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Білім беру бағдарламасының паспорты/Паспорт образовательной программы/ 

Тhe Passport of Еducation program 

 

Қолданылу аясы/Область применения/ 
Sphere of application 

Оқу бағдарламасы кадрлар дайындауға арналған – Химиялық, экологиялық, металлургиялық, фармацевтикалық 

бейіндегі, білім беру мен ғылым саласындағы химиктерді ұйымдастыруға арналған. / Образовательная программа 

предназначена для подготовки кадров - Химиков  для организаций и предприятий химического, экологического, 

металлургического, фармацевтического профиля, в сфере образования и науки.  / The educational program is 

designed for the training of personnel - Chemists for organizations and enterprises of chemical, environmental, 

metallurgical, pharmaceutical, education and science. 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы /Код и наименование 

образовательной программы/ Code and 

name of the educational program 

5В060600 –«Химия»/ 5В060600 –«Химия»/ 5B060600 – «Chemistry» 

Құқықтық-нормативті қамтамасыз 

ету/Нормативно-правовое 

обеспечение/Regulatory and legal support 

«Білім туралы» Заң 

Жоғары білім берудің мемлекеттік білім беру мекемесі (23.08.2012 ж., № 1080), ТКБ 05.07.2016 ж.); Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-әдістемелік құжаттарының біліктілігінің ұлттық 

негіздері./Закон «Об образовании»  

ГОСО высшего образования  (23.08.2012, №1080), ТУП от 05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, 

нормативно методические документы МОН РК./ Education Act" 

State Educational Establishment of Higher Education (23.08.2012, No. 1080), TUP of 05.07.2016); national framework of 

qualifications, normative methodological documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. 

Білім беру бағдарламалары аясында кадрларды дайындау 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 
Profile of the training program 

Білім беру бағдарламасының 

мақсаты/Цель ОП/ The purpose of the 

EP 
 

Студенттердің кәсіби біліктіліктерін қалыптастыруға химия саласындағы, нарықтағы жұмысшылар мен 

жұмысшыларға қойылатын талаптарға сәйкес / Формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области химической отрасли, в соответствии с требованиями рынка труда и запросов работодателей/ The purpose 
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of the educational program is to form students' professional competence in the field of the chemical industry in accordance 

with the requirements of the labor market and employers 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы /Концепция 

образовательной программы/ The 

concept of  educational program 

Білім беру бағдарламасы білім беру процесін іске асырудың, нәтижелердің, технологияның және технологияның 

жүзеге асуын, сондай-ақ дайындықты жүзеге асыруға қажетті материалдарды дайындауға қажетті материалдарды 

регламенттейді, сондай-ақ материалдарды қамтитын материалдарды, оқу-әдістемелік кешендерді дайындауды 

және оқытудың тиісті технологияларын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Және де бағдарлама бакалавриат 

түлектеріне химия және химияның кейбір бағыттарын:бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы, 

органикалық заттардың химиялық технологиясы, мұнай химиясы, биотехнология жөніндегі  академиялық 

білімдерін тереңдетуге және арттыруға мүмкіндік береді./ /Образовательная программа регламентирует цели, 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. Также данная 

программа даст выпускникам бакалавриата необходимую базовую подготовку для дальнейшего 

совершенствования их академических знаний в области химии и смежных с химией областях: химическая 

технология неорганических веществ, химическая технология органических веществ, нефтехимия, биотехнологии. 

/ The educational program regulates the goals, results, content, conditions and technologies for the implementation of the 

educational process, assessment of the quality of the graduate's preparation in this area of training, and includes materials 

that ensure the quality of training for trainees and the implementation of appropriate educational technology. Also this 

program will give the graduates of the bachelor the necessary basic training for further improvement of their academic 

knowledge in the field of chemistry and allied with chemistry fields: chemical technology of inorganic substances, chemical 

technology of organic substances, petrochemicals, biotechnology.  

Біліктілік сипаттамасы  

Квалификационная характеристика выпускника  
Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 
 Жарытылыстану бакалавры/ бакалавра Естествознания / Bachelor's of Natural  

Мамандар тізімі /Перечень должностей 

специалиста/ List of specialist positions 
-Химик, химик-инженер, химик-лаборант (ВУЗ зертханаларында, химиялық химиялық, экологиялық және басқа 

химиялық кәсіпорындардың химиялық бөлімдері); 

- халық шаруашылығының түрлі салаларында (химия, металлургия, фармацевтика және химиялық өнеркәсіп) 

физика-химиялық әдістерді қолдану бойынша маман; 

- Орта кәсіптік білім мекемелерінде химия пәнінің оқытушысы./ 

-Химик, химик-инженер, химик - лаборант (в лабораториях ВУЗов, НИИ химического, экологического и др. 

профилей; предприятий химической отрасли); 

- Специалист по применению физико-химических методов в различных областях народного хозяйства 

(нефтехимия, металлургия, фармацевтической и химической промышленности);  

-   преподаватель химии в средних профессиональных учреждениях./  

- Chemist, chemist-engineer, chemist - laboratory assistant (in laboratories of universities, scientific research institute of 

chemical, ecological and other profiles, chemical industry enterprises); - Specialist in the application of physical and 
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chemical methods in various fields of the national economy (petrochemistry, metallurgy, pharmaceutical and chemical 

industries); - teacher of chemistry in secondary professional institutions 

Кәсіптік қызмет саласы /Область 

профессиональной деятельности 
/Sphere of professional activity 

Еңбек және оқу қызметін бақылау және басқару,материал қасиетін программалау жобаларын басқару, 

нанотехнологиялық материалдарды жобалау, өндіруші сала аналитигі./Управление и контроль трудовой и учебной 

деятельности, управление проектами программирования свойств материалов, проектирование 

нанотехнологических материалов, аналитик в добывающих отраслях. /  
Кәсіби қызмет объектісі /Объект  

профессиональной деятельности/ Object 

of professional activity 

Аналитикалық, экологиялық, кедендік, санитарлы-эпидемиологиялық, сертификатталған қызметтердің өндіріс 

зертханалары; ғылыми-зерттеу мекемелері, орта білім беру мектептері./Производственные лаборатории 

аналитической, экологической, таможенной, санитарно-эпидемиологической, сертификационной служб; научно-

исследовательские учреждения, средние общеобразовательные школы./  
Industrial laboratories of analytical, environmental, customs, sanitary-epidemiological, certification services; research 

institutions, secondary general schools. 
Кәсіби қызметтің функциялары 

/Функции  профессиональной 

деятельности/ Functions of professional 

activity 

Экономикалық және өндірістік химиялық отраслях өндіріс және технологиялық процестерді ұйымдастыру; 

шығармашылық, ғылыми және педагогикалық коллектив, лаборатория; ғылыми зерттеулер мен ғылыми 

зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру; білім беру саласындағы оқу-әдістемелік жұмыс/Организация 

производственных и технологических процессов в химических отраслях экономики и промышленности; 

руководство производственными, научным и педагогическим коллективом, лабораторией; планирование  и 

организация научных исследований и программ; учебно-воспитательная работа в сфере образования/ Organization 

of industrial and technological processes in the chemical industries and industry; management of production, scientific and 

pedagogical staff, laboratory; planning and organization of scientific research and programs; educational work in the field 

of education 

Кәсіптік қызметтің түрлері /Виды 

профессиональной деятельности/ Types 

of professional activity 

• ұйымдастырушылық-технологиялық 

• өндіріс-басқарушылық 

• ғылыми-зерттеушілік 

• тәрбиелеу (педагогикалық)/ 

• организационно-технологическую  

• производственно-управленческую 

• научно-исследовательскую  

• образовательную (педагогическую) / 

• organizational and technological 

• production and management 

• research 

• educational (pedagogical)  
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2 Құзіреттілік /бейін картасы/ Карта/профиль компетенций/ Competency map / profile 

 

 

Кәсіби құзіреттіліктер 

(КҚ)/Профессиональные компетенции 

(ПК)/ Professional competences (PC) 

Оқытудың нәтижесі (КҚ бірліктері)/Результат 

обучения (единицы ПК) / The result of training 

(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзіреттілік 

мәлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) /Nhe name of courses that fopm the results of 

training (units of competences) 

ККА-  
- кәсіби қызметте алынған білімді жүйелеу, 

жинақтау, талдау және пайдалану 

мүмкіндігі; - химиялық реакциялар мен 

процестердің заңдылықтарын және үлгілерін 

алу, өңдеу және зерттеу әдістерін қолдана 

білу; 

 

- Қазақстанның химия ғылымы мен білімінің 

дамуын талдау, шетелдік тәжірибені ескеру, 

химиялық үдерістер мен технологиялардың 

қолданбалы және инженерлік мәселелерін 

шешу; қоршаған ортадағы экологиялық 

нысандарды зерттеу./  

 

ПК
А  

- умение систематизировать, обобщать, 

анализировать и использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности, 

А
КК1 - Бейорганикалық, аналитикалық, 

органикалық, физикалық, коллоидты, 

экологиялық химия, химиялық технология 

саласында химиялық тәжірибе жасауда негізгі 

білімдер және практикалық дағдыларды игеру./ 

А
ПК1 -  

Обладать базовыми знаниями и практическими 

навыками по постановке химического 

эксперимента в области неорганической, 

аналитической, органической, физической, 

коллоидной, экологической химии, химической 

технологии 

/ А
РС1 -  Have basic knowledge and skills of a 

chemical formulation experiment in inorganic, 

analytical, organic, physical, colloid, environmental 

chemistry, chemical engineering 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic Chemistry 

 

Бейметалдар  химиясы 

Химия неметаллов 

Chemistry of nonmetals 

 

Металдар химиясы 

Химия металлов 

Сhemistry of metals 

 

Химиялық байланыс жөніндегі ілімнің дамуы                                                 

Развитие учения о химической связи                                      

Development of the theory of chemical bond 

 

Химияның негізгі зандары 

Основные законы химии 

Basic laws of chemistry 
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путем применения методов получения, 

обработки и исследования законов и 

закономерностей химических реакций и 

процессов; 
 
- анализировать развитие казахстанской 

химической науки и образования, учитывать 

зарубежный опыт в решении прикладных и 

инженерно-технических задач химических 

процессов и технологий; изучение объектов 

окружающей среды./  

 

РС
А  

- the ability to systematize, generalize, analyze 

and use the acquired knowledge in professional 

activities; - ability to apply methods of 

obtaining, processing and research laws and 

patterns of chemical reactions and processes; 

 

- analyze the development of Kazakhstan's 

chemical science and education, take into 

account foreign experience in solving applied 

and engineering problems of chemical processes 

and technologies; study of environmental 

objects. 

Аналитикалық химия 

Аналитическая  химия 

Analitical chemistry 

 

Органикалық химия 

Органическая химия 

Organic chemistry 

 

Физикалық химия 

Физическая химия 

Physical Chemistry 

 

Коллоидтіқ химия 

Коллоидная химия 

Colloid Chemistry 

 

Экологиялық химия 

Экологическая химия 

Ecological chemistry 

 

Химиялық термодинамика. Ертінділердегі тепе-теңдік 

Химическая термодинамика. Равновесие в растворах 

Chemical Thermodynamics. Equilibrium in solutions 

 

Физика  

Физика                                            

Physics 

А
КК2 

химиялық заттар мен процестер туралы жаңа 

ақпаратты ғылыми және білім беру 

мақсаттарында  пайдалану үшін кәсіби қызметті 

жүзеге асыру қабілеттілігін қалыптастыру және 

талдау./ 

 

А
ПК2 способность  

осуществлять профессиональную деятельность, 

формулировать и анализировать новые 

информации о химических веществах и процессах 

Силикаттар химиясы                                                

Химия силикатов                                                    

Chemistry of silicates 

 

Chemistry of organosilicon compounds 

Қатты дене химиясы                                                

Химия твердого тела                                           

Solid State Chemistry 

 

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы 
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для целенаправленного использования их в 

научных и учебных  целях./  

 

А
РС2 

- the ability to carry out professional activities, 

formulate and analyze new information on chemicals 

and processes for the purposeful use of them for 

scientific and educational purposes 

Химия высокомолекулярных соединений  

Macromolecular Chemistry 

 

Бейметалдар  химиясы 

Химия неметаллов                                                    

Chemistry of nonmetals 

 

Металдар химиясы                                       

Химия металлов                                                   

Chemistry of metals 

 

Кристаллохимия негіздері  

Основы кристаллохимии                                     

Principles of crystal chemistry 

 

Биохимия негіздері                                                            

Основы биохимии                                                       

Bases of biochemistry 

 

Мұнайхимиясынын теориялық негіздері  

Теоретические основы нефтехимии                           

Theoretical principles of petrochemistry 

 

Физикалық органикалық химия                                 

Физическая органическая химия                         

Physical Organic Chemistry 

 

Полимерлер химиясы мен физикасы    

Химия и физика полимеров 

Chemistry and physics of polymers  

 

Материалтану негіздері 

Основы материаловедения 

Basics of Materials             
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Мұнай және мұнай өнімдерін талдау, зерттеу және сынау 

әдістері  

Методы анализа, исследования и испытания нефтей и 

нефтепродуктов               

Methods of analysis, research and testing of petroleum and 

petroleum products    

 

Кванттық механиканың негіздері                         

Основы квантовой механики                               

Principles of Quantum Mechanics             
А

КК3  алынған білімдерін және әртүрлі 

қосылыстарды синтездеу, сәйкестендіру және 

синтездеу бойынша тәжірибелік жұмыстарды 

жүргізу әдістерін қолдана білу, тапсырмалардың 

орындалуын қадағалау, кәсіби қызметті 

оңтайландыру бойынша шешім қабылдау және 

түзету жұмыстарын жүргізу./А
ПК3 способность  

применять полученные знания и методы 

проведения экспериментальных работ по очистке, 

идентификации и синтеза различных соединений,  

отслеживать процесс реализации поставленных 

задач, принимать решения и корректировать 

работу для оптимизации профессиональной 

деятельности./АРС
3 - ability to apply the acquired 

knowledge and methods of conducting experimental 

works on cleaning, identification and synthesis of 

various compounds, monitor the implementation of 

tasks, make decisions and adjust work to optimize 

professional activity 

Аналитикалық химия                                            

Аналитическая  химия                                            

Analitical chemistry 

 

Химиялық сандық талдау                                  

Химический количественный анализ  

Quantitative chemical analysis 

 

Бақылау-өлшеу құралдары қолданылатын сандық талдау                                                     

Количественный анализ с использованием контрольно-

измерительных приборов                                  

Quantitative analysis with the use of control and measuring 

devices 

А
КК4 

кәсіби қызметтің негізгі формалары мен 

әдістерін, химияны оқыту әдістемелік негіздерін 

және химияны оқыту әдістерін, химияны 

оқытудағы инновациялық әдістер мен 

технологияларды қолдану./ 

 

А
ПК4 владеть основными формами и методами 

профессиональной деятельности, 

Химияны оқыту әдістемесі 

Методика преподавания химии 

Methods of teaching chemistry 

 

Аса күрделі есептерді шығару 

Решение задач повышенной сложности   

The solution of theм best high complexity tasks   
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методологических основах обучения и методики 

преподавания химии, применения 

инновационных методик и технологий в процессе 

обучения химии./  

 

А
РС4

 familiar with the basic forms and methods of 

professional activity, methodological foundations of 

education and methods of teaching chemistry, the 

application of innovative methods and technologies in 

teaching chemistry 

 

Химия тарихы және методологиясы                                                      

История и методология химии                                                           

History and methodology of chemistry 

Қазақстан Республикасында химияның даму тарихы                                                                

История развития химии в Республике Казакстан                                                            

History of development of chemistry is in Republic of Kazakstan 

Химиялық оқулықтардың құрылымы және мазмұны                                                      

Структура и содержание учебников по химии                                                 

Structure and content of textbooks in chemistry   

А
КК5 

Өздерінің болашақ мамандықтарының 

әлеуметтік маңыздылығын білу, олардың кәсіби 

қызметіне жоғары ынталандыру; Кәсіби 

қызметінің нәтижелеріне жауапты болу, ақпарат, 

проблемалық идеялар мен шешімдерді 

мамандарға да және барлығына жеткізу./ 

 

А
ПК5  осозновать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности, сообщать информацию, идеи 

проблемы и решения, как специалистам так и не 

специалистам./  

 

А
РС5 -

  to become aware of the social importance of 

their future profession, to have a high motivation to 

carry out their professional activities; To be 

responsible for the results of their professional 

activities, to communicate information, problem ideas 

and solutions, both to specialists and non-specialists. 

Мұнай және мұнай өнімдерін талдау, зерттеу және сынау 

әдістері  

Методы анализа, исследования и испытания нефтей и 

нефтепродуктов               

Methods of analysis, research and testing of petroleum and 

petroleum products                                             

 

Сирек және асыл металдар химиясы                     

Химия редких и благородных металлов                  

Сhemistry of rare and precious metals  

 

Тыңайтқыштар химиясы 

Химия  удобрений   

Chemistry of fertilizers 

 

Металдар коррозиясы                                          

Коррозия металлов                                                   

Corrosion of metals       

 

Қоршаған орта ластағыштарының химиясы                                                                                   

Химия загрязнителей окружающей среды                                                                           

Chemistry of pollutants of environment                                 
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Органикалық заттардың химиялық технологиясы                                                     

Химическая технология органических веществ                                                             

Chemical technology of organic compounds 

 

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы                                                          

Химическая технология неорганических веществ                                                           

Chemical technology of inorganic compounds 

 

Жалпы химиялық технология                              

Общая химическая технология                            

General chemical technology 

 

Силикаттар химиясы                                                

Химия силикатов                                                    

Chemistry of silicates 

  

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы                                                                      

Химия высокомолекулярных соединений  

Macromolecular Chemistry 

 

Металорганикалық қосылыстар химиясы                                                                       

Химия металлорганических соединений                                                                                            

Сhemistry of organo-metals    compounds   

 

КК
В
 - Химия саласын дамыту үшін алдыңғы 

қатарлы ғылыми зерттеулерді қолдану 

мүмкіндігі; 

 

- бірегей қасиеттері бар жаңа химиялық 

қосылыстар мен өнімдерді талдау, синтездеу 

және шығару./ 

ПК
В
 - умение использовать передовые 

научные разработки для развития 

химической отрасли 

 

B
КК

 қасиеттері, құрылымы, химиялық құрамын 

анықтайтын жаңа материалдар мен өнімдерді 

дайыңдауға және жасауға негізделген / 

B
ПК1 мотивирован в разработке и создании  новых 

материалов и продуктов, обладающих заранее 

заданными свойствами, строением, химическим 

составом./  

BРС1 is motivated in the development and creation of 

new materials and products that have predetermined 

properties, structure, chemical composition 

Комплексті қосылыстар химиясының негіздері                                                     

Основы химии комплексных соединений                                                   

Principles of chemistry of complex compounds 

 

Наноматериалдар химиясының негіздері 

Основы  химии наноматериалов                           

Fundamentals of chemistry of nanomaterials 

 

Металорганикалық қосылыстар химиясы                                                                      

Химия металлорганических соединений                                                                                            

Сhemistry of organo-metals    compounds   

  

Органикалық молекулалардың функционалды 

туындыларының химиясы  
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- анализ, синтез и выпуск продукции, в том 

числе и новых химических соединений, 

обладающих уникальными свойствами 

 

РС
В -   

 

 

 

Химия функциональных производных органических молекул  

Chemical of  functional derivatives of organic molecules 

 
B

КК2
 жаңа физика-химиялық талдау және зерттеу 

әдістерін кәсіби қызметте қолдану./ 

B
ПК2

 

Использовать в профессиональной деятельности 

новейшие физико-химические методы анализа и 

исследований./ 

 

B
HC2 

Use in the professional activity of the newest 

physico-chemical methods of analysis and research, 

Физика-химиялық талдаудың  негіздері                                             

Основы физико-химического анализа                                      

Bases of physical and chemical analysis  

     

Талдаудың хроматографиялық әдістері 

 Хроматографические методы анализы 

Chromatographic methods of analysis 

 

Бақылау-өлшеу құралдары қолданылатын сандық талдау                                                     

Количественный анализ с использованием контрольно-

измерительных приборов                                  

Quantitative analysis with the use of control and measuring 

devices 

 

Зерттеудің физикалық әдістері   

Физические методы исследования                        

Physical methods of investigation 

 

Химиялық сандық талдау                                  

Химический количественный анализ  

Quantitative chemical analysis 

 

Кванттық механиканың негіздері                         

Основы квантовой механики                               

Principles of Quantum Mechanics  

 

Кремнийорганикалық қосылыстар химиясы 

Химия кремнийорганических соединений 

Chemistry of organosilicon compounds   

 

Оқу практикасы  

Учебная практика   

Educational Internship   
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B
КК3 

химиялық тәжірибелер мен зерттеулер 

жүргізу, ғылыми-зертханалық және білім беру 

сипатындағы әртүрлі практикалық-бағытталған 

міндеттерді шешу үшін тәжірибе нәтижелерін 

өңдеу./ 

 

B
ПК3 проводить химические эксперименты и 

исследования, обрабатывать результаты 

эксперимента для решения различных практико-

ориентированных заданий научно-лабораторного 

и учебного характера./  

 

B
РС3

  conduct chemical experiments and studies, 

process the results of the experiment to solve various 

practical-oriented tasks of scientific and laboratory 

and educational nature 

Бейорганикалық заттардың экстракциясы                                        

Экстракция неорганических веществ  

Extraction of inorganic compounds  

 

Бейорганикалық заттардың химиялық сараптамасы                                                         

Химическая экспертиза неорганических веществ                                                             

Chemical expertise of inorganic compounds 

 

Органикалық заттардың химиялық сараптамасы                                                         

Химическая экспертиза органических веществ                                                             

Chemical expertise of organic compounds 

 

Қең қолданатын тауарлар химиялық сараптамасы                                                         

Химическая экспертиза потребительских товаров                                                             

Chemical expertise of consumer goods  

 

Өнеркәсіп тауарларының химиялық сараптамасы                                                         

Химическая экспертиза промышленных товаров                                                         

Chemical expertise of industrial goods 

 

Полимерлердің химиялық сараптамасы                 

Химическая экспертиза полимеров                    

Сhemical expertise of polymers 

 

Синтетикалық және жасанды талшықтар және  

пластмассалардың химиялық сараптамасы                                          

Химическая экспертиза синтетических и искусcтвенных 

волокон и пластмасс                           

Chemical expertise of synthetic and artificial fibers and  plastics   

 

Психотропты дәрілік препараттардың химиялық 

сараптамасы                                          Химическая экспертиза 

психотропных лекарственных веществ                                                    

Chemical expertise of psychotropic medicinal compounds                                                   

 

Өрт және өрт қауіпті заттардың  химиялық сараптамасы                                                           

Химическая экспертиза пожаров и пожароопасных веществ                                       

Chemical expertise  of flammable compounds                                
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Мұнай және мұнай өнімдерінің сапасынын химиялық 

сараптамасы                                                                

Химическая экспертиза качества нефти и нефтепродуктов                                                      

Chemical examination of quality of oil and oil-producing 

 

Газ-мұнай өндірістеріндегі экологиялық бақылау және 

химиялық сараптама                           

Экологический контроль и химическая экспертиза в газо- 

нефтедобывающих отраслях                                                                  

Ecological control and chemical examination is in gazo-, oil-

extracting industries 

 

Органикалық молекулалардың функционалды 

туындыларының химиясы  

Химия функциональных производных органических молекул  

Chemical of  functional derivatives of organic molecules 

 

Химиялық сандық талдау                                  

Химический количественный анализ  

Quantitative chemical analysis 

 

Аналитикалық химия                                           

Аналитическая  химия                                            

Analitical chemistry 

 

Өндірістік практика  

Производственная практика  

Professional Externship 

 

Диплом алдындағы практика   

Преддипломная практика  

Pre – Degree Externship 

Жалпы кәсібі құзіреттіліктер (ЖКҚ)/ 

Общепрофессиональные компетенции 

Оқытудың нәтижесі (КҚ бірліктері)/Результат 

обучения (единицы ПК) / The result of training 

(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзіреттілік 

мәлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 
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(ОПК) / General professional competences 

(GPC)  
компетенций) /Nhe name of courses that fopm the results of 

training (units of competences) 

ОПК
А
Коммуникациялық қабілетін білу және  

көзқарастарын үйлестіру, аналитикалық 

құжаттаманы жобалау және ұсыну, АКТ, 

әртүрлі кәсіптік қызмет салаларындағы 

өнімдерді сандық жүйеге көшіру, ғылыми 

және тәжірибелік жұмыстарды пайдалану; 

қазақша, орысша және шет тілдерінде кәсіби 

тақырыптар бойынша сөз 

сөйлеу./ОПК
АЗнать о способах 

коммуникации и согласовании точек зрения, 

оформлении и презентации аналитической 

документации, использовать ИКТ, продукты 

цифровизации в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и 

практической работе; выступать на 

профессиональные темы на казахском, 

русском и иностранном языках/ 

To know about ways of communication and 

coordination of points of view, design and 

presentation of analytical documentation, use 

ICT, digitalization products in various fields of 

professional activity, scientific and practical 

work; to speak on professional topics in Kazakh, 

Russian and foreign languages 

А
ЖКК1 

әртүрлі жақтан жалпы және жеке тұлғалар 

тобының мінез-құлқын сыни түрде бағалайды, 

кәсіби қызмет саласындағы адам мінез-

құлқындағы үрдістерді талдайды, сондай-ақ осы 

негізде ұйымның мінез-құлқын бақылауға 

қабілетті болады./А
ОПК1критически оценивать с 

разных сторон поведение как группы людей в 

целом, так и отдельных личностей, анализировать 

тенденции поведения людей в сфере 

профессиональной деятельности, а также уметь на 

этой основе управлять поведением организации./ 

АGPS
1
 critically evaluate from different angles the 

behavior of a group of people in general and of 

individuals, analyze trends in people's behavior in the 

sphere of professional activity, and also be able to 

control the behavior of the organization on this basis. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan  

 

Саясаттану   

Политология                                                                

Politology 

 

Рухани жаңғыру 

А
ЖКК2 

Еңбекті қорғау және АКТ нормаларын 

білу;/А
ОПК2 знание правил и нормы охраны труда 

и  ИКТ ;/ АGPS2
 knowledge of the rules and norms of 

labor protection and ICT; 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  

Информационно-коммуникационные технологии 

Information and communication technology 

 

Саясаттану   

Политология                                                                

Politology 

 
Кәсіпкерлік негіздері  

Предпринимательство и бизнес 

Basics of business 
А

ЖКК3 
сөйлеу дағдылары, графикалық 

нысандарды электрондық құжаттарда қолдану 

дағдылары; / А
ОПК3 навыки публичного 

выступления,  навыки использования 

графических объектов в электронных 

Кәсібиқазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский (русский) язык                                             

ProfessionalKazakh  (Russian) language 
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документах; /А
GPS3  skills of public speaking, skills 

of using graphic objects in electronic documents 

Кәсіби бағытталған шет тілі                                                                                                                                                             

Профессионально-ориентированный иностранный язык                                                                                                                 

Professionally oriented foreign language 

 

Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар 

Информационно-коммуникационные технологии 

Information and communication technology 

 
Математика  

Математика                       

Mathematics 

 

Кәсіпкерлік негіздері  

Предпринимательство и бизнес 

Basics of business 

 

Рухани жаңғыру 

 

А
ЖКК4

әлеуметтік-саяси және экономикалық 

процестер туралы ақпаратты жинау, жүйелеу 

және өзіндік талдау және олардың заманауи 

технологияларды пайдалана отырып, бизнес 

ортаға әсер ету./ 

А
ОПК4  навыки сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о 

социально-политических и экономических 

процессах и их влияние на бизнес среду с 

использованием современных технологий. /А
GPS4 

skills of gathering, systematization and independent 

analysis of information on socio-political and 

economic processes and their impact on the business 

environment using modern technologies. 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана  

Modern history of Kazakhstan 

Әмбебап құзіреттіліктер (ӘҚ)/ 

Универсальные компетенции (УК) / 
Universal competences (UC) 

Оқытудың нәтижесі (КҚ бірліктері)/Результат 

обучения (единицы ПК) / The result of training 

(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзіреттілік 

мәлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения (единицы 

компетенций) /Nhe name of courses that fopm the results of 

training (units of competences) 
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УК
А
 

Экономикалық ғылымның инновациялық 

экономикасының бірегей және маңызды 

орнын білу және түсіну үшін қазіргі кездегі 

өзекті мәселелер бойынша пікірталастар 

өткізіп, өз көзқарастарын  сауатты жүргізіп, 

болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік 

маңызды мақсаттарын айқындауға және 

қалыптастыруға және ақпаратты талдаудағы 

субъективтілікті азайтуға мүмкіндік береді. 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен 

мәдениетін білу; әлемнің басқа 

халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін 

толеранттылығында болу./ УК
А Знать и 

понимать уникальное и значимое место 

инновационной экономики экономической 

науки, грамотно вести  дискуссию и  

аргументированно отстаивать собственные 

позиции по актуальным проблемам 

современности,  определять и 

формулировать социально-значимые цели 

своей будущей профессиональной 

деятельности и минимизировать 

субъективизм при анализе информации. 

Иметь представление о традициях и культуре 

народов Казахстана; быть толерантным к 

традициям, культуре других народов мира. /  
To know and understand the unique and 

significant place of the innovative economy of 

economic science, competently conduct 

discussion and reasonably defend its own 

positions on current problems of the present, 

determine and formulate socially significant 

goals of its future professional activity and 

minimize subjectivity in analyzing information. 

Have an idea of the traditions and culture of the 

А
ӘҚ1 

бизнес жайында философиялық негіздерді, 

тарихи және құқықтық дұрыс ойлауды 

меңгеру;/А
УК1 владеть основами философского, 

исторического и правового мышление о бизнесе 

;/А
UC1

 know the basics of philosophical, historical, 

and legal thinking about the business; 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Құқық негіздері 

Основы прав 

Fundamentals of law 

А
ӘҚ2 

жаңа жағдайларға және адамдар арасындағы 

қарым-қатынасқа бейімделу қабілеті;/А
УК2 

умение адаптироваться к новой ситуации и 

межличностных коммуникации;/ АUC2 

ability to adapt to new situations and interpersonal 

communication; 

Социология  

Социология  

Sociology 

А
ӘҚ3 

команда құрушылыққа ұмтылу;/ 

А
УК3стремление к командообразованию;/ АUS3 

striving for team building; 

 

Дене шынықтыру  

Физическая культура   

Physical Education 
А

ӘҚ4 
ұйымда қолайлы моральдық-психологиялық 

ахуалды қалыптастыру мүмкіндігі;/А
УК4 умение 

создавать благоприятный морально-

психологический климат в организации;/ АUC4
 the 

ability to create a favorable moral and psychological 

climate in the organization; 

Социология  

Социология  

Sociology 

 

А
ӘҚ5 

жеке өсуге ұмтылу./А
УК5 стремление к 

личностному росту./ АUC5 the desire for personal 

growth 

 

Дене шынықтыру  

Физическая культура   

Physical Education 

 

Социология  

Социология  

Sociology 
А

ӘҚ6 
жазбаша және ауызша сауатты сөйлеу;/А

 УК6 

грамотная письменная и устная речь;/АUC6
 

competent written and spoken language; 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетелтілі 
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peoples of Kazakhstan; be tolerant of the 

traditions, culture of other peoples of the world. 
Иностранный язык  

Foreignlanguage 

 
А

ӘҚ7
 әріптестік қарым-қатынас жасау мүмкіндігі; 

толеранттылық тәртібін түсіну, тұрмыстық 

нәсілшілдікке, ксенофобияға, экстремизмге жол 

бермеуге және оларға қарсы әрекет етуге кедергі 

келтіреді./ А
УК7 умение выстраивать партнерские 

отношения; понимать установки толерантного 

поведения, профилактики бытового расизма, 

ксенофобии, экстремизма и противодействия им./ 

А
UC7 the ability to build partnerships; understand 

attitudes of tolerant behavior, prevent domestic 

racism, xenophobia, extremism and counteract them. 

 
Саясаттану   

Политология                                                                

Politology  

 
Социология  

Социология  

Sociology 

 

 

 

 

 

 


