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    технологических процессов с применением 

эмпирических и/или физико-химических 

моделей. 

Knowledge of the basic principles of the 

organization of chemical production, the main 

stages and design stages of the production of 

inorganic substances; methods of modeling and 

optimization of chemical-technological systems 

using computer technology; methods for optimizing 

chemical processes using empirical / or physico-

chemical models. 

 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Бейорганикалық заттар 

синтезінің химиялық жағдайлары 

Химические условия синтеза 

неорганических веществ 

Chemical conditions for the 

synthesis of inorganic substances 

5 Барлық химиялық элементтер мен олардың 

бейорганикалық қосылыстарының құрылымын, 

реактивтілігін және қасиеттерін зерттеуге 

байланысты пән. органикалық заттарды 

қоспағанда, барлық химиялық қосылыстарды 

қарастырады. Заманауи технологияларға 

қажетті қасиеттері бар жаңа материалдарды 

жасау жолдарын әзірлеу және ғылыми негіздеу. 

Цель курса - анализ, разработка и научное 

обоснование способов создания новых 

материалов с нужными для современной 

техники свойствами. Предмет, связан с 

изучением строения, реакционной способности 

и свойств всех химических элементов и их 

неорганических соединений, за исключением 

органических веществ.  

The discipline, connected with the strain, 

reactionary properties and all chemical elements 

and their inorganic compounds, is excluded from 

organic organisms. CEL develops and develops 

new technologies to create new materials with 

modern technologies. 

Бейорганикалық химия                                       

Неорганическая химия                                                                     

Inorganic chemistry 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Химиялық процестерді 

аналитикалық бақылау 

Аналитический контроль 

химических процессов 

Analytical control of chemical 

5 Химиялық, физикалық және физика-химиялық 

әдістердің теориялық негіздерін меңгеру; 

сынаманы талдаудың оңтайлы әдісін таңдай 

білу; заманауи аналитикалық қондырғылыарды 

кәсіби қолдана білу, алынған нәтижелерді 

Аналитикалық  химия 

Аналитическая химия 

Analytical chemistry 
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processes талдай білу; талдауды қауіпсіз жүргізуді 

қамтамасыз ету дағдыларын қалыптастыру. 

Освоение теоретических основ химических, 

физических и физико-химических методов; 

умение делать выбор оптимального метода 

анализа пробы; умение профессионально 

использовать современное аналитическое 

оборудование, анализировать полученные 

результаты; выработка навыков обеспечения 

безопасного проведения анализа. 

Mastering the theoretical foundations of chemical, 

physical and physico-chemical methods; ability to 

choose the optimal method of sample analysis; 

ability to use modern analytical equipment 

professionally, analyze the results obtained; 

development of skills to ensure safe analysis. 
4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Аналитикалық химиядағы 

сорбциялық процестер 

Сорбционные процессы в 

аналитической химии    

Sorption processes of analytical 

chemistry 

 

5 Оқу пәні сорбциялық процестер химиясының 

теориялық негіздерін, сорбенттерді жіктеуді, 

сорбция түрлерін, хроматографиялық әдістерді 

және практикалық қолдану салаларын 

тереңдете оқуға бағытталған; сорбциялық 

процестер химиясының теориялық негіздері, 

сорбциялық процестер эффективтілігінің 

сандық сипаттамалары туралы терең 

түсініктерді қалыптастыру; химияның барлық 

салаларында хроматографияның жаңа және 

аралас әдістерін қолданудың кең спектрінде 

хроматографиялық талдаудың теориялық 

және практикалық негіздерін қалыптастыру. 

Изучение теоретических основ химии 

сорбционных процессов, классификации 

сорбентов, видов сорбции, хроматографических 

методов и областей практического 

применения; формирование углубленных 

представлений о теоретических основах химии 

сорбционных процессов, количественных 

характеристиках эффектичности сорбционных 

процессов; теоретические и практические 

основы хроматографических методов анализа в 

широком спектре применения новых и 

Аналитикалық  химия 

Аналитическая химия 

Analytical chemistry 
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комбинированных методов хроматографии во 

всех областях химии. 

Studying the theoretical foundations of the 

chemistry of sorption processes, the classification 

of sorbents, types of sorption, chromatographic 

methods and areas of practical application; the 

formation of in-depth ideas about the theoretical 

foundations of the chemistry of sorption processes, 

quantitative characteristics of the efficiency of 

sorption processes; theoretical and practical 

foundations of chromatographic analysis methods 

in a wide range of applications of new and 

combined chromatography methods in all areas of 

chemistry. 
5 БП ТК 

БД КВ 

BD UK 

 

Мұнай өңдеу саласындағы қазіргі 

заманғы катализаторлар 

Современные катализаторы 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

Modern catalysts in the oil refining 

industry 

5 Бұл курс каталитикалық процестердің механизмін 

зерттеуді қарастырады. Катализаторлардың 

қасиеттері. Гомогенді және гетерогенді 

каталитикалық процестердің өту 

ерекшеліктері.Катализаторлар мен тасығыштар 

өндірісі. Крекинг, риформинг, гидротазалау 

катализаторларын зерттеу әдістері, шарттары, 

технологиялары және өндірісі. 

Данный курс предусматривает изучение механизма 

каталитических процессов, свойств катализаторов, 

особенностей протекания гомогенных и гетерогенных 

каталитических процессов. Освоение производства 

катализаторов и носителей, владение основными 

методами, условиями, технологиями и приемами 

производство катализаторов крекинга, риформинга, 

гидроочистки. 

This course includes the study of the mechanism of 

catalytic processes. The properties of the catalysts. 

Features of homogeneous and heterogeneous catalytic 

processes.Production of catalysts and carriers. Methods, 

conditions, technologies and production of catalysts for 

cracking, reforming, and hydrotreating. 

Каталитикалық және электрохимиялық процестер 

Каталитические и электрохимические процессы  

Catalytic and electrochemical processes 

Мұнай және мұнай өнімдерінің химиясы 

Химия нефти и нефтепродуктов Chemistry of oil and oil 

products 

6 БП ТК 

БД КВ 

BD UK 

 

Мұнай өңдеудегі технологиялық 

процестерді экологияландыру 

Экологизация технологических 

процессов в нефтепереработке  

Environmentalization of 

technological processes in oil 

5 Бұл курс мұнай химиясы және мұнай өңдеу 

процестерімен байланысты экологиялық 

қауіптіліктің негізгі түрлері мен көздерін, 

экологиялық қауіптілік деңгейін бақылау мен 

төмендетудің негізгі тәсілдерін қалыптастырады. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерді меңгеруді 

қарастырады: мұнай және газ өнеркәсібі 

Химиялық өндірістегі экологиялық бақылау 

Экологический контроль химического производства 

Environmental control of chemical production 
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refining кәсіпорындарында қоршаған табиғи ортаны 

қорғауды ұйымдастыру және басқару; табиғатты 

пайдалануды экологиялық-экономикалық 

оңтайландыру; қоршаған ортаға өндірістің әсерін 

азайтудың технологиялық және техникалық 

тәсілдері мен әдістері; мұнай-газ өндіру өндірісінің 

экологиялық сипаттамасы. 

Данный курс формирует основные виды и источники 

экологической опасности, связанной с процессами 

нефтехимии и нефтепереработки, основные способы 

контроля и снижения уровня экологической 

опасности. Содержание курса предусматривает 

освоение следующих разделов: организация и 

управление охраной окружающей природной среды на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности; 

эколого-экономическая оптимизация 

природопользования; технологические и технические 

подходы и методы минимизации воздействия 

производств на окружающую среду; экологическая 

характеристика нефтегазодобывающего 

производства. 

This course forms the main types and sources of 

environmental hazards associated with the processes of 

petrochemistry and oil refining, the main ways to control 

and reduce the level of environmental hazards. The 

course content includes the following sections: 

organization and management of environmental 

protection in the oil and gas industry; environmental and 

economic optimization of environmental management; 

technological and technical approaches and methods to 

minimize the impact of production on the environment; 

environmental characteristics of oil and gas production. 
2 семестр / 2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті/Вузовский компонент/University Components 
7 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Химиялық технологиядағы 

энергия мен ресурстарды үнемдеу 

процестері 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии 

Energy and resource saving 

processes in chemical technology  

5 Курстың мақсаты білім алушыларда энергия 

мен ресурстарды ұтымды пайдалануды, "жасыл 

химия" принциптеріне сәйкес минералды және 

органикалық шикізат пен техногенді 

қалдықтарды өңдеуді ұйымдастыруды қамтитын 

өндірістік есептерді шешуге кешенді көзқарасты 

қалыптастыру, сонымен қатар алған білімдерін 

тәжірибеде қолдану дағдылары мен іскерлігін 

қалыптастыру болып табылады. 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы 

Химическая технология органических веществ 

Chemical technology of organic compounds  
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Целью курса является формирование у 

обучающихся комплексного подхода к решению 

производственных задач, включающих 

рациональное использование  энергии и 

ресурсов, организацию переработки 

минерального и органического сырья и 

техногенных отходов в соответствии с 

принципами «зеленой химии», а также умений и 

навыков применения полученных знаний на 

практике.  

The goal of the course is to form a comprehensive 

approach to solving production problems that 

includes the rational use of energy and resources, 

organization of processing of mineral and organic 

raw materials and man-made waste in accordance 

with the principles of "green chemistry” and to turn 

knowledge, skills and abilities into action. 
8 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Тепе-теңдікті және тепе-теңдіксіз 

термодинамика  

Равновесная и неравновесная 

термодинамика 

Equilibrium and nonequilibrium 

thermodynamics 

5 Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қарастырады: 

статикалық термодинамиканың элементтері және 

негізгі түсініктері; неравновесных процестердің 

термодинамикасының негіздері; электролит 

ерітінділерін қалыптастыру тетігі, электрод 

процестерінің кинетикасы және т.б. туралы заманауи 

көзқарас. 

Содержание предмета предусматривает изучение 

следующих тем: элементы и основные понятия 

статической термодинамики; основы термодинамики 

неравновесных процессов; современное воззрение на 

механизм образования растворов электролитов, на 

кинетику электродных процессов и т.д. 

The content of the discipline provides for the study of the 

following topics: еlements and basic concepts of static 

thermodynamics;  fundamentals of thermodynamics of 

nonequilibrium processes; modern view on the 

mechanism of formation of solutions of electrolytes, on 

the kinetics of electrode processes, etc. 

 

Химиялық термодинамика және ерітінділердегітепе-

теңдік 

Химическая термодинамика и равновесие в растворах  

Chemical Thermodynamics and Equilibrium in solutions 

9 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру және жоспарлау 

Организация и планирование  

научно-исследовательских работ  

Organization and planning of 

5 Пәннің мақсаты - студенттердің ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 

ғылыми зерттеулер әдіснамасының заманауи 

түсініктерін игеру дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың соңында магистранттар өз бетінше 

Ғылым және білімдегі компьютерлік технологиялар                                       

Компьютерные технологии в науке и образовании                                                    

Computer technologies in science and education 
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research ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге, 

ақпаратты өңдеудің статистикалық әдістерінің 

негіздерін білуге және ғылыми әдебиеттермен 

жұмыс жасай білуге міндетті. 

Целью дисциплины является формирование у 

обучающихся навыков организации и 

планирования  научно-исследовательских работ, 

усвоения  современных концепций методологии 

научных исследований. К концу курса  

магистранты должны научиться вести 

самостоятельно научные исследования, знать 

основы статистических методов обработки 

информации, уметь работать с научной 

литературой.  

The purpose of the discipline is the formation of 

students' skills in the organization and planning of 

scientific research, the assimilation of modern 

concepts of the methodology of scientific research. 

By the end of the course, undergraduates must learn 

to conduct scientific research independently, know 

the basics of statistical methods of information 

processing, and be able to work with scientific 

literature. 

 
3семестр /3семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті/Вузовский компонент/University Components 
10 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Наноматериалдардың 

қолданбалы аспектілері 

Прикладные аспекты 

наноматериалов 

Applied Aspects of Nanomaterial 

5 Пәннің мақсаты - наноматериалдардың 

қасиеттерін, алу әдістері мен функционалдық 

наноматериалдарды қолдану саласын терең 

зерттеу. Осы пәнді игеру нәтижесінде білім 

алушылар қазіргі заманғы нанохимия және 

нанотехнология туралы түсінік 

қалыптастырады, сутегі энергиясы, 

электротехника, гибридті наноқұрылымдық 

материалдардың дамуы сияқты нанохимия мен 

нанотехнологияның даму перспективалары 

туралы білім алады. 

Цель дисциплины - глубокое изучение свойств 

наноматериалов, методы получения и области 

применения функциональных 

Наноқұрылымды материалдар және олардың өндірісі 

Наноструктурированны е материалы и их производство 

Nanostructured materials and their production 
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наноматериалов. В результате освоения 

данной дисциплины у обучающихся будут 

сформированы представления о современных 

концепциях нанохимии и нанотехнологии, 

получены знания о перспективах развития 

нанохимии и нанотехнологии в областях, 

таких как  водородная энергетика, 

электротехника, разработка гибридных 

наноструктурированных материалов. 

The purpose of the discipline is an in-depth study 

of the properties of nanomaterials, methods for 

producing them, and applications of functional 

nanomaterials. As a result of mastering this 

discipline As a result of mastering this discipline, 

students will form ideas about modern concepts 

of nanochemistry and nanotechnology, gain 

knowledge about the prospects for the 

development of nanochemistry and 

nanotechnology in areas such as hydrogen energy, 

electrical engineering, and the development of 

hybrid nanostructured materials. 

 
Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

11 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Жану мен жарылыс процестерінің 

негізгі теориялары 

Основные теории процессов 

горения и взрыва 

The main theories of combustion 

and explosion 

9 Пәнді оқып-үйренудің мақсаты білім 

алушылардың жану процесінің физикалық және 

химиялық негіздері туралы, сонымен қатар 

пайда болуы мен дамуы туралы білімдерін 

қалыптастыру. Жанудың әртүрлі аспектілері, 

көмірсутектер мен басқа заттардың жануы 

кезінде зиянды ластағыштардың пайда болуы 

жан-жақты қарастырылады. Жанғыш 

сұйықтықтың буы бар жарылғыш қоспалардың 

пайда болуын болдырмау сияқты қолданбалы 

аспектілер қарастырылады. Жарылғыш және 

жарылғыш заттарды сақтау, тасымалдау және 

жою. 

Целью изучения дисциплины является 

формирование у обучающихся знания основ 

физико-химических процессов, а также  

условия возникновения и развития процессов 

Химиялық, криминалистикалық және экологиялық 

сараптама Химическая, криминалистическая и 

экологическая экспертиза  

Chemical, forensic and environmental expertise 
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горения. Подробно будут рассмотрены 

различные аспекты горения, образование 

вредных загрязнений при горений углеводородв 

и других веществ. Будут рассмотрены 

прикладные аспекты, такие как предотвращение 

образования взрывчатых смесей, содержащих 

пары горючих жидкостей. Хранение, 

транспортировка и уничтожение взрывчатых 

веществ и средств взрывания.  

The purpose of studying the discipline is the 

formation of students' knowledge of the 

fundamentals of physical and chemical processes, 

as well as the conditions for the emergence and 

development of combustion processes. Various 

aspects of combustion, the formation of harmful 

contaminants during the combustion of 

hydrocarbons and other substances will be 

examined in detail. Applied aspects such as 

preventing the formation of explosive mixtures 

containing vapors of flammable liquids will be 

considered. Storage, transportation and destruction 

of explosives and explosives. 

 
12 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Перспективті композитті 

наноматериалдар 

Перспективные композитные 

наноматериалы 

Promising Composite 

Nanomaterials  

9 Композиттік материалдарды білу, 

наноматериалдардың қасиеттерін және 

олардың қолданбалы жақтарын жақсарту. 

Материалдық ғылымның болашағы бар 

жетістіктерін зерттеу. Композиттік 

материалдар туралы қазіргі заманғы түсінік. 

Композиттік наноматериалдарды жасау 

технологиялары. 

Формирование знаний о композиционных 

материалах, изучение методов и способов 

улучшения свойств наноматериалов и их 

прикладные аспекты. Обзор и анализ 

перспективных достижении науки о 

материалах.  Современное понимание 

композиционных материалов. Технологии 

создания композиционных наноматериалов.  

Knowledge of composite materials, improvement of 

Өнеркәсіптік қалдықтарды кайта өңдеу.  

Утилизация промышленных отходов.  

Disposal of industrial waste. 
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the properties of nanomaterials and their applied 

aspects. The study of promising material science 

advances. A modern understanding of composite 

materials. Technologies for creating composite 

nanomaterials. 
13 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Заттар мен материалдардың 

құрамын, құрылымы мен 

қасиеттерін зерттеудің заманауи 

әдістері 

Современные методы 

исследования состава, строения и 

свойств веществ и материалов 

Modern methods for studying the 

composition, structure and 

properties of substances and 

materials 

8 Курстың мақсаты - аспаптық зерттеудің әртүрлі 

түрлері мен әдістерін, жалпы принциптерді 

және заттар мен материалдарды зерттеудің 

зерттеу әдістерінің классификациясын, сапалық 

және сандық зерттеу әдістерін білетін, 

зерттеудің жаңа әдістерін қолдана білетін 

мамандарды даярлау. 

Целью курса является подготовка 

специалистов, способных разбираться в 

различных видах и методах инструментального 

исследования, знание общих принципов и 

классификации методов исследования для 

изучения веществ и материалов, знание 

качественных и количественных методов 

исследования, знание и умение применять 

новейшие физико-химические методы 

исследования.  

General principles and classification of research 

methods. Thermal analysis. The use of ion beam 

sensing for the diagnosis of substances and 

materials. The use of photon sensing. Microscopy. 

Scanning electron microscopy. Transmission 

electron microscopy. Scanning probe microscopy 

(SPM). Diffraction methods. Diffraction by a 

crystal lattice. Electron diffraction. Spectroscopy. 

Vibrational spectroscopy of solids. Electron 

spectroscopy. X-ray spectroscopy. Resonance radio 

spectroscopy 

 

Қатты жанғыш материалдар химиясы 

Химия твердых горючих материалов Chemistry of solid 

combustible materials 

Су дайындау және ағынды суларды тазарту 

Водоподготовка и очистка сточных вод Water treatment 

and wastewater treatment 

14 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Аспаптық химия 

Инструментальная химия 

Instrumental chemistry 

8 Талдаудың аспаптық     әдістерін        

қолданудың     практикалық          әдістерін       

білу      және дамыту. Зертханалық  

практикада       жиі          кездесетін               

аспаптық    талдау       әдістерімен       танысу;  

Метрологиялық бақылау және хемометрия 

Метрологический контроль и хемометрия Metrological 

control and chemometry 
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