңгейдегі есептерді шешуде математикалық модельдерді құра білу; 

математикалық объектілерді аналитикалық әдістер арқылы құру және зерттеу; алгебрада басқа пәндердегі 

білімі мен әдістерін қолдана алу; С.)Математикалық білімін ӛздігінен жетілдіруді қамтамасыз ету және 

қолданбалы есептерге аналитикалық геометрияны жүргізуге дағдыландыру; аналитикалық әдістерді 

компьютерде қолдана білу; логикалық және алгоритмдік ойлауды жетілдіру; Д.)Ұжымда және жұппен жұмыс 

жасауға дайындық; Е.)Оқытуда білімдері мен дағдыларын қалыптастыра білу; ӛзінің кәсіптік деңгейі 

нәтижесіне жауапкершілікпен қарауы. 

 

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

Пәннің атауы: Сызба геометриясы және инжерлік графика 

Бағдарлама авторы: Шильмагамбетова Ж.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау 

конструкторлық жұмыстарды автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес 

меңгеру, инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау конструкторлық жұмыстарды 

автоматтандыруға және оларды мемлекеттік стандарттын талабына сәйкес меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Сызба геометриясы және инжерлік 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: Математика, геометрия және физика мектеп курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Түсінігі болуға: «Сызба геометриясы  және  автоматтандырылған жобалау 

жүйесі» пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі КҚБЖ-нің үшінші тобының және 

ішінара бірінші және тӛртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру 

ережелері; В)Білуі және қолдана білуі тиіс: Түрлі кескіндер: кӛріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған 

элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу білу керек; С)Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: 

эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) 

жасау және оқи білу; D)Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау 

және оқу дағдыларын ие болады. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: ф.м.ғ.к., доцент Сагимбаева Ш.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми дүниетанымы мен әлемнің қазіргі физикалық бейнесі 

туралы түсінігін қалыптастыру; студенттерде іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың 

теорияларын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білігі 

мен іскерлігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, 

теорияларының мәнін олардың ішкі ӛзара байланысы мен тұтастығында ашу; студенттерде пәннің жалпыланған 

типтік есептерін шешудің біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттерді қазіргі ӛлшеу 

аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін ӛңдеу біліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру 

Пререквизиттері: Мектептегі физика және астрономия курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен 

ғылыми дүниетанымы туралы; классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

теорияларының мәні туралы; B)Білуі және пайдалана білуі керек: физикалық заңдар мен ұғымдардың 

иерархиясын, олардың қолданылу шекарасын, оларды нақты жағдайларда қолдануды; C)Физиканың әр түрлі 

саласынан кәсіби есептерді шешу негіздері ретінде жалпыланған типтік есептерді шешуді; D)Эксперименталды 

әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; физиканың әр түрлі; E)Дағды 

болу: қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 
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Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

6В05102-БИОТЕХНОЛОГИЯ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

3 Модуль. Ҧлттық руханият және ақпараттық, тілдік, 20  кредит 

ЖББП МК ShT 1105 Шетел тілі 1 5 

ЖББП МК K(О)T 1106 Қазақ (орыс) тілі 1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

ЖББП МК АКТ 1107 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 2 5 

4 Модуль Еңбекті қорғау және жаратылыстану негіздері, 18 кредит 

БП ЖК Mat 1202 Математика 1 4 

БП ЖК Fiz 1203 Физика  2 4 

БП ЖК ЕКК 1204 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 2 4 

БП ЖК Mik 1205 Микробиология 2 5 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

4 Модуль Еңбекті қорғау және жаратылыстану негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы: Утарбаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қауіпсіз ӛндірістік еңбек тәсілдеріне оқыту; жұмыс орындарында 

еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігінің талаптарымен танысу; қауіпті және зиянды ӛндірістік шығу 

кӛздерімен таныстыру; студенттерге еңбектің қауіпсіз жағдайларын ұйымдастыру бойынша сауатты шешімдер 

қабылдауға үйрету және қауіпті және зиянды ӛндірістік факторлардан қорғану тәсілдерін зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік пәні мамандық бойынша кәсіптік білім беру 

жүйесінде және ӛндірісте еңбекті қорғау тәсілдеріне арналған. Оқыту барысында жасӛспірім еңбектерін 

ұйымдастырудың ерекшеліктері, пәннің негізгі міндеттері және мамандарды даярлаудағы рӛлі қарастырылған. 

Сонымен қатар ӛндірістік санитария негіздері, стандарт талаптарына сәйкес ӛндірісте жұмыс орындарының 

сәйкестігі, зертханаларда, ұстаханаларда және цехтарда техника қауіпсіздігін және ӛрт қауіпсіздігін 

ұйымдастыру бойынша жұмысты алға қою, еңбек және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін іс 

шаралар оқытылады.  

Пререквизиттері: Жалпы биология және жаратылыстану (мектеп курсы) және орта білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Жалпы микробиология, Молекулалық генетика, Жасушалық биотехнология, Инженерлік 

энзимология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер пәннің заң шығарушылық базасы жасӛспірім еңбектерін 

ұйымдастырудың ерекшеліктерімен танысады. В)Курста мамандық бейіні бойынша кәсіптік білім беру 

жүйесінде және ӛндірісте еңбекті қорғау негіздерін меңгеріп шығады. С)Зертханаларда, ұстаханаларда және 

цехтарда техника қауіпсіздігін және ӛрт қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша жұмыстарды меңгереді. D)Жұмыс 

орындарында еңбекті қорғау және техника қаупсіздің талаптарымен танысады. Е)Мамандарды даярлаудағы 

теориялық білімдерін практикада қолдануды үйренеді. 

 

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: Микроорганизмдер және олардың жіктелуі, микроорганизмдердің морфологиясы, 

құрамы және кӛбеюі, микроорганизмдердің метаболизмі, микроорганизмдердің экологиясы, 

микроорганизмдердің генетикасы, микроорганизмдердің тәжірибелік қолданылуы. 

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Молекулярлық биология, Биотехнология негіздері, Ауылшаруашылығы биотехнологиясы. 

http://g.engime.org/saba-jospari-16-v2.html
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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. 

 

6В05201 - ЭКОЛОГИЯ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

2. Модуль Қоғамдық білім  

 

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

Пәннің атауы: Экологиялық білім және мәдениет 

Бағдарлама авторы: Исламова К.И 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді табиғатты пайдаланудың дайындау, іргелі негіздері ретінде жалпы 

экологияның теориясы мен практикасын игеруге бағыттай отыра, экологиялық сауаттылығын, ақпараттармен 

хабардар болуын, табиғатты тиімді пайдаланудың нормаларын күнделікті орындау белсенділігі мен 

сенімділігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі уақытта әлемдік қоғам назары экологиялық білім беру проблемасына аса 

назау аударылуда. Себебі, қазіргі таңда кез-келген адам баласы үшін кезек күттірмейтін екі мәселе туындап 

отыр. Біріншісі, адам қазіргі кезде табиғатпен тығыз қарым-қатынаста болуы, алайда мұның арты орны толмас 

экологиялық қиын жағдайға әкеліп соқтыруы мүмкін. Екіншісін таңдар болса, онда биосфераны сақтап қалуға 

тырысу керек, ол үшін адамдардың табиғатқа деген кӛзқарасын түбегейлі ӛзгерте отырып, жаңа экологиялық 

мәдениетті қалыптастыру қажет. Бұны, БҰҰ мен бірқатар мемлекеттердің адам және оны қоршаған орта туралы 

жаңа бағыттағы білім жүйесін қалыптастыратын, биосфераны сақтап қалуға бағытталған, энергияны және 

ресурстарды үнемдейтін технологияларды енгізуді міндеттейтін тұрақты даму стратегиясын қабылдауына 

байланысты түсіндіруге болады. 

Пререквизиттері: Экология және ТД мен жаратылыстану мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қоршаған туралы ілім, Биоэкология, Геоэкология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Білу керек. ҚР және экологиялық білімдерінің концептуалдық негіздерін; 

экологиялық білімнің негізгі деңгейлері мен бағыттарын;ҚР экологиялық білім концепцияларын іске асыруда 

пайдаланатын амалдары мен бағыттарын. В)Істей алу керек. Цивилизацияның ноосферлік бағытпен дамуын 

насихаттауды; табиғат және табиғат қорғау қызметіне деген кӛзқарастарын ӛзгертіп дамытуды; «ҚР білім 

концепцияларының» негізгі бағыттарын іске асыруды; С)Экологиялық білім және тәрбие аймағындағы кәсіптік 

айқындықты қамтамасыз ететін дағдыларға, біліктілікке және ғылым білімге Д)Халықтың мәдениетін,сана-

сезімін, экологиялық ой-пікірін қалыптастыру. Е)Экологиялық білім қазіргі ӛмірге қалыптасып, бейімделетін 

ұрпақты тәрбиелеу. 

 

 

 

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 

2 Модуль. Қоғамдық білім, 22 кредит  

ЖББП МК KKZT 1104 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

ЖББП МК AKT 1105 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшынтілінде) 2 5 

БП ЖК EBM  1201 Экологиялық білім және мәдениет 2 4 

ЖББП МК ASBM 1106 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психология) 
1,2 8 

3 Модуль. Жаратылыстану негіздері және ҧлттық руханият, 14 кредит 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК Him 1203 Химия 1 4 

БП ЖК ZhEA 1204 Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері 2 4 

БП OР Оқупрактикасы 2 1 
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3. Модуль Жаратылыстану негіздері және ҧлттық руханият 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

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

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторы: Калиева А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: жалпы химияның негізгі теориялық бӛлімдерін игеру; 

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

химиялық кинетика мен термодинамика заңдары; ерітінділер теориясы, элементтер химиясы, органикалық 

заттар мен қосылыстар 

Пререквизиттері: Экология және ТД, Биология мектеп курсы 

Постреквизиттері: Экологиялық нормалау және сараптама, Қалдықтарды екінші ретті пайдалану 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жалпы химияның теориялық және практикалық негіздерін, атом- 

молекулалық ілімді білу және түсіну. В)Химиялық эксперименттерді техникалық қауіпсіздік ережесін сақтай 

отырып жүргізе білуге дағдылану, химияның негізгі стехиометриялық заңдарын және оларды есеп шығаруда 

қолдана білу; С)Периодтық заңға сүйене отырып кез-келген элемент атомының электрондық конфигурациясын 

жаза білу және химиялық процестің ӛнімдерін болжай білу, тотығу-тотықсыздану теңдеулерін теңестіре білу; 

Д)Кәсіби қарым-қатынасты логикалық тұрғыда дұрыс ойлау, аргументтілікпен және нақты түрде құра білуге 

дағдылану; Е)Жалпы химияның фундаментальды бӛлімдерінің негізгі теорияларын игере білу. 

 

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

Пәннің атауы: Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері 

Бағдарлама авторы: Телеуов А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері» пәні студенттерге әлемнің 

ғылыми-жаратылыстық бейнесін түсіндіріп, табиғатты танып білудегі ғылыми кӛзқарастарды қалыптастыруға 

және алған білімдерін ӛздерінің болашақ мамандықтарына пайдалана білуге кӛмектеседі. Қазіргі кезде 

ғылымның дамуында интеграция мен дифференциация негізгі бағыт болып саналады. Бұл процестер 

жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар бірлігінде айқын байқалынды. Сондықтан бұл пәнді оқып 

үйрену арқылы студенттер фундаментальді және қолданбалы ғылымдардың арасындағы терең 

байланыстылықты ұғынады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Табиғаттағы негізгі заңдарды, құбылыстарды және процестерді зерттеу адамзат 

пен қоғамды танып-білуімен ұштасып келеді. Жаратылыстану, гуманитарлық, математика мен техникалық 

ғылымдарының жетістіктерін бір-бірімен байланыстырып қараған кезде дүниенің біртұтас ғылыми бейнесі 
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қалыптасады. Болашақ маман жаратылыстану мен гуманитарлық мәдениеттердің жетістіктерімен қаруланып, 

білімді, әрі ғылыми сенімді адам болып қалыптасуы тиіс. Болашақ ұрпақ табиғаттың фундаменталь заңдарын, 

сан қырлы құбылыстар мен процестерін және Әлемнің құрлысын, даму заңдылықтарын зерделеп, дүние мен 

ӛмірдің мәнін дұрыс түсінулері қажет. Физика, химия, биология және де басқа ғылымдардың жетістіктерін 

түсініп, қазіргі кездегі ғылымдардағы бағыттар мен салалары туралы хабардар болуы керек. Мега –макро- және 

–микродүниелер күрделілігін түсініп, олардағы құпия құбылыстарды ашуға бағытталған зерделеуге қажет 

материалдық жаңа технологияның негізінде жасалынған құрал-жабдықтардың қаншалықты қаржыны, еңбекті, 

жігерді және білімді қажет еткендігін бағалай біледі. 

Пререквизиттері: Математика, физика, биология, география, астрономия және химия мектеп курстары. 

Постреквизиттері: Геоэкология, аймақтық экология, экологиялық нормалау және сараптама, экологиялық 

қортану, қалдықтарды екінші ретті пайдалану. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)адам қаншалықты саналы болғанмен ол табиғаттың бӛлінбес бір бӛлігі; 

табиғаттағы барлық объектілер бір-біріне байланысты ұйымдасқан, күрделі құрылымдар болып табылады; 

В)материя құрылымының макро- микро- және мега дүние деңгейлерінің ӛзгеше ӛз заңдылықтары болғанмен, 

бір-бірімен тығыз байланыста ӛмір сүреді; ядродағы протондар мен нейтрондар кварктардан құралады. 

Кварктар қазіргі кезеңдегі ең кіші зат бӛлшегі; күшті, әлсіз, электромагниттік және гравитациялық әсерлесулер 

Әлемдегі барлық объектілердің құрылысы, қозғалысы және дамуы үшін қажет; Әлем ӛздігінше ӛмір сүріп, 

дамушы. Ондағы материялар, жүйелер біртіндеп күрделі құрылымдарды түзей отырып, ӛздігінше реттеле 

дамиды; С)химия ғылымдары қасиеттері алдын ала белгіленген заттарды синтездеп, бағалы ӛнімдердің 

технологияларын анықтайды, энергияның жаңа түрлерін іздестіріп, жаңа отын кӛздерін табу жолында 

зерттеулер жүргізеді; синергетика ғылымы жүйелердің ӛз беттерінше ұйымдасып күрделену мен реттелуін 

зерттейді; D)жүйе даму деңгейлерінде екі мүмкін бағыттардан тек кӛздейсоқ біреуін тандайды; кездейсоқтық 

эволюция механизмінің бар сипаттамасы болып саналады; тіршілік жер бетінде физикалық және химиялық 

жағдайларда ғана пайда болады; неосфера құрылымын үйлесімді түрде пайдалану адамзат ӛмірінің дамуында 

негізгі мәселе; ХХI ғасырда ғылым табиғат пен адам қоғамдастығының сәйкестігіне, процестерді саналы түрде 

зерттеуге бағытталады. E).Ғаламдық мәселелерді шешуге гуманизмдік принциптері пайдалануы тиіс. 

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

6В05201 - ЭКОЛОГИЯ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

3.1 Модуль. Жаратылыстану негіздері және ҧлттық руханият  

 

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 
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1 2 3 4 5 

3.1 Модуль. Жаратылыстану негіздері және ҧлттық руханият, 23 кредит 

БП ЖК EBM  1201 Экологиялық білім және мәдениет 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ZhE1203 Жануарлар экологиясы 2 4 

БП ЖК OE 1204 Ӛсімдіктер экологиясы 2 5 

БП ТК Agro 1205 Агроэкология 2 4 

БП  Оқупрактикасы 2 1 

3.2 Модуль. Жалпы экология  және ҧлттық руханият, 23 кредит 

БП ЖК EBM  1201 Экологиялық білім және мәдениет 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ZhE1203 Жануарлар экологиясы 2 4 

БП ЖК OE 1204 Ӛсімдіктер экологиясы 2 5 

БП ТК KE 1205 Қолданбалы экология 2 4 

  Оқупрактикасы 2 1 
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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: Мектеп және орта білім деңгейіндегі экологиялық пәндер 

Постреквизиттері: Экологиялық химия, Топырақтану 

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: 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: Мектеп және орта білім деңгейіндегі биологиялық, экологиялық пәндер 

Постреквизиттері: Экология және ТД, Топырақтану 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: 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.А.)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. В.)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. 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 дескрипторлар: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Агроэкология  

Бағдарлама авторы: Мендыбаев Е.Х. 

Курсты оқытудың мақсаты: Агроэкология пәнінің мақсаты студенттерді жасанды және ӛздігімен 

экожүйелердің қызметі мен ұйымдастыру негіздерімен, «екінщілік» биоценоздардың қатынас принциптерімен 

ж»не агроэкожүйедегі адам ең басты консументекендігін 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: Мектептегі биология курсы, Мектептегі география курсы 

Постреквизиттері: Қоршаған ортаға әсерді бағалау, Қала экологиясы  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: 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. А.)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. 

 

3.2 Модуль. Жалпы экология  және ҧлттық руханият 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Қолданбалы экология 

Бағдарлама авторы: Калиева А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қолданбалы экология" пәнін игерудің 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: Орта білім деңгейіндегі экологиялық пәндер  

Постреквизиттері: Экологиялық мониторинг, Су экожүйесінің экологиясы, Экологиялық кадастр. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі керек: табиғи ортаға антропогендік 

әсердің түрлері мен қарқындылығын; В)Ауаның, топырақтың, судың, құрлықтың және әлемдік мұхиттың 

ластану мәселелерін; С)Біздің мемлекетіміздің табиғат қорғау саясатының принциптерін, табиғатты қорғау 

заңнамасының негіздерін; Д)Экологиялық проблемалар мен жағдайларда және адамның және табиғаттың ӛзара 

қарым-қатынасын реттейтін стандарттар, ережелер мен нормалар жүйесінде бағдарлануын; E)Табиғи ортаға 

зиянды әсерлердің алдын алу тәсілдерін (геосфералардың зиянды химиялық және органикалық заттармен 

ластануы, аномалды электромагнитті ӛрістерді құру және қарқынды радиациялық әсерді, жылу ластануын және 

т. б.) меңгеруі керек.). 

 

6В05201 - ЭКОЛОГИЯ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 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 

1.1 Модуль. Жаратылыстану негіздері, 25 кредит 

БП ЖК EBM 1201 Экологиялық білім және мәдениет 1 4 

БП ЖК KREM 1202 ҚР экологиялық мәселелері 1 5 

БП ЖК ZhЕ 1203 Жануарлар экологиясы 2 4 

БП ЖК ОE 1204 Ӛсімдіктер экологиясы 2 5 

БП ТК Agro 1205 Агроэкология 1 5 

БП  Оқу практикасы 1 2 

1.2 Модуль. Жалпы экология, 25 кредит 

БП ЖК EBM 1201 Экологиялық білім және мәдениет 1 4 
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1.1 Модуль. Жаратылыстану негіздері 

 

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 

қайраңы ресурстарын белсенді игерумен байланысты проблемалар; тарихи ластану; трансшекаралық мәселелер; 

әскери ғарыштық және тәжірибелік кешендер полигондарының әсерін жатқызуға болады. Жергілікті 

экологиялық проблемаларға ауа бассейнінің ластануын, радиоактивті, тұрмыстық және ӛнеркәсіптік 

қалдықтары, табиғи және техногендік тӛтенше жағдайларды жаткызуға болады. Адам әрекетінен Қазақстан 

жерінде тез шешуді қажет ететін проблемалар бар. 

Пререквизиттері: Бірінші білім деңгейіндегі экологиялық пәндер 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер және жануарлар 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, биосферадағы 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. 

 

2.1 Модуль Қалалық экологияның экологиялық мәселелері және академиялық жазу 

 

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

Пәннің атауы: Экологиялық химия 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А. 

БП ЖК KREM 1202 ҚР экологиялық мәселелері 1 5 

БП ЖК ZhЕ 1203 Жануарлар экологиясы 2 4 

БП ЖК ОE 1204 Ӛсімдіктер экологиясы 2 5 

БП ТК КE 1205 Қолданбалы экология 1 5 

БП  Оқу практикасы 1 2 

2.1 Модуль Қалалық экологияның экологиялық мәселелері және академиялық жазу, 14 академиялық кредит 

БП ТК EH 1206 Экологиялық химия 1 5 

БП ТК КE 1207 Қала экологиясы 1 4 

БП ЖК АZh 1301 Академиялық жазу 1 5 

2.2 Модуль Академиялық жазу және урбандалудың экологиялық мәселелері модулі, 14 академиялық кредит  

БП ТК ЕВ 2206 Экологиялық биохимия 1 5 

БП ТК Urbo 1207 Урбоэкология 1 4 

БП ЖК АZh 1301 Академиялық жазу 1 5 

3.1 Модуль Экожҥйені бағалау, 21 академиялық кредит 

БП ЖК Тор 1208 Топырақтану 2 5 

БП ТК SEE 1209 Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы 2 6 

БП ТК EK 1210 Экологиялық картографиялау 2 6 

КП ТК ОE 1301 Ӛнеркәсіптік экология 2 4 

3.2 Модуль Ӛндірістік экология, 21 академиялық кредит 

БП ЖК Тор 1208 Топырақтану 2 5 

БП ТК ТРВ 1209 Табиғатты пайдалануды басқару 2 6 

БП ТК EK 1210 Экологиялық кадастр 2 6 

КП ТК OEВ 1301 Ӛнеркәсіптік экологиялық бақылау 2 4 

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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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. 

Пререквизиттері: Бірінші білім деңгейіндегі экологиялық пәндер 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Ерітінділер, дисперсиялар, электрохимиялық жүйе, катализаторлар мен 

катализатор жүйелері, полимерлер және олигомеры білу; 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. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Қала экологиясы 

Бағдарлама авторы: Телеуов А. Н.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пән «Қала экологиясы» 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: Бірінші білім деңгейіндегі экологиялық пәндер 

Постреквизиттері: Ӛсімдіктер және жануарлар экологиясы 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы:  Нурмуханова Г.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі әдістерін толық меңгерген, ғылыми 

әдебиеттерді талдайтын,  тұжырымды, шешімді қабылдай білетін жоғары білікті мамандарды дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жоғарғы оқу орындарында жоғары білікті мамандарды дайындауда олардың 

білімділігіне, іздемпаздығына кӛңіл бӛлінеді. Студенттер алған білімдерін ғаламдық, аймақтық және жергілікті 

экологиялық мәселелерді шешуге қолдана білулері керек. Ғылыми жұмыстың мақсаты:  ғылыми әдебиетті 

талдаумен, ғылыми зерттеу жүргізудің тәжірибелік - теориялық негіздерімен таныстырып, ұғындыру. Ӛзіндік 

шығармашылық жұмысқа қабілетті, жоғарғы жалпы ғылыми және кәсіби дайындығы бар маман дайындау.Курс 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі әдістерін, негізгі терминдар мен түсініктерді, ғылыми зерттеу 

жұмыстары бойынша жоспар құруды, ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша қорытынды жасап, оны арнайы 

мекемелерде қолдана білуді  үйретеді. 

Пререквизиттер: Бірінші білім деңгейіндегі пәндер  

Постреквизиттер: Топырақтану, Табиғатты пайдалануды басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер ғылыми зерттеу жұмыстарының принциптері мен әдістерін 

игеру; В)Ғылыми зерттеулерді дайындау және жүргізуге дағдылану; С)Ғылыми жұмыстарды жазуға және 

жариялауға үйрету; D)Ғылыми–зерттеу жұмыстары негізінде алынған білімдерді, біліктер мен дағдыларды 

тәжірибеде қолдана алуға; Ғылыми әдебиетті талдаумен, ғылыми зерттеу жүргізудің тәжірибелік - теориялық 
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негіздерімен таныстырып, ұғындыру. Е)Қабілетті, интеллектуалдық әлеуеті жоғары кәсіби құзіреттіліктері 

қалыптасқан мамандарды дайындау. 

 

2.2 Модуль Академиялық жазу және урбандалудың экологиялық мәселелері  

 

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

Пәннің атауы: Экологиялық 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: Бірінші білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Экологиялық картографиялау, Ӛнеркәсіптік 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. 

 

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: Бірінші білім деңгейіндегі пәндер  

Постреквизиттер: Топырақтану, Табиғатты пайдалануды басқару 

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. 

 

3.1 Модуль Экожҥйені бағалау 

 

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: Жануарлар экологиясы, Ӛсімдіктер экологиясы 

Постреквизиттері: Қоршаған ортаға әсерді бағалау, Экологиялық нормалау және сараптама  
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Топырақтың адам тіршілігінде мағынасы және 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: Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы 

Бағдарлама авторы:  Калиева А.Ш. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі әдістерін толық меңгерген, ғылыми 

әдебиеттерді талдайтын,  тұжырымды, шешімді қабылдай білетін жоғары білікті мамандарды дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы Қазақстан Республикасының 

Конституциясына негізделеді және осы Кодекстен және Қазақстан Республикасының ӛзге де нормативтік 

құқықтық актілерінен тұрады. 

Курс ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізгі әдістерін, негізгі терминдар мен түсініктерді, ғылыми зерттеу 

жұмыстары бойынша жоспар құруды, ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша қорытынды жасап, оны арнайы 

мекемелерде қолдана білуді  үйретеді. 

Пререквизиттер: ҚР экологиялық мәселелері, Ӛсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Постреквизиттер: Қоршаған ортаға әсерді бағалау, Экологиялық нормалау және сараптама 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер ғылыми зерттеу жұмыстарының принциптері мен әдістерін 

игеру; В)Ғылыми зерттеулерді дайындау және жүргізуге дағдылану; С)Ғылыми жұмыстарды жазуға және 

жариялауға үйрету; D)Ғылыми–зерттеу жұмыстары негізінде алынған білімдерді, біліктер мен дағдыларды 

тәжірибеде қолдана алуға; Ғылыми әдебиетті талдаумен, ғылыми зерттеу жүргізудің тәжірибелік - теориялық 

негіздерімен таныстырып, ұғындыру. Е)Қабілетті, интеллектуалдық әлеуеті жоғары  кәсіби құзіреттіліктері 

қалыптасқан мамандарды дайындау. 

 

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: Агроэкология, Қала экологиясы  

Постреквизиттері: Экологиялық қауіпсіздік және тәуекел, Экологиялық жобаларды құру және рәсімдеу 

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: Ӛнеркәсіптік экология 

Бағдарлама авторы: Сарсенбин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Эколог-студенттердің ӛндіріс кӛздерінің қоршаған ортаға  әсер ету бағыттары 

мен жолдарын және одан туындайтын зардаптары туралы білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Ӛнеркәсіптік экология» - түрлі ӛндірістік процестердің қоршаған ортаның 

компоненттеріне тигізетін әсерін болдырмау немесе минимизациялау мақсатында іс-шаралар мен 

технологиялық әдістерді қолдануға негізделген заманауи және қарқынды дамып жатқан ғылым мен 

техникадағы бағыт. «Ӛнеркәсіптік экология» пәні экология мамандығының студенттеріне тау-кен, металургия, 

мұнай-газ, химия, транспорт, агроӛнеркәсіп және т.б. ӛнеркәсіп салаларының қоршаған орта компоненттеріне 
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тигізетін әсерін анықтау, бағалау және техногендік әсерлердің алдын алу, болдырмау немесе минимизациялау 

бойынша білімдер беру және әдістердерді меңгертуге негізделген.Ӛнеркәсіптік экологияның басты мақсаты 

ӛндірістік процестерді модернизациялау арқылы қоршаған ортаның ластануын тӛмендету. 

Пререквизиттері: Агроэкология, Қала экологиясы  

Постреквизиттері: Қоршаған ортаға әсерді бағалау, Экологиялық нормалау және сараптама 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Жалпы сауаттылық талаптары: ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін түсіну және кӛрсете білу; осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; ӛз саласына сәйкес 

деректерді жинау және мәселелерді шеше білу; B.)Әлеуметтік (тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық), 

әлеуметтік-этикалық және мәдени құзыреттілік талаптары: қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу; түрлі 

әлеуметтік жағдайларға дұрыс бағыттала білу; C.)Экономикалық және ұйымдастыру-басқару, кәсіпкерлік 

құзіреттілік талаптары: экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаты мен әдістерін,экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рӛлін білу және түсіну; D.)Әлеуметтік, экономикалық,кәсіби рӛлдерді алмастыруға дайындық, 

белгісіздік пен үдемелі даму жағдайындағы географиялық және әлеуметтік ұтқырлыққа қойылатын талаптар: 

әлемдік экономикадағы үдерістерге және ерекше ӛзгермелі құбылыстарға, қазіргі заманғы ақпараттар ағымына 

ілесуге бейімделу; E.)Жинақталған тәжірибесіне сыни кӛзқараспен қарау және ӛзінің кәсіби қызметін қажетті 

кезде ӛзгерту қабілетін игеру. 

 

3.2 Модуль Ӛндірістік экология 

 

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

Пәннің атауы: Табиғатты пайдалануды басқару 

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: Агроэкология, Ӛсімдіктер және жануарлар экологиясы 

Постреквизиттері: Қоршаған ортаға әсерді бағалау, Экологиялық мониторинг 

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. 

 

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: Экологиялық биохимия, ҚР экологиялық мәселелері 

Постреквизиттері: Экологиялық қауіпсіздік және тәуекел, Экологиялық жобаларды құру және рәсімдеу 

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 



43 
 

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: Ӛнеркәсіптік экологиялық бақылау 

Бағдарлама авторы: Сарсенбин У.К. 

Курстың оқытудың мақсаты: Эколог-студенттердің ӛндіріс кӛздерінің қоршаған ортаға  әсер ету бағыттары 

мен жолдарын және одан туындайтын зардаптары туралы білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Ӛнеркәсіптік экология» - түрлі ӛндірістік процестердің қоршаған ортаның 

компоненттеріне тигізетін әсерін болдырмау немесе минимизациялау мақсатында іс-шаралар мен 

технологиялық әдістерді қолдануға негізделген заманауи және қарқынды дамып жатқан ғылым мен 

техникадағы бағыт. «Ӛнеркәсіптік экология» пәні экология мамандығының студенттеріне тау-кен, металургия, 

мұнай-газ, химия, транспорт, агроӛнеркәсіп және т.б. ӛнеркәсіп салаларының қоршаған орта компоненттеріне 

тигізетін әсерін анықтау, бағалау және техногендік әсерлердің алдын алу, болдырмау немесе минимизациялау 

бойынша білімдер беру және әдістердерді меңгертуге негізделген.Ӛнеркәсіптік экологияның басты мақсаты 

ӛндірістік процестерді модернизациялау арқылы қоршаған ортаның ластануын тӛмендету. 

Пререквизиттері: Агроэкология, Қала экологиясы  

Постреквизиттері: Қоршаған ортаға әсерді бағалау, Экологиялық нормалау және сараптама 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Жалпы сауаттылық талаптары: ӛз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін түсіну және кӛрсете білу; осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; ӛз саласына сәйкес 

деректерді жинау және мәселелерді шеше білу; B.)Әлеуметтік (тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық), 

әлеуметтік-этикалық және  мәдени құзыреттілік талаптары: қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу; түрлі 

әлеуметтік жағдайларға дұрыс бағыттала білу; C.)Экономикалық және ұйымдастыру-басқару, кәсіпкерлік 

құзіреттілік талаптары: экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаты мен әдістерін,экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рӛлін білу және түсіну; D.)Әлеуметтік, экономикалық,кәсіби рӛлдерді алмастыруға дайындық, 

белгісіздік пен үдемелі даму жағдайындағы географиялық және әлеуметтік ұтқырлыққа қойылатын талаптар: 

әлемдік экономикадағы үдерістерге және ерекше ӛзгермелі құбылыстарға, қазіргі заманғы ақпараттар ағымына 

ілесуге бейімделу; E.)Жинақталған тәжірибесіне сыни кӛзқараспен қарау және ӛзінің кәсіби қызметін қажетті 

кезде ӛзгерту қабілетін игеру. 

 

6В05302 – ХИМИЯ  

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

2 Модуль Қоғамдық-ақпараттық коммуникациялық  

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 
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2 Модуль Қоғамдық-ақпараттық коммуникациялық,  – 15 академиялық кредит 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

ЖББП МК AKT 1104 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшынтілінде) 2 5 

Модуль 4 - Жаратылыстану пәндері, 13 академиялық кредит 

БП ЖК  Mat 1202 Математика 1 4 

БП ЖК Fiz 1203 Физика 2 4 

БП ЖК ВН(1) 1204 Бейорганикалық химия 1 2 4 

БП   Оқу практикасы  2 1 
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топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Модуль 4 - Жаратылыстану пәндері 

 

Дублин дискрепторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия және математикалық талдауды 

меңгеру, студенттердің кәсібіне сай негізгі математикалық білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Матрицалар және анықтауыштар. Минорлар мен алгебралық толықтауыштар. Кері 

матрица. Матрица рангі.Сызықты теңдеулер жүйесі. Комплекс сандар, амалдар қолдану. Функция. Функцияның 

шегі. Функцияның үзіліссіздігі. Бір айнымалыдан функцияның дифференциалдық және интегралдық 

есептеулері. Жазықтықтағы және кеңістегі аналитикалық геометрияның негіздерімен таныстыру. Сызықтар мен 

беттердің теңдеулерін зерттеу, қорыту. Жазықтықта және кеңістікте есептер шығарудың негізгі әдістерін 

менгеру. 

Пререквизиттері: Мектеп математика, химия және физика курсы 

Постреквизиттері: Химиялық талдаудағы есептеулер, Сандық талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Математика дамуындағы негізгі кезеңдерді білу; математиканың негізгі 

ұғымдарын, идеяларын және әдістерін түсіну және қолдана алу; алгебра әдістерін меңгеру; элементар 

математиканың мазмұны мен әдістерін меңгеру; элементар математика тараулары мен жоғары математика 

арасындағы байланысты білу; В.Әртүрлі деңгейдегі есептерді шешуде математикалық модельдерді құра білу; 

математикалық объектілерді аналитикалық әдістер арқылы құру және зерттеу; алгебрада басқа пәндердегі 

білімі мен әдістерін қолдана алу; С.Математикалық білімін ӛздігінен жетілдіруді қамтамасыз ету және 

қолданбалы есептерге аналитикалық геометрияны жүргізуге дағдыландыру; аналитикалық әдістерді 

компьютерде қолдана білу; логикалық және алгоритмдік ойлауды жетілдіру; Д.Ұжымда және жұппен жұмыс 

жасауға дайындық; Е.Оқытуда білімдері мен дағдыларын қалыптастыра білу; ӛзінің кәсіптік деңгейі нәтижесіне 

жауапкершілікпен қарауы. 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: ф.м.ғ.к., доцент Сагимбаева Ш.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми дүниетанымы мен әлемнің қазіргі физикалық бейнесі 

туралы түсінігін қалыптастыру; студенттерде іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың 

теорияларын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білігі 

мен іскерлігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, 

теорияларының мәнін олардың ішкі ӛзара байланысы мен тұтастығында ашу; студенттерде пәннің жалпыланған 

типтік есептерін шешудің біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттерді қазіргі ӛлшеу 

аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін ӛңдеу біліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру 

Пререквизиттері: Мектептегі физика және астрономия курсы 

Постреквизиттері: Физикалық химия, Полимерлер физикасы мен химиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен 

ғылыми дүниетанымы туралы; классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

теорияларының мәні туралы; B)Білуі және пайдалана білуі керек: физикалық заңдар мен ұғымдардың 

иерархиясын, олардың қолданылу шекарасын, оларды нақты жағдайларда қолдануды; C)Физиканың әр түрлі 
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саласынан кәсіби есептерді шешу негіздері ретінде жалпыланған типтік есептерді шешуді; D)Эксперименталды 

әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; физиканың әр түрлі; E)Дағды 

болу: қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

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

Пәннің атауы: Бейорганикалық химия 1 

Бағдарлама авторы:  Есназарова Г.Л. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бейорганикалық химияның негізгі теориялық бӛлімдерін игеру; 

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

химиялық кинетика  мен термодинамика заңдары; ерітінділер теориясы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Органикалық химия, Жалпы химиялық технология 1,2 

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. 

6B07104-ЭКОЭНЕРГЕТИКА 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

3.1 Модуль Жаратылыстану негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  
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3.1 Модуль Жаратылыстану негіздері – 23 академиялық кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ТК ZhМ 1202 Жоғары математика 1 4 

БП ЖК BEKO  1203 Баламалы энергетика және қоршаған орта 2 5 

БП ТК Fiz 1204 Физика 2 4 

БП ЖК ZhЕ 1204 Жалпы энергетика 2 4 

БП OР  Оқу практикасы 2 1 

3.2  Модуль Энергетика және жаратылыстану – 23 академиялық кредит 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ТК Маt 1202 Математика 1 4 

БП ЖК BEKO  1203 Баламалы энергетика және қоршаған орта 2 5 

БП ТК ZhF 1204 Жалпы физика 2 4 

БП ЖК ZhЕ 1204 Жалпы энергетика 2 4 

БП ОР Оқу практикасы 2 1 
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Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)Азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

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

Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқу барысынды студент келесі жалпы культуралық компонеттерге ие болу 

керек:логикаылқ ойлау қабілеті, жазбаша және ауысша талқылай білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Линиялық алгебра және аналитикалық геометрия, матриялық есептеу, векторлық 

сызулар, дифференциялдық және интегралдық есептеулер, дифференциялдық теңдеулер 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы математика, Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Экология және тұрақты даму, Экологиядағы математикалық модельдеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия, матрицалық 

есептеу, векторлық есептеу, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функцияларын дифференциалдық 

және интегралдық есептеу негіздері. B)Математикалық есептерді шешуде теориялық білімді қолдану; 

эксперименталды мәліметтерді талдау және ӛңдеу. C)Дағды: негізгі әдістерімен математикалық тапсырмаларды 

шешу. D)Эксперименталды әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; 

E)Қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

 

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

Пәннің атауы: Баламалы энергетика және қоршаған орта 

Бағдарлама авторы: Сәрсембин У.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі таңдағы баламалы энергия кӛздері және энергетикалық тиімділікті 

арттырудағы туындайтын мәселелерді шешу жолдарын қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Баламалы энергия кӛздері – дүниежүзілік экономиканың кӛкейкесті мәселелерінің 

бірі. Соңғы кездері, баламалы энергия кӛздері әлемдік деңгейде талқыланып, ғаламдық маңызға ие болуда. 

Оның басты артықшылығы – сарқылмастығы мен экологиялық тазалығы. Атмосфераға үлкен кӛлемде зиянды 

газдардың бӛлінуіне алып келетін мұнай және басқа да қорларды ӛңдеумен салыстырғанда, баламалы энергия 

кӛздерін пайдалану ғаламшардың энергетикалық қалпын ӛзгертпейді. Энергия тұтыну адамзат тіршілігінің 

міндетті шарты болып табылады. Балама энергия кӛздерін тұтыну Жер бетіндегі күн сайын күрделеніп бара 

жатқан экологиялық апат қаупін азайтуға бағытталады, күннен-күнге ӛсіп келе жатқан энергетикалық 

сұранысты қанағаттандыру үшін кӛптеп пайдаланылатын кӛмірсутегі шикізаты ауаны ластап, қоршаған 

ортаның тепе-теңдігін бұзуда. Болашақ мамандар үшін ӛздігінен жаңарып отыратын энергетикалық 

ресурстарды пайдаланудың қоршаған ортаны қорғаудағы маңыздылығын ашып кӛрсету.  

Пререквизиттері: Экология мектеп курсы және Орта білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері: Экология және тұрақты даму, Экологиядағы математикалық моделдеу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Студент алған теориялық білімді практикада қолдана білуге дағдылану. 

В.)Әлемдегі қазіргі таңда ӛндірістердің кӛбеюіне және жер бетінде адамдардың санының артуына байланысты 

ресурстарды үнемдеу осы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін баламалы энергияны ӛндіру қазіргі заманның 

талабы туралы білімді қалыптастыру.С.)Баламалы энергия кӛздерінің ғаламдық маңыздылығы олардың 

сарқылмастығы мен экологиялық тазалығы туралы. D.)Болашақ мамандар үшін баламалы энергетикалық 

ресурстарды пайдаланудың қоршаған ортаны қорғаудағы маңызын түсіну. E.)Баламалы энергия кӛздерін 

пайдалану жолдарын анықтау. 

 

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

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: ф.м.ғ.к., доцент Сагимбаева Ш.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми дүниетанымы мен әлемнің қазіргі физикалық бейнесі 

туралы түсінігін қалыптастыру; студенттерде іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың 

теорияларын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білігі 

мен іскерлігін қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, 

теорияларының мәнін олардың ішкі ӛзара байланысы мен тұтастығында ашу; студенттерде пәннің жалпыланған 

типтік есептерін шешудің біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттерді қазіргі ӛлшеу 

аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін ӛңдеу біліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру 

Пререквизиттері: Мектептегі физика және астрономия курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен 

ғылыми дүниетанымы туралы; классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

теорияларының мәні туралы; B)Білуі және пайдалана білуі керек: физикалық заңдар мен ұғымдардың 

иерархиясын, олардың қолданылу шекарасын, оларды нақты жағдайларда қолдануды; C)Физиканың әр түрлі 

саласынан кәсіби есептерді шешу негіздері ретінде жалпыланған типтік есептерді шешуді; D)Эксперименталды 

әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; физиканың әр түрлі; E)Дағды 

болу: қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

 

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

Пәннің атауы: Жалпы энергетика 

Бағдарлама авторы: Сарсембин У.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ӛнеркәсіптің әртүрлі салалары мен әртүрлі типтегі электр станцияларының 

жылу энергетикалық қондырғыларындағы жылу энергиясын түрлендірудің теориялық негіздерін, сондай-ақ 

осы қондырғыларды жобалау және пайдалану негіздерін игеру..  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жылу және атом электр станциялары; жылу және атом электр станцияларының 

түрлері, жылу қозғалтқыштарындағы энергияны түрлендірудің теориялық негіздері, бу қазандықтары және 

олардың схемалары; ядролық энергетикалық қондырғылар, ядролық реакторлардың түрлері; бу турбиналары; 

ЖЭС және АЭС энергетикалық теңгерімі; ЖЭС және АЭС жылу схемалары; гидроэнергетикалық қондырғылар; 

гидроэнергия ресурстары , гидравликалық энергияны әр түрлі типтегі электр энергиясына түрлендіру процесі; 

гидроэнергия ресурстарын кешенді пайдаланудың заманауи мәселелері; ӛзен ағынын реттеу; гидроэнергия 

қондырғыларын жобалау және пайдалану; дәстүрлі және кіші гидроэнергетика; дәстүрлі емес жаңартылатын 

энергия кӛздері; күн, жел, геотермалдық, толқындық, толқындық энергия қондырғылары; шағын ГЭС, 

қайталама ресурстар; энергия әлеуетінің кӛздері, энергия қондырғыларының түрлері, әлеуметтік-экологиялық 

аспектілер, экономика; энергия сақтағыштар; ресурс үнемдеуші технологиялар. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Орта білім негізіндегі физикалық пәндер 

Постреквизиттер: Ресурс үнемдейтін энергетика технологиялары, Күн энергиясын пайдаланудың экологиялық 

аспектілері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Биосфераның энергетикалық теңгерімін құрайтын жер мен биосфераның 

шығу тегін, құрылымын, эволюциясын, жердің климатын айқындайтын негізгі факторларды, географиялық 

аймақтылықтың Климаттық факторларын және географиялық аймақтылықтың кезеңдік Заңын, организмдер 

мен адамдар эволюциясының экологиялық тетігін, сондай-ақ биосфераның орнықтылығын айқындайтын негізгі 

факторларды, ӛткен уақыттағы БиоСфера эволюциясының негізгі заңдылықтарын білу және түсіну, биосфераға 

жасалатын негізгі антропогендік әсерлерді, биосфераның инженерлік, қоршаған ортаны қорғау және табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану жӛніндегі талдамалық және басқарушылық міндеттер энергия үнемдейтін, 

қалдығы аз кешенді инженерлік міндеттерді шешу үшін жаратылыстану-ғылыми, физика-математикалық және 

технологиялық әдістерді қолдану, техносферадағы әр түрлі жағымсыз факторлардың әсерінен адам қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету әдістері мен тәсілдерін оңтайландыру техносферада адамды қорғаудың жаңа шаралары мен 

әдістерін жүзеге асыру үшін жоғары экологиялық қауіп аймақтарын болжау және анықтау В)Практикада 

қолдану биосфераның энергетикалық балансының компоненттерін есептеу, болашақта биосфераның мүмкін 

болатын ӛзгерістерін болжау, биосфераға антропогендік әсердің салдарларын болжау экологиялық міндеттерді 

шешу жолдарын табу, білімді практикалық қызметте қолдану С)Салыстыру, тұжырымдар тұжырымдау, ӛз 

дәлелін құру, ӛз ұстанымын білдіру және негіздеу қабілеті; D)Қарым – қатынас саласында – табиғат 

құндылықтарына, табиғи ресурстарға құрмет сезімін қалыптастыру; E)Оқыту саласында-экологиялық 

сараптаманы және қазіргі заманғы проблемаларды талдай білу. 

 

3.2 Модуль Энергетика және жаратылыстану  

 

Дублин дискрепторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия және математикалық талдауды 

меңгеру, студенттердің кәсібіне сай негізгі математикалық білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Матрицалар және анықтауыштар. Минорлар мен алгебралық толықтауыштар. Кері 

матрица. Матрица рангі.Сызықты теңдеулер жүйесі. Комплекс сандар, амалдар қолдану. Функция. Функцияның 

шегі. Функцияның үзіліссіздігі. Бір айнымалыдан функцияның дифференциалдық және интегралдық 
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есептеулері. Жазықтықтағы және кеңістегі аналитикалық геометрияның негіздерімен таныстыру. Сызықтар мен 

беттердің теңдеулерін зерттеу, қорыту. Жазықтықта және кеңістікте есептер шығарудың негізгі әдістерін 

менгеру. 

Пререквизиттері: Мектеп математика, химия және физика курсы 

Постреквизиттері: Химиялық талдаудағы есептеулер, Сандық талдау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.Математика дамуындағы негізгі кезеңдерді білу; математиканың негізгі 

ұғымдарын, идеяларын және әдістерін түсіну және қолдана алу; алгебра әдістерін меңгеру; элементар 

математиканың мазмұны мен әдістерін меңгеру; элементар математика тараулары мен жоғары математика 

арасындағы байланысты білу; В.Әртүрлі деңгейдегі есептерді шешуде математикалық модельдерді құра білу; 

математикалық объектілерді аналитикалық әдістер арқылы құру және зерттеу; алгебрада басқа пәндердегі 

білімі мен әдістерін қолдана алу; С.Математикалық білімін ӛздігінен жетілдіруді қамтамасыз ету және 

қолданбалы есептерге аналитикалық геометрияны жүргізуге дағдыландыру; аналитикалық әдістерді 

компьютерде қолдана білу; логикалық және алгоритмдік ойлауды жетілдіру; Д.Ұжымда және жұппен жұмыс 

жасауға дайындық; Е.Оқытуда білімдері мен дағдыларын қалыптастыра білу; ӛзінің кәсіптік деңгейі нәтижесіне 

жауапкершілікпен қарауы. 

 

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

Пәннің атауы: Жалпы физика 

Бағдарлама авторы: ф.м.ғ.к., доцент Сагимбаева Ш.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі ӛмір салты теориялық негіздерді жақсы түсінуді талап етеді және бұл ӛте 

маңызды – түрлі физикалық жүйелер жұмысының практикалық дағдылары. Күрделі құрал-жабдықтармен және 

аспаптармен жұмыс істей алатын Студент ғылыми әдебиетті оқып, қажетті қорытынды жасай отырып, 

болашақта кәсіби қызметте басымдыққа ие. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Механика. Кинематика және динамика точки. Материяның ӛмір сүру формалары. 

Қатты дененің, Сұйықтықтар мен газдардың механикасы. Механикалық тербелістер мен толқындар. 

Молекулалық физика және термодинамика негіздері. Молекулалық-кинетикалық теорияның негіздері. 

Термодинамика негіздері. Нақты газдар, сұйықтықтар және қатты денелер. Электростатика негіздері. Магнит 

ӛрісі және оның қасиеттері. Электромагниттік индукция. Оптика сәулелік оптика. Толқындық оптика. Кванттық 

физика жылулық сәулелену. Жарықтың кванттық қасиеттері. Атом құрылысы. Кванттық механика элементтері. 

Атом ядросы. Табиғи радиоактивтілік. Ядролық реакциялар. Қарапайым бӛлшектер. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Химия мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Электротехника және электроника 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А.)Білім және түсіну: негізгі физикалық құбылыстар, олардың ағу 

ерекшеліктері; негізгі физикалық түсініктер, шамалар, олардың математикалық кӛрінісі және ӛлшем 

бірліктері; ӛлшеу нәтижелерін эксперименттеу және  ӛңдеудің негізгі әдістері; В.)Практикада негізгі 

физикалық құбылыстар, олардың жүру ерекшеліктері, негізгі түсініктер, шамалар, олардың математикалық 

ӛрнектері мен ӛлшем бірліктері туралы, ӛлшеу нәтижелерін ӛңдеу және эксперименттеудің негізгі әдістері 

туралы және нақты есептердің мазмұнын физика заңдарымен дұрыс сәйкестендіру, негізгі физикалық 

аспаптарды пайдалану; С.)Пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті: 

негізгі физикалық түсініктер, физикалық шамалар, физикалық құбылыстар, олардың математикалық 

кӛрінісі, олардың ғылым мен қазіргі ӛндірістегі орны мен рӛлі; D.)Қарым-қатынас саласындағы 

іскерліктер: нақты міндеттердің мазмұнын Физиканың жалпы заңдарымен дұрыс байланыстыру, физика 

саласында және физиканың пәнаралық шекарасында нақты міндеттерді шешу үшін осы заңдарды тиімді 

қолдану; E.)Оқыту саласындағы іскерліктер: негізгі ӛлшеу аспаптарын пайдалану, физиканың нақты 

міндеттерін шешу және олардың жалпы физика заңдарымен арақатынасын білу.  
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4 Модуль Жаратылыстану – ғылыми, 8 кредит 

БП ТК ZhМ 1201 Жоғары математика 1 4 

БП ТК Fiz 1202 Физика 2 4 

5 Модуль Химия негіздері, 10 кредит 

БП ЖК UR 1203 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ZhH 1204 Жалпы химия 2 4 

БП    Оқу практикасы 2 1 
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4 Модуль Жаратылыстану – ғылыми 

 

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

Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқу барысынды студент келесі жалпы культуралық компонеттерге ие болу 

керек:логикаылқ ойлау қабілеті, жазбаша және ауысша талқылай білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Линиялық алгебра және аналитикалық геометрия, матриялық есептеу, векторлық 

сызулар, дифференциялдық және интегралдық есептеулер, дифференциялдық теңдеулер 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы математика, физика пәндері 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия, матрицалық 

есептеу, векторлық есептеу, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функцияларын дифференциалдық 

және интегралдық есептеу негіздері. B)Математикалық есептерді шешуде теориялық білімді қолдану; 

эксперименталды мәліметтерді талдау және ӛңдеу. C)Дағды: негізгі әдістерімен математикалық тапсырмаларды 

шешу. D)Эксперименталды әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; 

E)Қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

 

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

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: ф.м.ғ.к., доцент Сагимбаева Ш.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми дүниетанымы мен әлемнің қазіргі физикалық бейнесі 

туралы түсінігін қалыптастыру; студенттерде іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың 

теорияларын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білігі 

мен іскерлігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, 

теорияларының мәнін олардың ішкі ӛзара байланысы мен тұтастығында ашу; студенттерде пәннің жалпыланған 

типтік есептерін шешудің біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттерді қазіргі ӛлшеу 

аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін ӛңдеу біліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру 

Пререквизиттері: Мектептегі физика және астрономия курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен 

ғылыми дүниетанымы туралы; классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

теорияларының мәні туралы; B)Білуі және пайдалана білуі керек: физикалық заңдар мен ұғымдардың 

иерархиясын, олардың қолданылу шекарасын, оларды нақты жағдайларда қолдануды; C)Физиканың әр түрлі 

саласынан кәсіби есептерді шешу негіздері ретінде жалпыланған типтік есептерді шешуді; D)Эксперименталды 

әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; физиканың әр түрлі; E)Дағды 

болу: қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

 

5 Модуль  – Химия негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)Жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)Азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

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

Пәннің атауы: Жалпы химия  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Убайдулаева Н.А., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: жаратылыстану ғылымдарының ішінде химияның алатын орны ерекше 

және ӛзінің табиғаты жағынан фундаментальді ғылым бола отырып, химия адамзат мәдениетінің бӛлінбейтін 

бір бӛлігі, адамзат тіршілігінің кез келген саласымен байланысты. Химия ғылымының негізі зат және оның 

түрленуі, химиялық процесс кезінде болатын заттарды түрлендірудің заңдылығын түсіну үшін курстың 

теориялық бӛлімін құрайтын заңдарды білу қажет.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Химия – жаратылыстану пәні. Химияның басқа ғылымдар мен 

байланысы. Химияның теориялық негіздері. Атом-молекулалық ілім. Зат құрылысы. Химиялық процестердің 

жалпы заңдылықтары. Ерітіндідегі химиялық реакциялар. Тұздар гидролизі. Кешенді қосылыстар. Тотығу-

тотықсыздану процестері. Химияның арнайы тараулары.  

Пререквизиттері: Жоғары математика және мектеп курсындағы математика, химия. 

Постреквизиттері: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы, физикалық және коллоидты химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер заттардың негізгі бӛлігін құрайтын бейорганикалық заттардың 

табиғаты, құрылысы химиялық қасиеттері алынуы, қолданылуы туралы білу керек; В)Бейорганикалық 

қосылыстардың негізгі кластарын және олардың генетикалық байланысын, химияның негізгі түсініктері мен 

заңдарын білу керек;  С)Үйренген тәжіребиелік әдістерін алған білімдерін адам ӛмірінің әртүрлі салаларында 

қолдана білу; Д)Химиялық теңдеулерді құрастыруды, есептерді және жаттығуларды шығаруды білу керек; 

Е)Студенттің алған теориялық білімін практикада қолдана білуге, жұмыс істеу барысында анықтамалық және 

оқу әдебиеттерін пайдалану, басқа да керекті материалдарды таба білу және онымен жұмыс істеу білуге 

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В07105-ХИМИЯЛЫҚ ИНЖИНИРИНГ  

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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1 Модуль Химия негіздері және еңбекті қорғау, 18 кредит 

БП ЖК ZhH 1201 Жалпы химия 1 4 

БП ЖК FH 1202 Физикалық химия  1 5 

БП ЖК OН 1203 Органикалық химия 2 4 

БП ЖК HOEK 1204 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 2 5 

2.1 Модуль Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары және аналитикалық бақылау, 17  кредит 

БП ТК  НONPA(1) 1205 Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары-1 1 5 

БП ТК АH 1206 Аналитикалық химия 1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

БП ТК ZhНТ 1207 Жалпы химиялық технология 2 6 

2.2 Модуль Химия ӛндірістерінің негізгі процестері және талдау, 17  кредит 

БП ТК НОGMPА 

1205 

Химия ӛндірістерінің гидравликалық және механикалық 

процестері мен аппараттары 

1 5 

БП ТК SST 1206 Сапалық және сандық талдау  1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

БП ТК НР 1207 Химиялық реакторлар 2 6 

3.1 Модуль Бейорганикалық заттардың  химиялық технологиясының теориялық негіздері, 16 кредит  
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БП ТК BZHTTN 1208 Бейорганикалық заттардың  химиялық технологиясының 

теориялық негіздері 

1 5 

БП ТК TТ 1209 Техникалық талдау 1 5 

БП ТК НONPA(2)1210 Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары -2 2 6 

3.2 Модуль Заттарды ӛңдеудің теориялық негіздері, жылуалмасу процестері, 16 кредит 

БП ТК BZTFHN 1208 Бейорганикалық заттар технологиясының физика-химиялық 

негіздері 

1 5 

БП ТК OShSB 1209 Ӛнім және шикізаттың сапасын бақылау 1 5 

БП ТК НОZhМРА 

1210 

Химия ӛнеркәсібіндегі жылу- және массаалмасу процестері мен 

аппараттары 

2 6 

4 Модуль Органикалық заттардың химиялық технологиясы, 9 кредит 

КП ЖК РМНТ 1301 Пластикалық массалар химиялық технологиясы 2 4 

БП ЖК OKN 1211 Ӛндірістік құрылыс негіздері 2 5 

 

1 Модуль Химия негіздері және еңбекті қорғау 

 

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: Бірінші білім деңгейіндегі физикалық, химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Метрология және 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) 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: Физикалық химия, Жалпы химия 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Метрология және химиялық-технологиялық процестерді 

басқару жүйелері 

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) Д) Е) 

Пәннің атауы: Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау  

Бағдарлама авторы- оқытушы Жакупова Г. Ж., аға оқытушы Жаумитова Г. Б.    
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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 талдау, Жалпы химия  

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Жобалау негіздері және кәсіпорындар жабдықтары 

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 

 

Модуль 2.1-Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары және аналитикалық бақылау 

 

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

Пәннің атауы: Химия ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары-1 

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: Бірінші білім деңгейіндегі физикалық, химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Метрология және химиялық-технологиялық процестерді 

басқару жүйелері 

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.  

 

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: Бірінші білім деңгейіндегі физикалық, химиялық пәндер 
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Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Метрология және химиялық-технологиялық процестерді 

басқару жүйелері 

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) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жалпы химиялық технология  

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 

ӛңдеудің негізгі тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму 

перспективалары. Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу 

принциптері.    

Пререквизиттері: Физикалық химия, Жалпы химия  

Постреквизиттері: Химиялық жабдықтарды есептеу және жобалау, Химия ӛнеркәсібінде 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; 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; тиімдітехнологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті. 

 

Модуль 2.2-Химия ӛндірістерінің негізгі процестері және талдау 

 

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

Пәннің атауы: Химия ӛндірістерінің гидравликалық және механикалық процестері мен аппараттары 

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, п.ә.к. 
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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) D) Е) 

Пәннің атауы: Сапалық және сандық 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: Сапалық анализдің теориялық негізі. Сапалық талдау пәні және 

әдістері.Элементтерді, иондарды, молекулаларды, функционалды топтарды анықтау.Химиялық талдау 

негіздерінің түрлері. 

Пререквизиттері: Аналитикалық химия, Физикалық химия-2 

Постреквизиттері: Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру, Бақылау ӛлшеу аспаптары және 

автоматтандыру 

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) Д) Е) 

Пәннің атауы: 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 

ӛңдеудің негізгі тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму 

перспективалары. Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу 

принциптері.    

Пререквизиттері: Жалпы химия, Физикалық химия  

Постреквизиттері: Химиялық жабдықтарды есептеу және жобалау, Химия ӛнеркәсібінде 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; 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; 
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стандартты және қосымша жабдықтарды таңдау және оларды дұрыс пайдалануды; тиімді технологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті. 

 

Модуль 3.1 -Бейорганикалық заттардың  химиялық технологиясының теориялық негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясының теориялық негіздері  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л. К.  

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: Бірінші білім деңгейіндегі физикалық, химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, Ӛнеркәсіптік су дайындау және ағын 

суларды тазарту 

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; D)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: 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.  

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Бірінші білім деңгейіндегі физикалық, химиялық пәндер 

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 ӛндірістерінің негізгі процестері мен аппараттары-2 

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.  
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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; жалпы химия. 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, 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.  

 

Модуль 3.2 -Заттарды ӛңдеудің теориялық негіздері, жылуалмасу процестері 

 

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

Пәннің атауы: Бейорганикалық заттар технологиясының физика-химиялық негіздері 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Тастанова Л. К.  

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: Бірінші білім деңгейіндегі физикалық, химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, Ӛнеркәсіптік су дайындау және ағын 

суларды тазарту 

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; D)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: Ӛнім және шикізаттың 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: Бірінші білім деңгейіндегі физикалық, химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Хром қосылыстарының химиялық технологиясы; 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, 
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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: Химия ӛнеркәсібіндегі жылу- және массаалмасу процестері мен аппараттары 

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  

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, 

бусұйық, сұйық-сұйық) жүйелердегі масса алмасудың негіздері. Химиялық аппараттардан жылу алып кетудің 

ӛндірістік тәсілдері. Абсорбция. Сұйықтарды айдау. Сұйықтық экстракция.  

Пререквизиттері: Физикалық химия; жалпы химия. 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Жобалау негіздері және кәсіпорын жабдықтары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттерлің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: В)Химия ӛнеркәсібіндегі жылуалмасу және массаалмасу 

процестерінің теориялық негіздері туралы;-жылуалмасу және массаалмасу процестерінің негізгі машиналары 

мен механизмдері туралы-жылуалмасу және массаалмасу процестерінің жалпы заңдылықтары туралы; С)Жылу 

берудің және алып кетудің ӛнеркәсіптік тәсілдерін,-жылуалмасу және массаалмасу аппараттарының, 

Д)Машиналары мен механизмдерінің конструкцияларын және олардың жұмыс істеу принципін. Е)Химия 

ӛнеркәсібінің негізгі машиналар мен механизмдерді жобалауды; процестерге техника–экономикалық негіздей 

білуге 

 

4 Модуль  Органикалық заттардың химиялық технологиясы 

 

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

Пәннің атауы: Пластикалық массалар химиялық технологиясы 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы  Айжарикова А.К., аға оқытушы, т.ғ.к.Бузова О.В.,  

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: Физикалық химия; жалпы химия. 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, 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: Ӛндірістік құрылыс негіздері 

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: Физикалық химия; жалпы химия. 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Кәсіпорын экономикасы және ӛндірісті ұйымдастыру 
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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. 

 

6B07205 - МҦНАЙ-ХИМИЯ ӚНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

4 Модуль Жаратылыстану ғылыми 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқу барысынды студент келесі жалпы культуралық компонеттерге ие болу 

керек:логикаылқ ойлау қабілеті, жазбаша және ауысша талқылай білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Линиялық алгебра және аналитикалық геометрия, матриялық есептеу, векторлық 

сызулар, дифференциялдық және интегралдық есептеулер, дифференциялдық теңдеулер 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы математика, Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Экология және тұрақты даму, Экологиядағы математикалық модельдеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия, матрицалық 

есептеу, векторлық есептеу, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функцияларын дифференциалдық 

және интегралдық есептеу негіздері. B)Математикалық есептерді шешуде теориялық білімді қолдану; 

эксперименталды мәліметтерді талдау және ӛңдеу. C)Дағды: негізгі әдістерімен математикалық тапсырмаларды 

шешу. D)Эксперименталды әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; 

E)Қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

 

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

Пәннің атауы: Физика 

Бағдарлама авторы: ф.м.ғ.к., доцент Сагимбаева Ш.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми дүниетанымы мен әлемнің қазіргі физикалық бейнесі 

туралы түсінігін қалыптастыру; студенттерде іргелі заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физиканың 

теорияларын, сонымен қатар кәсіби қызмет жүйесінің негізі ретінде физикалық зерттеу әдістерін қолдану білігі 

мен іскерлігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, 

теорияларының мәнін олардың ішкі ӛзара байланысы мен тұтастығында ашу; студенттерде пәннің жалпыланған 

типтік есептерін шешудің біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; студенттерді қазіргі ӛлшеу 

аппаратурасымен таныстыру, эксперименталды зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін ӛңдеу біліктері 

мен дағдыларын қалыптастыру 

Пререквизиттері: Мектептегі физика және астрономия курсы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу нәтижесінде студент: әлемнің қазіргі физикалық бейнесі мен 

ғылыми дүниетанымы туралы; классикалық және қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары мен 

теорияларының мәні туралы; B)Білуі және пайдалана білуі керек: физикалық заңдар мен ұғымдардың 

иерархиясын, олардың қолданылу шекарасын, оларды нақты жағдайларда қолдануды; C)Физиканың әр түрлі 

саласынан кәсіби есептерді шешу негіздері ретінде жалпыланған типтік есептерді шешуді; D)Эксперименталды 

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 

4 Модуль Жаратылыстану ғылыми, 8 кредит 

БП ЖК ZhМ 1201 Жоғары математика 1 4 

БП ЖК Fiz 1202 Физика 2 4 

Модуль 5 – Химия негіздері, 10 кредит 

БП ЖК UR 1203 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК ZhВH 1204 Жалпы және бейорганикалық химия 2 4 

БП    Оқу практикасы 2 1 
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әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; физиканың әр түрлі; E)Дағды 

болу: қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

 

5 Модуль  – Химия негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

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

Пәннің атауы: Жалпы және бейорганикалық химия  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Убайдулаева Н.А., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаратылыстану ғылымдарының ішінде химияның алатын орны ерекше және 

ӛзінің табиғаты жағынан фундаментальді ғылым бола отырып, химия адамзат мәдениетінің бӛлінбейтін бір 

бӛлігі, адамзат тіршілігінің кез келген саласымен байланысты. Химия ғылымының негізі зат және оның 

түрленуі, химиялық процесс кезінде болатын заттарды түрлендірудің заңдылығын түсіну үшін курстың 

теориялық бӛлімін құрайтын заңдарды білу қажет.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Химия – жаратылыстану пәні. Химияның басқа ғылымдар мен 

байланысы. Химияның теориялық негіздері. Атом-молекулалық ілім. Зат құрылысы. Химиялық процестердің 

жалпы заңдылықтары. Ерітіндідегі химиялық реакциялар. Тұздар гидролизі. Кешенді қосылыстар. Тотығу-

тотықсыздану процестері. Химияның арнайы тараулары.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Мұнай, газ және кӛмірдің химиясы мен физикасы, Коллоидты химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер заттардың негізгі бӛлігін құрайтын бейорганикалық заттардың 

табиғаты, құрылысы химиялық қасиеттері алынуы, қолданылуы туралы білу керек; В)Бейорганикалық 

қосылыстардың негізгі кластарын және олардың генетикалық байланысын, химияның негізгі түсініктері мен 

заңдарын білу керек; С)Үйренген тәжіребиелік әдістерін алған білімдерін адам ӛмірінің әртүрлі салаларында 

қолдана білу; Д)Химиялық теңдеулерді құрастыруды, есептерді және жаттығуларды шығаруды білу керек; 

Е)Студенттің алған теориялық білімін практикада қолдана білуге, жұмыс істеу барысында анықтамалық және 

оқу әдебиеттерін пайдалану, басқа да керекті материалдарды таба білу және онымен жұмыс істеу білуге. 
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Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6B07205 - МҦНАЙ-ХИМИЯ ӚНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

4.1 Модуль - Химия негіздері 

 

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: Мектептегі химия курс, Орта білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Физикалық және аналитикалық химия, Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 

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) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жалпы химиялық технология  

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 

ӛңдеудің негізгі тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму 
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1 2 3 4 5 

2 Модуль Жаратылыстану ғылыми, 13 кредит 

БП ЖК ZhМ 1201 Жоғары математика 1 4 

БП ЖК UlR 1202 Ұлттық руханият 1 5 

ЖББ МК DSh 1104 Дене шынықтыру 1,2 4 

4.1 Модуль - Химия негіздері, 14 кредит 

БП ЖК Fiz 1203 Физика 2 4 

БП ЖК OН 1204 Органикалық химия 2 5 

БП ТК ZhНТ 2205 Жалпы химиялық технология  2 4 

БД   Оқу практикасы 2 1 

4.2 Модуль - Химия және химиялық реакторлар, 14  кредит 

БП ЖК Fiz 1203 Физика 2 4 

БП ЖК OН 1204 Органикалық химия 2 5 

БП ТК НР 2205 Химиялық реакторлар 2 4 

БД   Оқу практикасы 2 1 
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перспективалары. Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу 

принциптері. 

Пререквизиттері: Орта білім негізіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Физикалық химия, Аналитикалық химия 

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

В)Кәсіби қызметпен айналасуға жоғары мотивациясы бар болуы тиіс; С)Мматематика, 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; тиімдітехнологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті. 

 

4.2 Модуль Химия және химиялық реакторлар 

 

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

Пәннің атауы: 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 

ӛңдеудің негізгі тенденциялары. МӚЗ қазіргі заманғы жағдайы мен комбинирленген қондырғыларының даму 

перспективалары. Қондырғыларда қолданылатын химиялық реакторлар мен пештерді есептеу мен негіздеу 

принциптері. 

Пререквизиттері: Орта білім негізіндегі химиялық пәндер  

Постреквизиттері: Физикалық химия, Аналитикалық химия 

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;тиімдітехнологиялық, 

экономикалық, экологиялық шешімдерді қабылдауды міндетті. 
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6B07205 - МҦНАЙ-ХИМИЯ ӚНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

1 Модуль  Химия және еңбекті қорғау 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: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Химиялық жабдықтарды есептеу және жобалау, Метрология және 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 

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 

 Модуль 1 - Химия және еңбекті қорғау негіздері, 18 кредит 

БП ЖК ZhВH 1201 Жалпы және бейорганикалық химия 1 4 

БП ЖК FH 1202 Физикалық химия 1 5 

БП ЖК OН 1203 Органикалық химия 2 4 

БП ЖК HOEK  1204 Химия ӛнеркәсібіндегі еңбекті қорғау 2 5 

 Модуль 2.1- Мҧнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары және аналитикалық бақылау, 17  кредит 

БП ТК  МОРА(1) 1205 Мұнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары -1 1 5 

БП ТК АH 1206 Аналитикалық химия 1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

БП ТК ZhНТ 1207 Жалпы химиялық технология 2 6 

 Модуль 2.2- Химия ӛндірістерінің процестері мен аппараттары және заттарды талдау, 17 кредит 

БП ТК НОGМРА 

1205 

Химия ӛндірістерінің гидравликалық және механикалық 

процестері мен аппараттары 

1 5 

БП ТК SST 1206 Сапалық және сандық талдау  1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

БП ТК НР 1207 Химиялық реакторлар 2 6 

 Модуль 3.1 - Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері, 16 кредит  

БП ТК РHF 1208 Полимерлер химиясы мен физикасы 1 5 

БП ТК МGКHF 1209 Мұнай, газ және кӛмірдің химиясы мен физикасы 1 5 

БП ТК МОРА(2) 1210 Мұнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары -2  2 6 

 Модуль 3.2 - Заттар технологиясының теориялық негіздері, жылуалмасу процестері, 16 кредит 

БП ТК 
РMHTTN 

1208 

Полимерлік материалдар химиялық технологиясының 

теориялық негіздері 

1 5 

БП ТК MOH 1209 Мұнай ӛнімдерінің химмотологиясы 1 5 

БП ТК НОZhМРА 

1210 

Химия ӛнеркәсібіндегі жылу- және массаалмасу процестері мен 

аппараттары 

2 6 

Модуль 4 -Ӛндірістік қҧрылыс және кӛмірсутекті шикізат технологиясы негіздері, 9 кредит 

КП ЖК KShOT(1) 1301 Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы -1 2 4 

БП ЖК OKN 1211 Ӛндірістік құрылыс негіздері 2 5 
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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: 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: Жалпы және бейорганикалық химия, Физикалық химия 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібінде жоспарлау, Химиялық жабдықтарды есептеу және жобалау 

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 

 

2.1 Модуль Мҧнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары және аналитикалық бақылау 

 

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

Пәннің атауы: Мұнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары-1 

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: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Химиялық технология мен мұнай химиясындағы энергия және ресурс үнемдеуші  

процестер, Органикалық және мұнай химиясы ӛндірістерінің 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,-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 

 

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: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 
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Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібінде жоспарлау, Химиялық жабдықтарды есептеу және жобалау 

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. 

 

2.2 Модуль Химия ӛндірістерінің процестері мен аппараттары және заттарды талдау 

 

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

Пәннің атауы: Химия ӛндірістерінің гидравликалық және механикалық процестері мен аппараттары 

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, п.ә.к.   

Пререквизиттері: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер  

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібінде жоспарлау, 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: Сапалық және сандық талдау 

Бағдарлама авторы- доцент, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б., оқытушы, магистр Айкенова Н.Е. 

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: Талданатын заттың құрамы мен құрылысын анықтау, ӛлшеу нәтижелерін ӛңдеу 

және талданатын заттың құрамы мен талдау объектісінің табиғатына  сәйкес дұрыс талдау әдісін қолдану. 

Пререквизиттері: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер  

Постреквизиттері: Органикалық және мұнай химиясы ӛндірістерінің технологиясы, 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 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: Физикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия  

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібінде жоспарлау, Химиялық жабдықтарды есептеу және жобалау 

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. 

 

3.1 Модуль Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Полимерлер химиясы мен физикасы 

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 

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: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология; Пластмассаларды қайта ӛңдеу технология 

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) 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 
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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: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Мұнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары - 2 

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: Мұнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары-2 

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: Физикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Пластмассаларды қайта ӛңдеу технологиясы, Кәсңпорын экономикасы және ӛндірісті 

ұйымдастыру 

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, 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. 

 

3.2 Модуль Заттар технологиясының теориялық негіздері, жылуалмасу процестері 

 

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

Пәннің атауы: Полимерлік материалдар химиялық 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: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Жалпы химиялық технология; Пластмассаларды қайта ӛңдеу технология 

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) 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 
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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: Бірінші білім деңгейіндегі химиялық пәндер 

Постреквизиттері: Химия ӛнеркәсібіндегі жоспарлау, Мұнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары - 2 

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: Химия ӛнеркәсібіндегі жылу - және массаалмасу процестері мен аппараттары 

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  

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, 

бусұйық, сұйық-сұйық) жүйелердегі масса алмасудың негіздері. Химиялық аппараттардан жылу алып кетудің 

ӛндірістік тәсілдері. Абсорбция. Сұйықтарды айдау. Сұйықтық экстракция.  

Пререквизиттері: Физикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Пластмассаларды қайта ӛңдеу технологиясы, Кәсңпорын экономикасы және ӛндірісті 

ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттерлің меңгеруге тиісті негізгі 

түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары: В)Химия ӛнеркәсібіндегі жылуалмасу және массаалмасу 

процестерінің теориялық негіздері туралы;-жылуалмасу және массаалмасу процестерінің негізгі машиналары 

мен механизмдері туралы-жылуалмасу және массаалмасу процестерінің жалпы заңдылықтары туралы; С)Жылу 

берудің және алып кетудің ӛнеркәсіптік тәсілдерін,-жылуалмасу және массаалмасу аппараттарының, 

Д)Машиналары мен механизмдерінің конструкцияларын және олардың жұмыс істеу принципін. Е)Химия 

ӛнеркәсібінің негізгі машиналар мен механизмдерді жобалауды; процестерге техника–экономикалық негіздей 

білуге 

 

4 Модуль Ӛндірістік қҧрылыс және кӛмірсутекті шикізат технологиясы негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Кӛмірсутекті шикізатты ӛңдеу технологиясы -1 

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: Мұнай ӛңдеудің процестері мен аппараттары-1, Мұнай ӛнімдерінің химмотологиясы  

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 
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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: Ӛндірістік құрылыс негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, х.ғ.к. Сұлтамұратова З.Б., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты оқытудың 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. 

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: Физикалық химия, Жалпы және бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Пластмассаларды қайта ӛңдеу технологиясы, Химия ӛнеркәсібінде 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; 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. 

 

6В07206-АЗЫҚ ТҤЛІК ӚНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Модуль 2 - Ҧлттық руханият және тарих 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 
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Модуль 2 - Ҧлттық руханият және тарих,  10 кредит  

ЖББ МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

ЖББ ЖК  UR 1104 Ұлттық руханият 1 5 

4 Модуль Жаратылыстану ғылыми, 8 кредит 

БП ЖК ZhМ 1201 Жоғары математика 1 4 

БП ЖК Eko 1202 Экология 2 4 

Модуль 5 - Жалпы химия және ақпараттық-коммуникативті, 10 кредит 

БП ЖК ZhH 1203 Жалпы химия 2 4 

ЖББ МК АKT 1104 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

БП  Оқу практика 2 1 
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рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

4 Модуль Жаратылыстану ғылыми 

 

Дублин дискрипторлары: А); В); С); Д); Е). 
Пәннің атауы: Жоғары математика 

Бағдарлама авторы: Кемаладинова Ү.Ұ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқу барысынды студент келесі жалпы культуралық компонеттерге ие болу 

керек:логикаылқ ойлау қабілеті, жазбаша және ауысша талқылай білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Линиялық алгебра және аналитикалық геометрия, матриялық есептеу, векторлық 

сызулар, дифференциялдық және интегралдық есептеулер, дифференциялдық теңдеулер 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы математика, Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Экология және тұрақты даму, Экологиядағы математикалық модельдеу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуге тиіс: сызықтық алгебра және Аналитикалық геометрия, матрицалық 

есептеу, векторлық есептеу, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функцияларын дифференциалдық 

және интегралдық есептеу негіздері. B)Математикалық есептерді шешуде теориялық білімді қолдану; 

эксперименталды мәліметтерді талдау және ӛңдеу. C)Дағды: негізгі әдістерімен математикалық тапсырмаларды 

шешу. D)Эксперименталды әдістердің кӛмегімен алынған нәтижелердің шынайылық дәрежесін бағалауды; 

E)Қазіргі заманғы ӛлшеу аппаратурасымен жұмыс істеу; тәжірибелік зерттеулер жүргізу дағдылары. 

 

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

Пәннің атауы: Экология 

Бағдарлама авторы: Ташимова А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді табиғи ресурстарды бағалауға, оны қазіргі деңгейде тиімді қолдану 

стратегиясы мен тактикасын білуге, жалпы интегралды және жеке ресурстар жӛнінде білім алуға шақыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:ХХ ғ.аяғында табиғи ресурстардың кӛптеген түрлерінің босалқы қорларына 

үдетпелі титықтаудың қаупі туды және ӛндірістік-тұрмыстық заттардың тасталу кӛлемінің кӛбеюіне 

байланысты қоршаған ортаның ластану қаупі жоғарылады,бұл қазіргі уақытта ғаламдық экологиялық 

мәселелердің бірі болып табылады.Табиғи, әлеуметтік-экономикалық және басқа да ресурстарды зерттеу - 

ресурстардың салааралық зерттеу нысаны болып табылады. Экологиялық қортану қоршаған ортадағы табиғи 

ресурстардың барлық кезеңдеріндегі экологиялық бұзылуларға кӛп кӛңіл бӛледі. Пән бакалаврдың 4-оқу 

жылында оқитын студенттер бағдарламасына енгізілген. "Экологиялық қортану " - дербес пән ретінде 

"Биосфераны оқу", "Экология және тұрақты даму", "Экономикалық теория негіздері" және т.б. бакалавр 

бағдарламасына енгізілген пәндерге негізделеді. Аталмыш пән студенттерді экологиялық қортанудың негізгі 

мәселелерін, оның даму бағытын және жүйелі экологиялық-экономикалық дүниетаным құруға шақырады. 

Экологиялық ресурстанудың салааралық сипаттамасы, экологиялық қортанудың теориялық негіздері, 

экономика салаларында ресурстарды сақтау және ресурстарды ӛндіру, энергетикада ресурстарды сақтау және 

ресурстарды ӛндіру, қазба байлықтарды ӛндіру және шығару барысындағы ресурстарды сақтау, кӛлік және 

индустриялық ӛндіріс сферасында ресурстарды сақтау, ауыл шаруашылық, орман және су ӛндірісінде 

ресурстарды ӛндіру, биологиялық және орта құраушы ресурстарды шығару, атомосфералық ауа және рекреация 

зона ресурстары, ресурстарды сақтау және ресурстарды ӛндіру стратегиясы мен технологиясы, табиғи 

ресурстардың шығындарын азайту және қоршаған ортаны ластанудан қорғау стратегиясы, қалдықсыз және аз 

қалдықты ӛндіріс, ӛндірістік және коммуналды-тұрмыстық қалдықтар, қалдықтарды утилизациялау, аулақтағы 

газдың рекуперациясы, зиянсыздандыру технологиясы, шикізат пен қалдықтарды қайта ӛңдеу және қолдану 

қарастырылады. 
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Пререквизиттер: Биология мектеп курсы, Экология және ТД мектеп курсы 

Постреквизиттері: Физикалық және коллоидты химия, Саладағы технохимиялық бақылау 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоршаған ортаны қорғау саласы бойынша республикалық және 

халықаралық заңнамалар талаптары жайында, сонымен қатар экологиялық конвенциялар шеңберіндегі негізгі 

талаптары жайында; В)Қоршаған ортаны қорғау саласы бойынша республикалық және халықаралық 

ұйымдардың қызметі жайында; С)Туындайтын экологиялық қатерді бағалау және қоршаған ортаға түсетін 

техногенді әсер жайында түсініктері болу тиіс. Д)Экологиялық-экономикалық жүйенің даму тенденцияларын 

ойластыра білу, экологиялық жауапкершіліктер туралы толық және толық емес ақпараттарды қолдану, 

экологиялық қауіпсіздіктерді қазіргі заманға сай басқару жүйесіндегі ӛзгерістерді жоспарлау, қарама-

қайшылықтарды кӛре білу қабілеті және құбылыстар арасында байланыс құра білу және кешенді кӛпжоспарлы 

мәселелерді шеше білу тиіс. 

 

Модуль 5 - Жалпы химия және ақпараттық-коммуникативті 

 

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

Пәннің атауы: Жалпы химия  

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Убайдулаева Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаратылыстану ғылымдарының ішінде химияның алатын орны ерекше және 

ӛзінің табиғаты жағынан фундаментальді ғылым бола отырып, химия адамзат мәдениетінің бӛлінбейтін бір 

бӛлігі, адамзат тіршілігінің кез келген саласымен байланысты. Химия ғылымының негізі зат және оның 

түрленуі, химиялық процесс кезінде болатын заттарды түрлендірудің заңдылығын түсіну үшін курстың 

теориялық бӛлімін құрайтын заңдарды білу қажет.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кіріспе. Химия – жаратылыстану пәні. Химияның басқа ғылымдар мен 

байланысы. Химияның теориялық негіздері. Атом-молекулалық ілім. Зат құрылысы. Химиялық процестердің 

жалпы заңдылықтары. Ерітіндідегі химиялық реакциялар. Тұздар гидролизі. Кешенді қосылыстар. Тотығу-

тотықсыздану процестері. Химияның арнайы тараулары.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Химия мектеп курсы 

Постреквизиттері: Органикалық химия, Физикалық және коллоидты химия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттер заттардың негізгі бӛлігін құрайтын бейорганикалық заттардың 

табиғаты, құрылысы химиялық қасиеттері алынуы, қолданылуы туралы білу керек; В)Бейорганикалық 

қосылыстардың негізгі кластарын және олардың генетикалық байланысын, химияның негізгі түсініктері мен 

заңдарын білу керек; С)Үйренген тәжіребиелік әдістерін алған білімдерін адам ӛмірінің әртүрлі салаларында 

қолдана білу; Д)Химиялық теңдеулерді құрастыруды, есептерді және жаттығуларды шығаруды білу керек; 

Е)Студенттің алған теориялық білімін практикада қолдана білуге, жұмыс істеу барысында анықтамалық және 

оқу әдебиеттерін пайдалану, басқа да керекті материалдарды таба білу және онымен жұмыс істеу білуге 

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В07206-АЗЫҚ ТҤЛІК ӚНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 ж.  

Компонент 

(МК/ТК) 
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1 2 3 4 5 

2 Модуль Жаратылыстану - ғылыми,  8 кредит 

БП ЖК ZhM 1104 Жоғары математика 1 4 

ЖББ МК DSh 1105 Дене шынықтыру 1,2 4 

3 Модуль Қоғамдық - ақпараттық-коммуникациялық, 23 кредит 

ЖББ МК ASB 1106 Әлеуметтік-саяси білім  (Мәдениеттану, Психология, Әлеуметтану, 

Саясаттану) 

1,2 8 

ЖББ МК АKT 1201 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

БП ЖК UR 1107 Ұлттық руханият 1 5 

ЖББ МК Fil 1202 Философия 2 5 

4.1 Модуль Химия негіздері, 14 кредит 

БП ЖК ZhH 1203 Жалпы химия 2 4 

БД ЖК ОН 1204 Органикалық химия 2 5 

БП ТК АН 1205 Аналитикалық химия 2 4 
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4.1 Модуль Химия негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Органикалық химия  

Бағдарлама авторы: Досмурзина Е.Б. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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: Мектептегі және орта білім деңгейіндегі химия курсы 

Постреквизиттері: Физикалық және коллоидты химия, Арнаулы мақсаттағы ӛнімдер технологиясы 

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) Д) 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: Мектептегі және орта білім деңгейіндегі химия, физика курсы 

Постреквизиттері: Метрология, стандарттау және сертификация, Физикалық және коллоидты химия 

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. 
 

4.2 Модуль Химия және шикізаттың сапасын бақылау 

 

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

Пәннің атауы: Сандық және сапалық талдау 

Бағдарлама авторы: Досанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Химиялық заттарды сандық талдаудың химиялық әдістерінің техникасы мен 

әдістемесін теориялық негіздерін меңгерту; заттарды зертханада сапалық талдауға студенттерді машықтандыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: сапалық талдау мен мӛлшерлік талдаудың химиялық әдістерінің техникасы мен 

әдістемесін, теориялық негіздерін  меңгерту. 

Сандық анализдің теориялық негізі. Сандық талдау пәні және әдістері.Элементтерді, иондарды, молекулаларды, 

функционалды топтарды анықтау. 

Пререквизиттері:  Мектептегі және орта білім деңгейіндегі химия, физика курсы 

Постреквизиттері: Технологиялық процестерді басқару жүйелері, Физикалық және коллоидты химия 

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. 

 

 

 

БП  Оқу практика 2 1 

4.2 Модуль Химия және шикізаттың сапасын бақылау, 14  кредит 

БП ЖК ZhH 1203 Жалпы химия 2 4 

БД ЖК  ОН  1204 Органикалық химия 2 5 

БП ТК SSТ 1205 Сандық және сапалық талдау 2 4 

БП   Оқу практика 2 1 
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