


 

     соединений. 

The content of the course provides an understanding and 

assimilation of the basic ideas about the structure of the atom, 

chemical bonding, thermodynamics and kinetics of chemical 

reactions, the theory of solutions and the coordination theory 

of chemical compounds. 

 

2семестр /2семестр / Semester2 

Вузовский компонент по выбору 

2 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Математика 

Математика 

Mathematics 

5 Берілген курс математикалық аппараттарды меңгеру үшін 

және қолданбалы есептерді шешу үшін керек. Курс  

келесі мамематикалық тараулардан тұрады: сызықтық 

алгебра, аналитикалық геометрия, функция, функцияның 

шегі, дифференциалдық және интегралдық есептеулер. 

Данный курс предназначен для овладения 

математического аппарата и дальнейшего его применения 

для решения прикладных задач. Курс охватывает 

следующие разделы математики: линейная алгебра, 

аналитическая геометрия, функции, предел функции, 

дифференциальное и интегральное исчисление. 

This course is designed to master mathematical apparatus and 

its further application for solving applied problems. The 

course covers the following sections of mathematics: linear 

algebra, analytic geometry, functions, the limit of a function, 

differential and integral calculus. 

Курсты толық 

меңгеру үшін орта 

мектеп 

математикасын білу 

қажет.  

Для успешного 

освоения курса 

необходимо знание  

математики средней 

школы. 

For the successful 

completion of the 

course you need to 

know the mathematics 

of the secondary 

school. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC  

Элементтер  химиясы 

Химия элементов 

Chemistry of elements 

 

8  Пәнді оқу  химия элементтерінің қасиеттері, атом 

құрылымы, химиялық байланыс, термодинамика және 

реакциялардың кинетикасы туралы, заманауи 

ақпараттарды пайдаланып, қалыптасқан қарапайым және 

күрделі заттардың қасиеттері мен қасиеттері туралы білім 

жүйесін қалыптастыруды қамтиды. Нәтижесінде 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

неорганической 



қарапайым және күрделі заттардың қасиеттерін 

атомдардың электрондық құрылымдарында, химиялық 

байланыстың сипаттамаларына тәуелділікті анықтауға, 

химиялық элементтердің қасиеттеріндегі өзгерістердің 

құрылымын анықтайды және қалыптастырады, топтағы 

және қарапайым элементтер жүйесінде қарапайым және 

күрделі заттардың кезеңдерін анықтайды және 

қалыптастырады. 

Изучение дисциплины предусматривает формирование 

системы знаний о свойствах химических элементов, 

формах и свойствах образованных ими простых и 

сложных веществ с использованием современных 

сведений о строении атома, химической связи, 

термодинамике и кинетике реакций, теории растворов, 

координационной теории. В результате должны уметь 

устанавливать зависимость свойств простых и сложных 

веществ от электронных структур атомов, характеристик 

химических связей, выделять и формулировать 

закономерности изменения свойств химических 

элементов, простых и сложных веществ в пределах 

группы и периодов периодической системы элементов. 

The study of the discipline involves the formation of a 

system of knowledge about the properties of chemical 

elements, forms and properties of simple and complex 

substances formed by them using modern information about 

the structure of the atom, chemical bonding, thermodynamics 

and kinetics of reactions, the theory of solutions, coordination 

theory. As a result, should be able to establish the dependence 

of the properties of simple and complex substances on the 

electronic structures of atoms, characteristics of chemical 

bonds, identify and formulate patterns of changes in the 

properties of chemical elements, simple and complex 

substances within the group and periods of the periodic 

system of elements. 

химии 

Theoretical 

foundations of 

inorganic chemistry 



4 БП ТК 

БД КВ 

BD EC  

Химия тарихы және 

методологиясы 

История и методология 

химии                                                           

History and methodology of 

chemistry 

8 Материалдық әлемдегі логикалық біріздендірілген, 

үздіксіз және табиғи түрде дамып келе жатқан білім беру 

жүйесі ретінде ғылым идеясын құру. Химия тарихы 

туралы негізгі түсініктерді түсіну: Химия тарихын кезең-

кезеңмен айқындау, химия тарихының маңыздылығы, 

негізгі заңдарды және олардың химиялық ғылымды одан 

әрі дамыту үшін олардың маңыздылығын анықтау; 

Қазақстанда химия ғылымын дамыту; химиялық 

ғылымның қазіргі жағдайы. 

Создание представления о науке как о логически единой, 

непрерывно и закономерно развивающейся системе 

знаний в материальном мире. Понимание основных 

представлений об истории химии: разъяснить 

периодизацию истории химии, значение истории химии, 

открытие основных законов и их значение для 

дальнейшего развития химической науки; развитие 

химической науки в Казахстане; современное состояние 

химической науки.  

Creating an idea of science as a logically unified, 

continuously and naturally developing system of knowledge 

in the material world. Understanding the basic ideas about the 

history of chemistry: to clarify the periodization of the history 

of chemistry, the significance of the history of chemistry, the 

discovery of the basic laws and their significance for the 

further development of chemical science; development of 

chemical science in Kazakhstan; current state of chemical 

science. 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии   

Theoretical 

foundations of 

inorganic chemistry 

3семестр /3семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

5 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Аналитикалық  химия 

Аналитическая химия 

Analytical chemistry 

5 Аналитикалық химия курсын оқыту заттар мен 

материалдардың химиялық анализінің теориялық 

негіздерін,   дәлдігін, жоғары сезімталдығын, 

экспрестілігі мен таңдаулықты қамтамасыз ететін  

заттардың химиялық құрамын анықтау әдістері  тұралы 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 



негізгі білімдерді қалыптастырады. Курстың мазмұны 

келесі тақырыптарды менгеруді көздейді: сезгiштiк, 

аналитикалық реакциялардың таңдауы мен ерекшелігі; 

қышқылдар теориясы және негізделген; қышқылдық пен 

негізділік тұрақтылары; ресми тотығу - төмендету 

потенциалы және оған әсер ететін факторлар және т.б.       

Изучение дисциплины аналитической химии 

формирует базовые знания о теоретических основах 

химического анализа веществ и материалов, методах 

установления химического состава веществ, 

обеспечивающих точность, высокую чувствительность, 

экспрессность и избирательность анализа. Содержание 

курса предусматривает освоение следующих тем:  

чувствительность, избирательность и специфичность 

аналитических реакций;  теории кислот и основанй; 

константы кислотности и основности; формальный 

окислительно-восстановительный потенциал и факторы, 

влияющие на него и т.д.  

 The study of the course of analytical chemistry forms the 

basic knowledge of the theoretical foundations of chemical 

analysis of substances and materials, methods for determining 

the chemical composition of substances that provide accuracy, 

high sensitivity, rapid and selective analysis. The courses 

content includes the following topics: sensitivity, selectivity 

and specificity of analytical reactions; theories of acids and 

based; the constants of acidity and basicity; formal oxidation-

reduction potential and factors affecting it, etc. 

неорганической 

химии   

Theoretical 

foundations of 

inorganic chemistry 

6 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Органикалық химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические основы 

органической химии  

Theoretical foundations of 

organic chemistry 

5 Пәннің мазмұны органикалық химияның теориялық 

негіздерін, реагенттердің мен реакциялардың негізгі 

түрлерін және олардың механизмдерін, органикалық 

заттардың стехиометриясын терең оқуын қамтамасыз 

етеді. Органикалық химияның теориялық негіздерін 

меңгеру органикалық заттардың құрамы мен құрылымы 

және органикалық қосылыстардағы химиялық 

- 



реакциялардың жүру заңдылықтары терең түсінуді және 

практикалық дағдыларға иеленуді қалыптастырады.  

 Пәннің мазмұны органикалық химияның теориялық 

негіздері туралы терең түсінік береді. Негізгі реагенттер, 

реакциялар және олардың ағынының механизмдері. 

Органикалық заттардың стехиометриясының ұғымдары.          

Содержание дисциплины обеспечивает углубленные 

представления о теоретических основах органической 

химии, основных видах реагентов, реакций и механизмов 

их протекания, о стехиометрии  органических веществ.  

Освоение теоретических основ органической химии 

формирует углубленное представление о составе и 

строении  органических веществ, закономерностях 

протекания химических реакций в органических 

соединениях и  практические навыки владения 

полученными знаниями.   

The content of the discipline provides in-depth 

understanding of the theoretical foundations of organic 

chemistry, the main types of reagents, reactions and 

mechanisms of their occurrence, the stoichiometry of organic 

substances. Mastering the theoretical foundations of organic 

chemistry forms an in-depth understanding of the composition 

and structure of organic substances, the patterns of chemical 

reactions in organic compounds and practical skills in the 

knowledge gained. 

7 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Химиялық термодинамика. 

Ертінділердегі тепе-теңдік  

Химическая термодинамика. 

Равновесие в растворах  

 Chemical Thermodynamics. 

Equilibrium in solutions  

5 Заманауи физика-химия және электрохимияның 

маңызды теориялық мәселелерін және ең маңызды 

физика-химиялық және электрохимиялық талдау 

әдістерінің теориялық негіздерін терең зерттеуге 

бағытталған Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды 

қамтиды: термодинамиканың бірінші және екінші 

заңдары; статистика, энтропия және ықтималдық; 

термодинамиканың химиялық процесте қолданылуы; 

химиялық тепе-теңдік; тепе-теңдік константасы және 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии 

Theoretical 

foundations of 



температура; фазалардағы тепе-теңдік; ерітінділердің 

жалпы сипаты; термиялық анализ туралы терең түсінік 

береді. 

Учебный предмет направлен на углубленное изучение 

важных теоретических вопросов современной физической 

химии и электрохимии и теоретических основ важнейших 

физико-химических и электрохимических методов 

анализа. Содержание курса охватывает слеующие темы:  

первый и второй законы термодинамики; статистика, 

энтропия и вероятность; термодинамика в химическом 

процессе; химическое равновесие; константа равновесия и 

температуры; фазовое равновесие; общий характер 

решений; тепловой анализ. Course content covers the 

following topics. first and second laws of thermodynamics; 

statistics, entropy and probability; thermodynamics in the 

chemical process; chemical equilibrium; equilibrium constant 

and temperature; phase equilibrium; general character of 

solutions; thermal analysis. The subject is focused on the in-

depth study of important theoretical issues of modern physical 

chemistry and electrochemistry and the theoretical 

foundations of the most important physicochemical and 

electrochemical methods of analysis. 

inorganic chemistry 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

8 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Стереохимия негіздері және 

органикалық қосылыстардың 

конформациялық талдауы 

Основы стереохимии и 

конформационный анализ 

органических соединений 

Fundamentals of 

stereochemistry and 

conformational analysis of 

organic compounds 

8 Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды: 

динамикалық стереохимия, органикалық қосылыстардың 

стереохимиялық ерекшеліктері және органикалық 

қосылыстардың қасиеттеріне кеңістіктік құрылыстың 

әсері, органикалық қосылыстардың негізгі кластарын 

конформациялар және конформациялық талдау, 

конформациялық талдау, молекулалардың 

конформациясын және олардың заттардың физикалық 

және химиялық қасиеттерімен байланысы.  

Содержание курса охватывает слеующие темы:  

динамическая стереохимия основных классов 

Органикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

органической химии 

Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 



органических соединений; стереохимические 

особенности органических соединений и влияние 

пространственного строения на свойства органических 

соединений, представления о конформациях и 

конформационном анализе основных классов 

органических соединений, конформационный анализ, и 

конформации молекул и связи их с физическими и 

химическими свойствами веществ. 

Course content covers the following topics: dynamic 

stereochemistry of the main classes of organic compounds; 

stereochemical features of organic compounds and the effect 

of spatial structure on the properties of organic compounds. 

Concepts and conformational analysis of the main classes of 

organic compounds. Conformational analysis, and the 

conformation of the molecules and their connection with the 

physical and chemical properties of substances. 

9 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Органикалық реакциялар 

стереохимиясы 

Стереохимия органических 

реакций  

Stereochemistry of organic 

reactions 

8 Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды: 

органикалық химияның арнайы бөлімі ретінде 

стереохимия, қосылыстардың стереохимиясының 

химиялық реакциялардың бағыты мен жылдамдығына 

әсері, қонформациялық изомерлер, ротамерлер, олардың 

негізгі конформациясы, айналмалы энергетикалық 

кедергілер, энергиядағы айырмашылықтар, дипольдық 

момент. Энтантомерлер (антиподтар), диастереомерлер 

(эритро, треоизомерлер, мезо формасы). 

Стереоизомерлердің қасиеттеріндегі ұқсастықтар мен 

айырмашылықтар. Рацематтар.  

Содержание курса охватывает слеующие темы:  

стереохимия как специфический раздел органической 

химии. Место стереохимии в химии органических 

веществ. Влияние стереохимии соединений на 

направление и скорость химических реакций. 

Конформационные изомеры. Ротамеры, основные их 

конформации, энергетические барьеры вращения, 

Органикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

органической химии 

Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/064/265.htm


различие в энергетике, дипольных моментах. Энантомеры 

(антиподы), диастереомеры (эритро-, трео-изомеры, 

мезоформа). Сходство и различие в свойствах 

стереоизомеров. Рацематы.    

Course content covers the following topics:  

Stereochemistry as a specific section of organic chemistry. 

Place stereochemistry in organic chemistry. The influence of 

stereochemistry of compounds on the direction and speed of 

chemical reactions. Conformational isomers. Rotamers, their 

main conformations, rotational energy barriers, differences in 

energy, dipole moments. Enanthomers (antipodes), 

diastereomers (erythro, threo isomers, meso form). The 

similarities and differences in the properties of stereoisomers. 

Racemates.    

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

10 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Физика 5 «Физика» пәні жалпы теориялық дайындықтың негізін 

құрайды және ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың іргелі қорының рөлін атқарады. 

Физиканы оқытудың негізгі мақсаты: қазіргі физикалық 

әлем мен ғылыми дүниетаным туралы көзқарастар, іргелі 

заңдарды, классикалық және қазіргі заманғы физика 

теорияларын, физикалық зерттеу әдістерін қолданудың 

білігі мен дағдысын кәсіби іс әрекет жүйесінің негізі 

ретінде қалыптастыру.   

Дисциплина «Физика» составляет основу 

общетеоретической подготовки, играет роль 

фундаментальной базы информационно-

коммуникационной технологии. Основная цель 

преподавания физики состоит: в формировании 

представления о современной физической картине мира и 

научного мировоззрения, знаний и умений использования 

фундаментальных законов, теорий классической и 

современной физики, методов физического исследования 

- 



как основы системы профессиональной деятельности. 

The discipline "Physics" is the basis of general theoretical 

training, plays the role of the fundamental basis of 

information and communication technology. The main goal 

of teaching physics is: to form an understanding of the 

modern physical picture of the world and the scientific 

worldview, knowledge and skills of using the fundamental 

laws, theories of classical and modern physics, methods of 

physical research as the basis of the system of professional 

activity. 

11 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Кинетика және электрохимия 

Кинетика и электрохимия 

Kinetics and electrochemistry 

 

5 Курс комплексті реакциялардың формальды 

кинетикасының теориясын, гомогенді және гетерогенді 

катализдік мәселелерді және электрохимияның теориялық 

негіздерін толыққанды көрсетуге бағытталған. Курстың 

мақсаты қарапайым және күрделі реакциялардың ресми 

кинетикасының теориялық негіздерін көрсету, реакциялар 

жылдамдығына және бағытына әсер ететін факторларды 

анықтау; химиялық және электрохимиялық реакциялар 

механизмдерін зерттеу. 

Курс направлен на наиболее подробное  изложение 

теорий формальной кинетики сложных реакций,  

вопросов гомогенного и гетерогенного  катализа  и 

теоретических основ  электрохимии. Цель курса показать 

теоретическую базу формальной кинетики простых и 

сложных реакций , определение  факторов,  влияющих на 

скорость и направление реакций; изучение механизмов 

химических и электрохимических реакций.  

The course is aimed at the most detailed presentation of the 

theories of formal kinetics of complex reactions, issues of 

homogeneous and heterogeneous catalysis, and the theoretical 

foundations of electrochemistry. The purpose of the course is 

to show the theoretical basis of the formal kinetics of simple 

and complex reactions, the determination of factors affecting 

the speed and direction of reactions; the study of the 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии   

Theoretical 

foundations of 

inorganic chemistry 



mechanisms of chemical and electrochemical reactions.  

12 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының химиясы  

Химия функциональных 

производных органических 

молекул 

Chemical of functional 

derivatives of organic 

molecules 

5 Пәннің мақсаты мен міндеттері органикалық 

молекулалардың функционалдық туындыларының 

физикалық және химиялық қасиеттерін синтездеу 

әдістерін оқытуды қамтиды. Органикалық 

молекулалардың функционалдық туындыларының 

құрамы мен құрылымын, номенклатурасын, физикалық 

және химиялық қасиеттерін, синтездеу және қолдану 

әдістерін білу керек, бұл білімді практикада қолдана білу 

керек. Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды 

бар: моно және көпфункционалды қосылыстар: галогендік 

туындылар, спирттер, карбонил қосылыстары, кето-энол 

толтомериясы, қышқыл-негіздік талдау, карбон 

қышқылдары және олардың туындылары, азот 

қосылыстары, фенолдар, гетерофункционалды 

қосылыстар. Дайындау әдістері, қасиеттері және қолдану. 

  Цель и задачи дисциплины предусматривает  

изучение методов синтеза, физических и химических 

свойств, применения функциональных производных 

органических молекул. Необходимо знать состав и 

структуру функциональных производных органических 

молекул, номенклатуру, физические и химические 

свойства, методы синтеза и применение, уметь применять 

полученные знания на практике.   Содержание включает 

следующие темы: моно и полифункциональные 

соединения: галогенопроизводные, спирты, карбонильные 

соединения, кето-енольная таутомерия, кислотно-

основной анализ, карбоновые кислоты и их производные, 

азотистые соединения, фенолы, гетерофункциональные 

соединения. Методы получения, свойства и применение. 

The purpose and objectives of the discipline involves the 

study of methods of synthesis, physical and chemical 

properties, the use of functional derivatives of organic 

molecules. It is necessary to know the composition and 

Органикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

органической химии 

Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 



structure of functional derivatives of organic molecules, the 

nomenclature, physical and chemical properties, methods of 

synthesis and application, to be able to apply this knowledge 

in practice. The content includes the following topics: mono 

and polyfunctional compounds: halogen derivatives, alcohols, 

carbonyl compounds, keto-enol tautomerism, acid-base 

analysis, carboxylic acids and their derivatives, nitrogenous 

compounds, phenols, heterofunctional compounds. Methods 

of obtaining, properties and application. 

13 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Количественныые методы  

анализа. 

Сандық талдау әдістері. 

Quantitative analysis 

 

5 Курстың мазмұны гравиметрия және титриметриялық 

талдау әдістерін, талдау әдістерін практикалық 

қолданудың шарттары мен салаларын, олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін ескере отырып, 

классикалық химиялық әдістер теориясы мен практикасы 

саласындағы білімді дамытуды қамтиды.  Нәтижесінде, 

талдау схемасын құрастыру, тапсырмаға сәйкес талдау 

әдісін таңдауға, жеке элементтерді анықтау әдістерін 

меңгеруге, көпкомпонентті жүйелерді талдау 

принциптерін білуге, қарапайым аналитикалық 

операциялардың әдістерін меңгеруге, талдау нәтижелерін 

өңдеу әдістеріне ие болуы керек. 

Содержание курса предусматривает освоение знаний в 

области теории и практики таких классических 

химических методов, как гравиметрия и 

титриметрические методы анализа, рассмотрение условий 

и областей практического использования методов 

анализа, их преимуществ и недостатков. В результате 

должны  иметь представление о составлении схемы 

анализа, уметь выбрать метод анализа в соответствии с 

поставленной задачей,  освоить методики определения 

отдельных элементов, знать принципы анализа 

многокомпонентных систем, овладеть техникой обычных 

аналитических операций, методы обработки результатов 

анализа. 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии   

Theoretical 

foundations of 

inorganic chemistry 



The course content involves the development of knowledge 

in the field of theory and practice of such classical chemical 

methods as gravimetry and titrimetric methods of analysis, 

consideration of the conditions and areas of practical use of 

methods of analysis, their advantages and disadvantages. As a 

result, they should have an idea about drawing up an analysis 

scheme, be able to choose an analysis method in accordance 

with the task, master the methods for determining individual 

elements, know the principles of analysis of multicomponent 

systems, master the techniques of ordinary analytical 

operations, methods for processing analysis results. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

14 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Предпринимательство и 

бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

5 Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, қызметтің 

экономикалық, әлеуметтік және экологиялық аясы; бизнес 

идея және бизнес жоспарды дамыту; пәннің негізгі 

бағыттарының бірі ретінде студенттерді жеке 

жауапкершілікке, ынталандыруға, инновациялыққа, 

талпынысқа және қоғам алдындағы жауапкершілікке 

үйретеді. 

Данный курс включает три направления: бизнес 

администрирование, экономика, социальные и 

экологические  рамки жизнедеятельности; бизнес идея и 

разработка бизнес плана. Особое значение в курсе 

уделяется важности формирования таких позиций, как 

персональная ответственность, мотивация, дух 

инноваций, любопытство и ответственность перед 

обществом.  

This course includes three directions: Business administration, 

Economics, social and ecological framework of life; Business 

idea and business plan development. The special value in this 

course is given to the importance of forming such positions as 

personal responsibility, motivation, the spirit of innovation, 

curiosity, social responsibility. 

- 

15 ЖБП ТК Рухани жаңғыру 5 Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі - 



ООД КВ 

GCD ЕК 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, 

бәсекелі қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. 

Студент жастардың зердесі мен санасының ашықтығы – 

рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты 

болып табылады.  

В условиях современной реальности, фундаментальным 

принципом развития общества  должно стать стремление 

молодежи к знанию, к прагматизму, к 

конкурентоспособности.  Восприимчивость и открытость 

сознания студенческой молодежи – главное условие 

эффективной реализации модернизации общественного 

сознания.  

In the conditions of modern reality, the fundamental principle 

of the development of society should be the desire of young 

people for knowledge, for pragmatism, for competitiveness. 

The receptiveness and openness of the consciousness of 

student youth is the main condition for the effective 

implementation of modernization of public consciousness. 

16 ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

 

Цифрліқ технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by 

branches of application 

5 Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан 

Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік 

бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі 

кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық 

ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады. 

Дисциплина рассматривает основные этапы  внедрения и 

реализации Государственной программы РК «Цифровой 

Казахстан», цифровые платформы оказания электронных 

услуг, различные способы обработки цифровой 

информации в различных профессиональных областях. 

The discipline examines the main stages of implementation 

and realization of the State Program of the Republic of 

Kazakhstan "Digital Kazakhstan", digital platforms for the 

provision of electronic services, various ways of processing 

digital information in various professional fields. 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and 

Сommunication 

technologies 



17 ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной 

культуры 

Basics of Anti-Corruption 

Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы көзқарас, құқықтық база және заңнама. Сыбайлас 

жемқорлық тұжырымдамасы және оның негізі. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тұру және қарсы тұрудың 

психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру. Құқықтық 

жауапкершілік.  

Антикоррупционное мировоззрение, правовая база и  

законодательство в РК. Понятие коррупции и ее основы. 

Психологические особенности восприятия и 

противодействия коррупции. Формирование 

антикоррупционной культуры. Юридическая 

ответственность.  

Anticorruption worldview, legal framework and legislation in 

the Republic of  Kazakhstan. The concept of corruption and 

its basis. Psychological features of perception and 

counteraction to corruption. Formation of anti-corruption 

culture. Legal liability. 

- 

18 ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Экология негіздері және 

тіршілік қауіпсіздігі  

Основы экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности  

Fundamentals of ecology and 

life safety 

5 Пән адамның қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әсер 

тәсілдерін, қоршаған ортадағы ғаламдық өзгерістерді 

және адамның тіршілігінің стратегияларын зерттеуге 

бағытталған. Сонымен қатар, ТЖ шаруашылық 

обьектілерінің тұрақты қызметі, техногенді және табиғи 

сипаттағы ТЖ салдарын жою, алдын ала ескерту, 

өнеркәсіптер мен ұйымдарда қауіпсіз еңбек шарттарын 

қамтамасыз ету сұрақтары қарастырылады.  

Дисциплина направлена на изучение способов 

безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания, глобальных изменений в окружающей среде и 

стратегии выживания человечества. устойчивого 

функционирования объектов хозяйствования в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), вопросов предупреждения 

и ликвидации последствий ЧС природного и 

техногенного характера, а также применения 

- 



современных средств поражения, обеспечения 

безопасных условий труда на предприятиях и в 

организациях. 

Discipline is aimed at exploring ways to secure human 

interaction with the environment, global changes in the 

environment and the survival strategy of mankind. sustainable 

operation of business facilities in emergency situations (ES), 

issues of preventing and eliminating the consequences of 

natural and man-made emergencies, as well as the use of 

modern means of destruction, ensuring safe working 

conditions in enterprises and organizations. 

19 ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Іскери риторика  

Деловая риторика  

Вusiness  rhetoric 

5 Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа қатысушыны 

коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған, ол кәсіптік маңызды жағдайларда жеке 

тұлғалармен байланыс орнату үшін қажетті білім мен 

дағдылар жиынтығы болып табылады. 

Курстың мақсаты – әдеби тіл нормаларының теориялық 

негіздерін оқыпүйрену және тиімді сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Тілдік қарым-қатынасты қалыптастыру 

және қолдау, коммуникативті нәтижеге жетуді 

қамтамасыз ететін негізгі риторикалық стратегиялар мен 

тактикалармен танысу, студенттердің сөйлеу мәдениетін 

жақсарту. 

Дисциплина направлена на формирование у участника 

делового общения комплексной коммуникативной 

компетенции, представляющей собой совокупность 

знаний и навыков, необходимых для установления 

межличностного контакта в профессионально значимых 

ситуациях, обучение речевым средствам установления и 

поддержания эффективной коммуникации, ознакомление 

с основными риторическими стратегиями и тактиками, 

обеспечивающими достижение коммуникативно-

значимого результата, совершенствование культуры речи 

обучающихся.  

Кәсіби орыс тілі 

Профессиональный 

русский язык 

Professional Russian 

language  



Discipline is aimed at forming in the participant of business 

communication an integrated communicative competence, 

which is a set of knowledge and skills necessary for 

establishing interpersonal contacts in professionally 

significant situations. The aim of the course is to study the 

theoretical foundations of the norms of the literary language 

and to form the skills of effective public speaking. Teaching 

speech tools to establish and maintain effective 

communication, acquaintance with the basic rhetorical 

strategies and tactics ensuring the achievement of a 

communicatively meaningful result, improving the speech 

culture of students. 

5семестр /5семестр / Semester 5 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

20 БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Биохимия негіздері                                                            

Основы биохимии                                                       

Bases of biochemistry 

7 Биоорганикалық қосылыстар: көмірсулар, қанттар, 

витаминдер, гормондар, ферменттер және басқа 

химиялық топтардың өкілдері, олардың қасиеттері мен 

әрекеттесу ерекшеліктері. Құрамы, құрылысы және тірі 

ағзаларының құрамына кіретін негізгі класстарының 

алмасу процестері.                

В процессе изучения дисциплины студенты должны 

ознакомиться с оновными классами биоорганических 

соединений: углеводы, сахара, витамины, гормоны, 

ферменты и другие химические группы, их свойства и 

роль в организме и  биохимических процессах,  элементы   

структуры и обмена веществ между основными классами 

живых организмов. В результате изучения дисциплины 

студент должен уметь применять полученные 

теоретические знания на практике.               

 Bioorganic compounds: carbohydrates, sugars, vitamins, 

hormones, enzymes and other chemical groups, their 

properties and their interaction. Elements of structure, 

structure and exchange of basic classes of living organisms. 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы  

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Chemical of 

functional derivatives 

of organic molecules 

21 БП Педагогика және 5 «Педагогика және педагогикалық психология» пәнін оқу Кафедра педагогики  



ЖООК 

ПД ВК 

BD UC 

педагогикалық психология  

Педагогика и педагогическая 

психология  

Pedagogy and pedagogical 

psyhology   

барысында педагогика ғылымының іргелі және 

қолданбалы  негіздері теориялары және технологиялары 

жаңа білім беру тұғырлар негізінде меңгертіледі. 

Педагогиканың теориялық негіздері үдерісінде 

инновациялық әдістер және педагогикалық іс-әрекеттің 

практикамен интеграциясы жүзеге асырылады. Болашақ 

мұғалімдер оқыту мен тәрбиенің принциптерімен, 

заңдылықтарымен, сонымен қатар, жалпы білім беретін 

мектептегі оқу-тәрбие үдерісінің жаңа 

технологияларымен танысады.  

В ходе курса «Педагогика и педагогическая психология» 

изучаются общетеоретические основы педагогической 

науки и новые подходы к педагогическим теориям и 

технологиям. В процессе реализации теоретических основ 

осуществляется интеграция с практической 

педагогической деятельностью и инновационными 

методами. Будущие учителя знакомятся с приципами, 

закономерностями обучения и воспитания, а также с 

инновационными технологиями учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе.  

The course "Pedagogy and pedagogical psyhology" includes 

the study of the general theoretical foundations of pedagogical 

science and new approaches to pedagogical theories and 

technologies. In the process of implementing the theoretical 

foundations, integration with practical pedagogical activity 

and innovative methods is carried out. Future teachers are 

introduced to the principles, patterns of training and 

education, as well as innovative technologies of the 

educational process in the  general school.  

Педагогика 

кафедрасы 

Department of 

Pedagogy 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

22 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Химияны оқыту әдістемесі  

Методика обучения химии                                     

Teaching techniques of 

chemistry 

6 Курстың мақсаты - теориялық білімдердің әдіснамалық 

жүйесін қалыптастыру - қазіргі кезеңде мектепте химия 

пәнін оқыту әдістемесі негіздерімен танысу; 

демонстрация экспериментінің дағдыларын қалыптастыру 

Химияны оқыту 

әдістемесі 

Методика 

преподавания химии 



және жетілдіру; химия сабақтарын өткізуде жаңа 

ақпараттық технологияларды қолдану; студенттерді 

оқытушылық қызметке дайындау. 

Целью курса является формирование методической 

системы теоретических знаний – ознакомление с 

основами методики обучения химии в школе на 

современном этапе; формирование и совершенствование 

навыков постановки  демонстрационного эксперимента; 

использование новых информационных технологий при 

проведении занятий по химии; подготовка студентов к 

педагогической деятельности.  

The goal of the course is the formation of a methodological 

system of theoretical knowledge - acquaintance with the 

fundamentals of the methodology of teaching chemistry at 

school at the present stage; the formation and improvement of 

the skills of the demonstration experiment; the use of new 

information technologies in conducting chemistry classes; 

preparing students for teaching activities. 

Technique of teaching 

chemistry 

23 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Химияның негізгі зандары                                

Основные законы химии                                        

Basic laws of chemistry 

6 Химияның негізгі заңдары. Зат массасының сақталу заңы. 

Құрам тұрақтылық заңы. Эквиваленттер заңы. Еселік 

қатынастар заңы. Көлемдік қатынастар заңы. Авогадро 

заңы. Периодтық заң. 

Усвоение основных законов химии: закона сохранения 

массы вещества, закона постоянства состава, закона 

эквивалентов, закона кратных отношений, закона 

объемных отношений, закона Авогадро, Периодического 

закона.                                             Basic laws of chemistry. 

The law of conservation of mass. Law of constancy of 

composition. Law of equivalents. The law of multiple 

relations. Thelawofvolumetricrelations. Avogadro'slaw. 

Periodiclaw. 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии                                               

Theoretical bases of In

organic Chemistry   

24 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Кванттық механика негіздері 

және компьютерлік химия  

Основы квантовой механики 

8 Курсты меңгерудің  мақсаты - атомдар мен қарапайым 

молекулалардан басталатын және жоғары молекулалы 

қосылыстармен аяқталатын химиялық қосылыстардың 

Бейорганикалық 

химияның 

теориялық негіздері 



и компьютерная химия  

Fundamentals of quantum 

mechanics and computer 

chemistry 

қасиеттерін сипаттау және есептеу үшін кванттық 

механика, атом және молекуланың құрылымы, химиялық 

байланыс, математикалық аппаратура және кванттық 

механика әдістері туралы негізгі идеяларды білу.  

Кванттық механиканың теориялық  негіздерімен  танысу 

және  игеру,  игеру барысында білу қажет: квантық химия 

негіздері мен негізгі ұғымдары мен анықтамалары 

жөніндегі білімді қалыптастыру, есептеу және 

анықтамалық әдебиеттерді пайдалана, кванттық-

химиялық зерттеу әдістерін қолдана, кванттық-химиялық 

әдістерді қолдануда тәжірибелік дағдыларды меңгере 

білу.   

Цель освоения курса - иметь представление о 

квантовой механике, знать основные представления о 

строении атома и молекулы, химической связи,  

математический аппарат и методы квантовой механики 

для описания и расчета свойств химических соединений, 

начиная с атомов и простейших молекул и кончая 

высокомолекулярными соединениями; уметь расчитывать 

и  пользоваться учебной и справочной литературой, 

применять квантово-химические методы исследования 

при решении стоящих перед ним задач, приобрести 

практические навыки по применению квантово-

химических методов. 

The goal of mastering the course is to have an idea about 

quantum mechanics, to know the basic ideas about the 

structure of the atom and molecule, chemical bonding, the 

mathematical apparatus and quantum mechanics methods for 

describing and calculating the properties of chemical 

compounds, starting with atoms and simplest molecules and 

ending with high-molecular compounds; be able to calculate 

and use educational and reference books, apply quantum-

chemical research methods in solving his problems, acquire 

practical skills in applying quantum-chemical methods. 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии 

Theoretical 

foundations of 

inorganic chemistry 



25 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Кванттық химияның есептеу 

әдістері 

Расчетные методы квантовой  

химии 

Computational Quantum 

Chemistry Methods 

8 "Расчетные методы квантовой  химии" пәнің меңгеру 

мақсаты - кванттық механиканың есептеу әдістері туралы 

түсінік беру. Мазмұны келесі тақырыптарды қамтиды: 

Hund Rule; графикалық теорияның негізгі түсініктері; 

жарықтың жарығы; мемлекет, үштің жағдайы; толқынды 

диапазон; дірілдеу спектрі мен электронды сіңіру 

спектрін есептеу әдістері.  

Цель освоения дисциплины "Расчетные методы 

квантовой  химии" - иметь представление о расчетных 

методах квантовой механики. Содержание охватывает 

следующие темы:  Правило Хунда; основные понятия 

теории графов; свет света; состояние, состояние триплета; 

диапазон волн; методы расчета колебательных спектров и 

спектров электронного поглощения.   

The goal of mastering the course"Computational Quantum 

Chemistry Methods" is to have an idea about the 

computational methods of quantum mechanics. The content 

covers the following topics: Hund Rule; basic concepts of 

graph theory; light of light; the state, the state of the triplet; 

wave range; methods for calculating the vibrational spectra 

and electron absorption spectra. 

Химиялық 

термодинамика. 

Ертінділердегі тепе-

теңдік 

Химическая 

термодинамика. 

Равновесие в 

растворах 

Chemical 

Thermodynamics. 

Equilibrium in 

solutions 

26 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Гетероциклді косылыстар 

химиясы 

Химия гетероциклических 

соединений  

Chemistry of heterocyclic 

compounds 

7 "Гетероциклді қосылыстар химиясы» пәнің оқу 

мынадай негізгі тақырыптарды меңгеруді қарастырады:  

гетероциклді қосылыстардың химиясында жіктелуі және 

номенклатурасы; гетероциклді қосылыстардың құрылысы 

олардың физикалық, химиялық қасиеттері мен 

биологиялық белсенділігіне әсері; гетероциклдерді 

синтездеудің негізгі әдістері және олардың химиялық 

қасиеттері және т.б. 

Изучение дисциплины "Химия гетероциклических 

соединений" предусматривает освоение следующих 

основных тем: классификация и номенклатура в химии 

гетероциклических соединенийф; влияние строения 

гетероциклических соединений на их физические, 

Органикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

органической химии 

Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 



химические свойства и биологическую активность; 

основные методы синтеза гетероциклов и их химические 

свойства и т.д.  

Studying the course "Chemistry of heterocyclic 

compounds" provides for mastering the following main 

topics: сlassification and nomenclature in the chemistry of 

heterocyclic compounds; the influence of the structure of 

heterocyclic compounds on their physical, chemical properties 

and biological activity; the main methods of synthesis of 

heterocycles and their chemical properties еtс. 

химиясы  

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Chemical of 

functional derivatives 

of organic molecules 

27 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Гетерофункционалды 

қосылыстар химиясы 

Химия 

гетерофункциональных 

соединений 

Сhemistry of heterofunctional 

compounds 

7 «Гетерофункционалды қосылыстар химиясы» курсын 

оқудын мақсаттары мен міндеттері келесі негізгі 

тақырыптарды игеруді қамтиды: бірнеше функционалдық 

топтардың қатысуымен байланысты химиялық 

өзгерістердің кең ауқымы; функционалдық топтардың 

өзара әсерімен анықталған реактивтіліктің күшеюі мен 

әлсіреуі; монофункционалды қосылыстарға тән емес 

ерекше қасиеттері және т.б. алынған теориялық 

білімдерді  практика  қолдана білу. 

Цели и задачи изучения курса "Химия 

гетерофункциональных соединений" предусматривает 

освоение следующих основных тем: большое 

разнообразие химических превращений, связанное с 

наличием нескольких функциональных групп;  усиление 

и ослабление реакционной способности, определяемое 

взаимным влиянием функциональных групп; 

специфические свойства, не характерные для 

монофункциональных соединений и т.д. и умение 

применять на практике полученные теоретические 

знания. 

The goals and objectives of studying the course "Chemistry 

of heterofunctional compounds" include the development of 

the following main topics: a wide variety of chemical 

transformations associated with the presence of several 

Органикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

органической химии 

Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы  

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Chemical of 

functional derivatives 

of organic molecules 



functional groups; strengthening and weakening of reactivity, 

determined by the mutual influence of functional groups; 

specific properties not characteristic of monofunctional 

compounds, etc. and the ability to practice the theoretical 

knowledge. 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

6 семестр /6семестр / Semester 6 

28 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Органикалық заттарды  

хроматографиялық 

концентрлеу, бөлу және 

талдау әдістері  

Хроматографические методы 

концентрирования, 

разделения и анализа 

органических веществ 

Chromatographic methods for 

the separation and analysis of 

organic substances 

5  Пәннің мазмұны хроматографиялық әдістердің 

теориясы мен практикасына және оларды органикалық 

заттардың замануи химиялық талдауында қолдануына  

байланысты бір қатар мәселелерді қарастырады. 

Хроматографиялық әдістін қазіргі күйімен, замануи 

хроматографиялық аспаптардың жұмыс істеу  қағидалары 

мен олардың құрамына кіретін элементтерге  байланысты 

негізгі түсініктерімен таныстырады.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с теорией и практикой хроматографических 

методов и их применением в современном химическом 

анализе органических веществ. Знакомит с современным 

состоянием метода,  с базовыми понятиями, связанными с 

принципами работы современных хроматографических 

приборов и входящих в их состав элементов.  

The content of the discipline covers a range of issues related 

to the theory and practice of chromatographic methods and 

their use in modern chemical analysis of organic substances, 

introduces the current state of the method, with basic concepts 

related to the principles of operation of modern 

chromatographic devices and their constituent elements. 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы  

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Chemical of 

functional derivatives 

of organic molecules 

29 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы       

Химическая технология 

органических веществ  

Chemical technology of 

organic compounds 

5 Курсты оқудын мақсаттары мен міндеттері келесі 

негізгі тақырыптарды игеруді қамтиды: органикалық 

заттар технологиясының теориялық негіздері, 

технологиялық схемалар мен аппараттардың техникалық-

экономикалық негіздемесі, оларды жобалау негіздері, 

негізгі және нәзік органикалық синтез өнімдері, 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы  

Химия 



аппараттар мен жабдықтарды өндіру технологиясы, әр 

түрлі шикізат және қосалқы заттар мен материалдар, 

органикалық синтез технологиялары және алған 

теориялық білімдерін практикада қолдану мүмкіндігі. 

Цели и задачи изучения курса предусматривает 

освоение следующих основных тем: теоретические 

основы технологии органических вешеств, выбор и 

технико-экономическое обоснование технологических 

схем и аппаратов, основы их проектирования, продукты 

основного и тонкого органического синтеза, аппараты и 

оборудование технологии производства, различные типы 

сырьевых и вспомогательных материалов и веществ, 

технологии органического синтеза и умение применять на 

практике полученные теоретические знания. 

 The goals and objectives of studying the course  include 

the development of the following main topics: theoretical 

foundations of organic matter technology, selection and 

feasibility study of technological schemes and devices, the 

basics of their design, products of basic and fine organic 

synthesis, devices and equipment of production technology, 

various types of raw materials and auxiliary materials and 

substances, technologies of organic synthesis and the ability to 

put into practice the obtained theoretical knowledge . 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Chemical of 

functional derivatives 

of organic molecules 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

30 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мұнайхимиясы 

Нефтехимия  

Petrochemistry 

8 Курсты оқудын мақсаттары мен міндеттері келесі 

негізгі тақырыптарды игеруді қамтиды: 

мұнайхимиясының теориялық негіздері,  мұнайхимиялық 

өндірістер, негізгі технологиялық процестер. 

Көмірсутектерді тотықтыру, галоидтеу, сульфирлеу және 

нитрлеу. Мұнайөнімдерінің компоненттік, фракциялық 

көмірсутекті талдауы және алған теориялық білімдерін 

практикада қолдану мүмкіндігі. 

Цели и задачи изучения курса предусматривает 

освоение следующих основных тем: теоретические 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы  

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 



основы нефтехимии, нефтехимическое производство, 

основные технологические процессы, компонентный, 

фракционный углеводородный анализ нефтепродуктов и 

умение применять на практике полученные теоретические 

знания. 

The goals and objectives of studying the course include the 

development of the following main topics: theoretical 

foundations of petrochemistry, petrochemical production, 

basic technological processes, component, fractional 

hydrocarbon analysis of petroleum products and the ability to 

put into practice the received theoretical knowledge. 

Chemical of 

functional derivatives 

of organic molecules 

Физикалық химия                                               

Физическая химия                                                 

Physical Chemistry 

31 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Химмотология  

Химмотология  

Chemotology 

8 «Химмотология» пәні жанар-жағармай 

материалдарының қолданбалы қасиеттерін, атап айтқанда, 

энергетикалық, жанғыштық, антидетонациялық, 

күйелену, электрлену қасиеттерін; мотор майларының 

жуғыштық–дисперстік қасиетін, физика-химиялық 

тұрақтылығын, ұшқыштығы т.б. қасиеттерін зерттейді, 

сондай-ақ, оларды  әртүрлі техникалар мен өндірістік 

құрылғыларға қолдану барысында аппараттардың жұмыс 

қабілетіне, экономиялық тиімділігіне әсерін зерттеп, оны 

жақсартудың жолдарын қарастырады. 

Дисциплина «Химмотология» расматривает физико-

химические свойства моторных топлив, экплуатационные  

характеристики, прикладные свойства горюче-смазочных 

материалов, а именно энергетические, антидето-

национные, электрические свойства и горючесть, 

сажеобразование, физико-химическая стабильность, 

летучесть и т.д. Исследование влияния на экономическую 

эффективность при применении в различных техниках и 

промышленных  установках, и пути их улучшения.   

Discipline “Chemmotology» concerned with the study of 

the  application of fuels and lubricants, in particular, energy, 

flammability, anti-detonation, electrolysis properties; 

detergent-properties of motor oils, physical-chemical stability,  

Органикалық 

химияның 

теориялық негіздері 

Теоретические 

основы 

органической химии 

Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 

Физикалық химия                                               

Физическая химия                                                 

Physical Chemistry 



volatility etc.,  investigates the effects of their use on different 

machine and equipment, and improves their application 

properties and  efficiency. 

32 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Жоғары молекулалық 

қосылыстар химиясы  

Химия высокомолекулярных 

соединений  

Macromolecular Chemistry 

7 "Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы" пәнді 

оқудын мақсаттары мен міндеттері келесі негізгі 

тақырыптарды игеруді қамтиды: жоғары молекулалық 

қосылыстар химиясы пәніне кіріспе, полимерлер құрамы, 

молекулалық масса түсінігі және анықтау әдістері, 

полимерлерді синтездеу және өндіру әдістері мен 

тәсілдері, полимерлерді түрлендіру жолдары мен 

ерекшеліктері және алған теориялық білімдерін 

практикада қолдану мүмкіндігі. 

Цели и задачи изучения дисциплины «Химия 

высокомолекулярных соединений" предусматривает 

освоение следующих основных тем: введение в химию 

высокомолекулярных соединений, состав полимеров, 

понятие молекулярная масса и методы определения, 

методы и способы синтеза и производства полимеров, 

способы и особенности модификации полимеров и   

умение применять на практике полученные теоретические 

знания. 

 The goals and objectives of studying the "Macromolecular 

Chemistry" discipline include the development of the 

following main topics: Introduction to the chemistry of high-

molecular compounds, the composition of polymers, the 

concept of molecular mass and methods of determination. 

Methods   of the synthesis and production of polymers. 

Methods and features of the modification of polymers and the 

ability to put into practice the received theoretical knowledge.  

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы 
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33 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Мономерлер мен полимерлер 

химиясы және технологиясы 

 Химия и технология 

 "Мономерлер мен полимерлер химиясы және 

технологиясы" пәнің оқудын мақсаттары мен міндеттері 

келесі негізгі тақырыптарды игеруді қамтиды: негізгі 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 



мономеров и полимеров 

Chemistry and technology of 

monomers and polymers 

ұғымдар, мономерлер мен полимерлердің жіктелуі және 

номенклатурасы, полимерлеу және поликонденсация 

полимерлері үшін мономерлер, мономерлердің табиғи 

көздері, полимерлерді өндіру үшін пайдаланылатын 

мономерлерді синтездеуге арналған дайындық және 

өндірістік әдістер; осы әдістердің теориялық және 

технологиялық ерекшеліктері; синтезделген 

мономерлердің негізгі қасиеттері, сондай-ақ мономерлер 

үшін негізгі шикізатты өндірудің технологиялық 

процестері. Алған теориялық білімдерін практикада 

қолдана білу. 

Цели и задачи изучения дисциплины "Химия и 

технология мономеров и полимеров" предусматривает 

освоение следующих основных тем: основные понятия, 

классификация и номенклатура мономеров и полимеров, 

мономеры для получения полимеризационных и  

поликонденсационных полимеров, природные сырьевые 

источники мономеров, препаративные и промышленные 

методы синтеза мономеров, применяемых для получения 

полимеров;   теоретические и технологические 

особенности этих методов; основные свойства 

синтезированных мономеров, а также технологические 

процессы производства базового  сырья для мономеров и   

умение применять на практике полученные теоретические 

знания. 

The goals and objectives of studying the "Chemistry and 

technology of monomers and polymers" discipline include the 

development of the following main topics: basic concepts. 

classification and nomenclature of monomers and polymers, 

monomers for polymerization and polycondensation 

polymers, natural sources of monomers, preparative and 

industrial methods for the synthesis of monomers used to 

produce polymers; theoretical and technological features of 

these methods; the basic properties of the synthesized 

туындыларының 

химиясы  

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Chemical of 
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monomers, as well as technological processes for the 

production of basic raw materials for monomers and the 

ability to put into practice the received theoretical knowledge. 

 

7 семестр /7 семестр /Semester 7 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

34 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Органикалық және 

мұнайхимиялық синтездің  

әдістері  

Методы органического и 

нефтехимического синтеза 

Methods of organic and 

petrochemical synthesis 

6 Пән келесі тақырыптарды оқуын мен игеруін: 

көміртектің онтогенезін және органикалық 

молекулалардың функционализациясын синтетикалық 

әдістер, реакциялардың шарттары, қолданылатын 

реагенттер мен катализаторлар, ең маңызды процестер; 

органикалық және мұнай-химиялық синтез процестерінде 

пайдаланылатын шикізатты өндіру технологиясы; хош 

иісті көмірсутектерді өндірудің синтезін жасау 

технологиясы, синтез газы және қаныққан, қанықпаған 

және хош иісті көмірсутектердің тотығуына негізделген 

әр түрлі қанықпаған қосылыстар мен оттегі құрамды 

өнімдер және алған теориялық білімдерін практикада 

қолдана білуін қарастырады. 

Дисциплина предусматривает изучение и освоение 

рассматривает следующих тем: синтетические методы 

построения углеродного скелета и функционализации 

органических молекул, условия проведения реакций, 

используемые реагенты и катализаторы, наиболее важные 

побочные процессы; технология получения сырьевых 

компонентов, используемых для проведения процессов 

органического и нефтехимического синтеза; технология 

осуществления синтезов с получением ароматических 

углеводородов, разнообразных непредельных соединений 

и кислородсодержащих продуктов на основе синтез-газа и 

окисления насыщенных, ненасыщенных и ароматических 

углеводородов и   умение применять на практике 

полученные теоретические знания. 

Synthetic methods for the construction of the carbon 

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул  

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы 

Chemistry of 

Functional Derivatives 

of Organic Molecules 

  



skeleton and the functionalization of organic molecules, the 

conditions of the reactions, the reagents and catalysts used, the 

most important side processes. technology for the production 

of raw materials used for the processes of organic and 

petrochemical synthesis. technology of making syntheses with 

the production of aromatic hydrocarbons, various unsaturated 

compounds and oxygen-containing products based on 

synthesis gas and oxidation of saturated, unsaturated and 

aromatic hydrocarbons and the ability to put into practice the 

received theoretical knowledge. 

35 КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Хемометрия және химиялық 

метрология 

Хемометрия и химическая 

метрология 

Chemometrics and Chemistry 

Metrology 

5 

 

Пәнді оқу барысында хемометрия мен химиялық 

метрологияның теориялық негіздері қарастырылады: 

анализ сапасын бақылау, аналитикалық және физика-

химиялық процестерін математикалық модельдеу, 

сызықтық байланыс статистикасы, аналитикалық 

белгілерді градуирлеу және өңдеу, ақпараттар теориясын, 

кейіптерді тану теориясын, ақпараттар базаларын, 

ақпараттық-іздеу  және сараптамалық жүйелерін сапалық 

және сандық химиялық анализ тапсырмаларын шешуде 

қолдану.   

В процессе изучения дисциплины рассматриваются 

теоретические основы хемометрии и химической 

метрологии: контроль качества анализа, математическое 

моделирование аналитических и физико-химических 

процессов, статистика линейной связи, градуировка и 

обработка аналитических сигналов, применение теории 

информации, теории распознавания образов, баз данных, 

информационно-поисковых и экспертных систем для 

решения задач качественного и количественного 

химического анализа. 

In the process of studying of this discipline will be 

considered the theoretical foundations of discipline 

“Chemometry and chemical metrology”: analysis quality 

control, mathematical modeling of analytical and 

Аналитикалық  

химия 

Аналитическая 

химия 

Analytical chemistry  

 

Количественныые 

методы  анализа. 

Сандық талдау 

әдістері. 

Quantitative analysis 

 



physicochemical processes, linear communication statistics, 

calibration and processing of analytical signals, application of 

information theory, pattern recognition theory, databases, 

information retrieval and expert systems for solving problems 

of qualitative and quantitative chemical analysis   and the 

ability to put into practice the received theoretical knowledge.  

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

36 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Органикалық 

қосылыстардың 

спектроскопиялық талдау 

әдістері 

Спектроскопические методы 

анализа органических 

соединений 

Spectroscopic methods for 

analyzing organic compounds 

6 «Органикалық қосылыстардың спектрлік әдістерін 

талдау» пәні теориялық және спектралды талдау 

әдістерінің практикалық негіздерін меңгеруге 

бағытталған. Бұл пәнді оқытудың негізгі мақсаты: негізгі 

физика-химиялық әдістерді зерттеу (масс-спектрометрия, 

электронды және вибрациялық спектроскопия, ядролық 

магниттік-резонанстық спектроскопия), масс-спектрлерді 

декодтау, ИК және УК-спектрін білу, спектрлік деректер 

кешенін пайдалану негізінде қосылыстардың құрылымын 

құру мүмкіндігін білу. 

 Дисциплина «Спектральные методы анализа 

органических соединений», направлена на формирование 

теоретических и усвоение практических основ 

спектральных методов анализа. Основная цель 

преподавания данной дисциплины состоит:  в изучении 

основных физико-химических методов (масс- 

спектрометрия, электронная и колебательная 

спектроскопия, спектроскопию ядерного магнитного 

резонанса), знаний расшифровки масс-спектров, ИК- и 

УФ-спектров, спектров ЯМР 
1
Н и ЯМР 

13
С, умений 

устанавливать строение соединений на основе 

использования комплекса спектральных данных. 

 The discipline "Spectral Methods of Analysis of Organic 

Compounds" is aimed at forming the theoretical and 

mastering the practical bases of spectral analysis methods. 

The main purpose of teaching this discipline is: to study the 

main physicochemical methods (mass spectrometry, electron 

Органикалық 

химияның 
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and vibrational spectroscopy, nuclear magnetic resonance 

spectroscopy), knowledge of the interpretation of mass 

spectra, IR and UV spectra, 13Н NMR spectra, the ability to 

establish the structure of compounds based on the use of a 

complex of spectral data.  

37 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Физикалық органикалық 

химия 

Физическая органическая 

химия 

Physicals Organic Chemistry 

6 Пәннің негізгі мазмұны келесі тақырыптарды зерттеуді 

қамтиды: қазіргі заманғы органикалық химияның физика-

химиялық мәселелерін шешудің негізгі тәсілдері және 

нақты әдістері; физикалық органикалық химия әдістерінің 

негізгі топтары; органикалық молекулаларды қамтитын 

реакциялардың термодинамикалық және кинетикалық 

бақылауы.  

Основное содержание дисциплины предусматривает 

изучение следующих тем: основные подходы и 

конкретные методы решения физико-химических проблем 

современной органической химии; основные группы 

методов физической органической химии; 

термодинамический и кинетический контроль реакций с 

участием органических  молекул.    

The main content of the discipline includes the study of the 

following topics: basic approaches and specific methods for 

solving the physicochemical problems of modern organic 

chemistry; basic groups of methods of physical organic 

chemistry; thermodynamic and kinetic control of reactions 

involving organic molecules. 
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38 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Биологиялық белсенді 

қосылыстар химиясы және 

технологиясы 

Химия и технология 

биологически активных 

соединений  

Chemistry and technology of 

biologically active compounds 

7 "Биологиялық белсенді қосылыстар химиясы және 

технологиясы" пәнінің негізгі мазмұны биологиялық 

белсенді заттардың химиялық құрамы және құрылымды 

ұйымдастырулу қағидаларының және де құрылымы мен 

биологиялық функциясының ара қатынасын анықтау 

мәселелерін қарастырады. Биологиялық белсенді 

заттардың биосинтезінің технологиялық ерекшеліктері. 

Биологиялық белсенді заттардың биосинтезінің негізгі 

технологиялық көрсеткіштері.   Биологиялық белсенді 
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Органикалық 
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заттардың әр түрлі класстары: алифатты табиғи 

қосылыстар, изопреноидтар, ароматты табиғи 

қосылыстар, алкалоидтар, антибиотиктер т.б. 

Основное содержание дисциплины "Химия и технология 

биологически активных соединений" включает 

рассмотрение вопросов химического состава и принципов 

структурной организации биологически активных 

соединений, а также выяснение взаимосвязи между их 

структурой и биологическими функциями. 

Технологические особенности биосинтеза БАВ. 

Основные технологические показатели биосинтеза БАВ. 

Основные классы биологически активных веществ: 

алифатические природные соединения, изопреноиды, 

ароматические природные соединения, алкалоиды, 

антибиотики и др. 

The main content of the  discipline "Chemistry of biologically 

active compounds" includes the considers the main classes of 

biologically active substances: aliphatic natural compounds, 

isoprenoids, aromatic natural compounds, alkaloids, 

antibiotics, etc. The content of the discipline includes 

consideration of the chemical composition and principles of 

the structural organization of biologically active compounds, 

as well as clarifying the relationship between their structure 

and biological functions. Technological features of 

biosynthesis of biologically active substances. The main 

technological indicators of biosynthesis of biologically active 

substances. 

химиясы 

Chemistry of 

Functional Derivatives 

of Organic Molecules 

Theoretical 

foundations of organic 

chemistry 

 

39 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Азотқұрамды қосылыстар 

химиясы 

Химия азотсодержащих 

соединений 

Chemistry of nitrogen-

containing compounds 

7 Пәннің негізгі мазмұны азот құрамындағы 

қосылыстардың келесі топтарын қарастырады: алифаттық 

және ароматты аминдер; енаминдер; нитроқосылыстар; 

нитрозоқосылыстар; иминдер; карбон қышқылдарының 

туындылары; көмір қышқылының туындылары; 

изоцианаттар, изотиоцианаттар; гидразин туындылары; 

гидроксиламин; гидразондар, диазоалкандар; оксидтер; 

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Органикалық 

молекулалардың 



нитрондар және т.б. Аминдердің әрбір тобы үшін 

синтездеу әдістері мен сипатты реакциялары. 

Основное содержание дисциплины предусматривает 

рассмотрение следующих групп азотсодержащих 

соединений: алифатические и ароматические амины; 

енамины; нитросоединения;  нитрозосоединения; имины; 

производные карбоновых кислот; производные угольной 

кислоты; изоцианаты, изотиоцианаты; производные 

гидразина; гидроксиламина; гидразоны, диазоалканы; 

оксимы; нитроны и т.д. Методы синтеза и  характерные 

для каждой группы реакции  аминов.    

The main content of the discipline provides for 

consideration of the following groups of nitrogen-containing 

compounds: aliphatic and aromatic amines; enamines; nitro 

compounds; nitroso compounds; imine; carboxylic acid 

derivatives; carbonic acid derivatives; isocyanates, 

isothiocyanates; hydrazine derivatives; hydroxylamine; 

hydrazones, diazoalkanes; oximes; nitrons, etc. Synthesis 

methods and characteristic for each group of the reaction of 

amines. 

функционалды 

туындыларының 

химиясы 

Chemistry of 

Functional Derivatives 

of Organic Molecules 

 

40 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Арнайы мақсатты 

полимерлер химиясы мен 

технологиясы  

Химия и технология 

полимеров специального 

назначения 

Chemistry and  technology of 

special polymers 

6 Бұл пән арнайы мақсаттағы полимерлік 

материалдарды синтездеу мен өндірудің негізгі 

мәселелерімен, арнайы мақсаттағы полимерлік 

материалдарды - функционалды және реактивті, ыстыққа 

төзімді, отқа төзімді, жоғары берікті, өткізгіш, 

биодеструктивті, ынталандырушы, майға төзімді, 

химиялық тұрақтылықты және басқа полимерлерді 

қолданбалы қолдану мәселелерімен айналысады, 

медициналық және биологиялық мақсаттарда полимерлер 

алу технологиялары, жалпы және арнайы мақсаттағы 

синтетикалық резеңке, резеңкелердің түрлері, силоксан 

резеңке және оларды дайындау әдістері, фторидті-

фторолеиндер негізіндегі сополимерлер, 

термопластикалық эластомерлер. 
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молекул  
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 Жоғары 



Данная дисциплина рассматривает основные вопросы 

синтеза и получения полимерных материалов 

специального назначения, вопросы прикладного 

применения полимерных материалов специального 

назначения – функциональных и реакционноспособных, 

термостойких, огнеупорных, высокопрочных, 

электропроводных, биодеструктирующих, 

стимулчувствительных, маслостойких, химически 

стойких и др. полимеров, технологии получения 

полимеров медико-биологического назначения, 

синтетические каучуки общего и специального 

назначения, виды каучуков, силоксановые каучуки и 

методы их получения, фторкаучуки - сополимеры на 

основе фторолеинов,  термоэластопласты. 

This discipline deals with the main issues of synthesis and 

production of special purpose polymeric materials, questions 

of applied application of special purpose polymeric materials 

- functional and reactive, heat-resistant, fire-resistant, high-

strength, conductive, biodestructive, stimulatory, oil-resistant, 

chemically resistant, and other polymers. Technologies of 

obtaining polymers for medical and biological purposes. 

Synthetic rubber general and special purpose. Types of 

rubbers. Siloxane rubbers and methods for their preparation. 

Fluororubber - copolymers based on fluorooleins. 

Thermoplastic elastomers. 

молекулалық 

қосылыстар химиясы                                                                      

Химия 

высокомолекулярны

х соединений  

Macromolecular 

Chemistry 

 

41 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Полимерлер химиясы мен 

физикасы    

Химия и физика полимеров 

Chemistry and physics of 

polymers 

6 Пән теориялық болып табылады және студенттердің 

полимер күйінің ерекшеліктерін, төмен молекулалық 

қосылыстардан полимерлердің негізгі айырмашылық-

тарын, сондай-ақ оларды өндірудің негізгі механизмдерін 

таныстыру үшін әзірленген. Полимерлердің физикалық 

және механикалық қасиеттері. Деформация 

сипаттамалары, полимер материалдарын талдаудың 

заманауи  физика-химиялық әдістері. Бұл пән 

құрылымды, полимерлердің құрылымын және оларды 

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 



өңдеу кезінде және жұмыс жағдайында олардың мінез-

құлқының арасындағы қатынасты анықтайды.   

Дисциплина является теоретической и призвана 

познакомить студентов с особенностями полимерного 

состояния, основными отличиями полимеров от 

низкомолекулярных соединений, а также с основными 

механизмами их получения. Физико-механические 

свойства полимеров. Деформационные характеристики, 

современные физико-химические методы анализа 

полимерных материалов. Данная дисциплина 

устанавливает связь между строением, структурой 

полимеров и с их поведением в процессе переработки и в 

условиях эксплуатации. 

The discipline is theoretical and is designed to acquaint 

students with the features of the polymer state, the main 

differences of polymers from low-molecular compounds, as 

well as the main mechanisms for their production. Physical 

and mechanical properties of polymers. Deformation 

characteristics, modern physicochemical methods for the 

analysis of polymeric materials. This discipline establishes the 

relationship between the structure, the structure of polymers 

and their behavior during processing and in operating 

conditions. 

химиясы 

Chemistry of 

Functional Derivatives 

of Organic Molecules 

Жоғары 
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42 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Полимерлі композитті 

материалдар химиясы және 

технологиясы 

Химия и технология 

полимерных 

композиционных материалов 

Chemistry and technology of 

polymer composite materials 

6 Пәннің негізгі мазмұны композитті материалдар 

ғылымы саласындағы іргелі білімнің зерттелуін және 

дамуын қамтамасыз етеді және келесі тақырыптарды 

қарастырады: полимерлі композитті материалдардың 

негізгі типтері, маңызды қасиеттері мен құрылымы, 

полимерлі композициялық материалдарды  тиімді алу 

жолдары, өңдеу әдістері және іс жүзінде қолданудың 

аспектілері.   

Основное содержание дисциплины предусматривает 

изучение и освоение фундаментальных знаний в области 

науки о композиционных материалах и рассматривает 

Химия 

функциональных 

производных 

органических 

молекул 

Органикалық 

молекулалардың 

функционалды 

туындыларының 

химиясы 

Chemistry of 



следующие темы: основные типы полимерных 

композиционных материалов,  строение и важные 

свойства, оптимальные методы создания полимерных 

композиционных материалов, методы переработки и 

практические аспекты применения.    

The main content of the discipline provides for the study 

and development of fundamental knowledge in the field of the 

science of composite materials and covers the following 

topics: the main types of polymer composite materials, 

structure and important properties, optimal methods for 

creating polymer composite materials, processing methods 

and practical aspects of application. 

Functional Derivatives 

of Organic Molecules 

Жоғары 

молекулалық 

қосылыстар химиясы 

Химия 

высокомолекулярны

х соединений 

Macromolecular 

Chemistry 

 

43 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

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   

6 Пәннің мазмұны келесі тақырыптарды қарастырады: 

тақырыптары мен  полимерлердің  тұралы негізгі 

түсініктер, полимерлер, синтетикалық және жасанды 

талшықтар мен пластмассалардың химиялық сараптамасы 

пәні және негізгі түсініктері, полимерлер мен олардың 

негізіндегі материалдардың құрамын және құрылымын 

анықтайтын инструменталды әдістері, сараптама 

бойынша нормативті актілер, сапалық қөрсеткіштер,  

сынамен сұраптаудың және оны анализге дайындаудың 

әдістемесі, қорытынды құрылымы және мазмұны,  

рәсімделуі т.б.  

Содержание дисциплины предусматривает изучение 

следующих тем: тематика и основные понятия полимеров, 

химический анализ синтетических и синтетических 

волокон и пластмасс, инструментальные методы 

определения состава и структуры полимеров и 

материалов на их основе; нормативные акты по 

экспертизе, качественные показатели; методы 

окончательного изучения и подготовки к анализу, 

окончательной структуре и содержанию, дизайну и т. д.  

The content of the discipline includes the study of the 

following topics: Subjects and basic concepts of polymers, 
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chemical analysis of synthetic and synthetic fibers and 

plastics, instrumental methods of determining composition 

and structure of polymers and their materials. Normative acts 

on expertise, qualitative indexes. Methods of final 

examination and preparation for the analysis, final structure 

and content, design, etc. 
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