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In the process of studying the discipline, students will master the following modern 

technologies: developmental education, problem-based learning, student-centered learning, 
integration of didactic disciplines, innovative learning, humanistic education, integrative-
modular learning, adaptive and dual teaching. The focus of any technology is guaranteed 
achievement of the set goals of education, optimization of the educational process, achievement 
of the planned level of knowledge, subject skills and creative experience.  
Special attention is paid to the development of students' autonomy and creative activity, the 
implementation of methods for measuring the quality of the results achieved. 

 

2 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

 

Периодтық заң химиялық 
жүйелендірудің негізі ретінде  
Периодический закон как основа 
химической систематики  
Periodic law as the basis of the 
chemical systematics 

5 Бейорганикалық химияның материал-дары элементтердің периодтық жүйесінің қазіргі 
интерпретациясы бойынша. Периодтық жүйенің құрылысы. Жай, бинарлық және күрделі 
заттардың құрылым типтері мен қасиеттері. 

Материал по неорганической химии на базе современной интерпретации 
периодической системы элементов. Структура периодической системы. Типы структур и 
свойства простых,   бинарных и  сложных веществ.                                  
Material on inorganic chemistry on the basis of modern interpretation of the periodic system of 
elements. Structure of the periodic table. Types of structures and properties of simple, binary and 
complex substances. 

Бейорганикалық химия 
Неорганическая химия 
Inorganic chemistry 

3 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 
 

Жалпы және бейорганикалық 
химияны оқытудың әдістемелік 
аспектілері  
Методологические аспекты 
обучения общей и неорганической 
химии 
Methodological aspects of teaching 

general and inorganic chemistry 

5 Жалпы және бейорганикалық химияны оқыту әдістемесі және оның проблемалары. Оқыту 
әдістерін жүйелеу. Жалпы және бейорганикалық химияны оқытуда бақылаудың рөлі және 
химиялық білімнің сапасын жоғарылатудағы химиялық білім мен дағдыларды 
қалыптастыру диагностикасы.  
Методология обучения общей и неорганической химии и ее проблемы. Систематизация 
методов обучения. Роль контроля в процессе обучения общей и неорганической химии и 
диагностики сформированности химических знаний и умений при повышении качества  

химического образования.  
Methodology of teaching general and inorganic chemistry and its problems. Systematization of 
teaching methods. The role of control in the training of general and inorganic chemistry and the 
diagnosis of the formation of chemical knowledge and skills in improving the quality of 
chemical education.  

Бейорганикалық 
химияның теориялық 
негіздері 
Теоретические основы 
неорганической химии   
Theoretical foundations of 
inorganic chemistry 

4 БП 
ЖООК 
БД ВК 

BD UK 

 

Биологиялық мамандықтарда 
химияны оқытудын әдістемесі 
және казіргі кездегі 

технологиялары  
Методология и современные 
технологии обучения химии на 
биологических специальностях 
Methodology and advanced teaching 
technology of chemistry  of biology 
speciality 

5 Биология және биотехнологиялық мамандықтарының білімалушыларының жалпы 
химияны оқыту методологиясы және оның мәселелері. Жаңа ақпараттық технологиялар 
ерекшеліктері. Оқыту әдістерін жүйелілеу, оқытудаға бақы-лаудың ролі. Химиялық 

білімді қалыптастыру мен химиялық білімнің сапасын жоғарлатудағы диагностиканың 
ролі.   
Методология обучения общей химии для студентов биологических, физических и 
технических специальностей и ее проблемы. Особенности новых информа-ционных 
технологий. Роль контроля в процессе обучения, систематизация методов обучения. Роль 
диагностики в сформированности химических знаний и умений при повышении качества  
химического образования. 
Methodology of teaching general chemistry for students of biological, physical and technical 

specialties and their problems. Innovative new information technologies. Role control in the 
process of teaching, systematization of teaching methods. The role of diagnostics in chemical 
formation and formation of chemical processes during the formation. 

Органикалық 
молекулалардың 
функционалды 

туындыларының химиясы  
Химия функциональных 
производных 
органических молекул 
Chemical of functional 
derivatives of organic 
molecules 

5 БП Аналитикалық химияны оқытудың 5 Аналитикалық химияны оқытудың әдістемелік аспектілері бойынша материалдардың Аналитикалық  химия 
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ЖООК 
БД ВК 

BD UK 

 

әдістемелік аспектілері 
Методологические аспекты 

обучения аналитической химии  
Methodological teaching aspects of 
Analitical chemistry  

дидактикалық және әдістемелік ерекшеліктері, оқытудың репродуктивті және продуктивті 
әдістері, сонымен қатар педагогика мен психология жетістіктерін оқыту. Аналитикалық 

химия пәнің  оқыту әдістерін жүйелендіру, жалпы мазмұны, негізгі тарауларды оқытудың 
методологиясы,  бақылаудың ролі т.б. 
 Дидактические и методические особенности, репродуктивные и продуктивные методы 
обучения по  методологические аспекты преподавания аналитической химии, а также 
значение достижений педагогики и психологии для методики преподавания. Содержание, 
методология, проблемы обучения система-тизация методов обучения, роль контроля в 
процессе обучения аналитической химии. 
 Didactic and methodological features, reproductive and productive methods of teaching on the 

methodological aspects of teaching analytical chemistry, as well as the importance of pedagogy 
and psychology achievements for the teaching methodology. Content, methodology, learning 
problems, systematization of teaching methods, the role of control in the teaching of analytical 
chemistry. 

Аналитическая химия 
Analytical chemistry 

6 БП 
ЖООК 
БД ВК 
BD UK 

 

"Экологиялық химия" курсын 
оқытудын әдістемелік аспектілері  
Методологические аспекты 
преподавания  курса  

"Экологическая химия" 
Мethodology teaching aspects of 
course of "Environmental Chemistry" 

5 "Экологиялық химия" курсын  оқытудын әдістемелік аспектілері бойынша 
материалдардың дидактикалық және әдістемелік ерекшеліктері, оқытудың  әдістері, 
сонымен қатар педагогика мен психология жетістіктерін оқыту. "Экологиялық химия" 
пәнің жалпы мазмұны, оқыту әдістерін жүйелендіру, негізгі тарауларды оқытудың 

методологиясы,  бақылаудың ролі т.б.   
Дидактические и методические особенности, репродуктивные и продуктивные методы 
обучения по  мето-дологическим аспектам преподавания курса "Экологическая химия", а 
также значение достижений педагогики и психологии для методики преподавания. 
Содержание, методология, проблемы обучения систематизация методов обуче-ния, роль 
контроля в процессе обучения дисциплине "Экологическая химия". 
Didactic and methodological features, reproductive and productive methods of teaching on the 
methodological aspects of teaching the course "Environmental Chemistry", as well as the 

importance of achievements in pedagogy and psychology for the teaching methodology. 
Content, methodology, learning problems, systematization of teaching methods, the role of 
control in the process of teaching discipline "Environmental Chemistry" 

Бейорганикалық 
химияның теориялық 
негіздері 
Теоретические основы 

неорганической химии   
Theoretical foundations of 
inorganic chemistry  

2 семестр / 2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

7 КП 

ЖООК 
ПД ВК 
PD UK 

Органикалық химия және 

полимерлер химиясын оқытудың 
әдістемелік қағидалары 
Методологические принципы 
обучения органической химии и 
химии полимеров 
Methodological principles of teaching 
organic chemistry and polymer 
chemistry 

5 Органикалық химияны оқытудың әдістемелік аспектілері бойынша материалдарда 

дидактикалық және әдістемелік ерекшеліктер, оқыту әдістерінің жіктелуі, оқытудың 
репродуктивті және продуктивті әдістері, сонымен қатар педагогика мен психология 
жетістіктерін оқыту. Органикалық химияны оқытудың методологиясы мен мәселелері. 
Органикалық химияны оқыту барысында оқыту әдістерін жүйелендіру, бақылаудың ролі.    
Дидактические и методические особенности, классификации методов обучения, 
репродуктивные и продуктивные методы обучения, а также значение достижений 
педагогики и психологии для методики преподавания органической химии. Методология 
и проблемы обучения органической химии. Систематизация методов обучения, роль 

контроля в процессе обучения органической химии.                                         
Didactic and methodological peculiarities, classifications of teaching methods, reproductive and 
productive methods of teaching, as well as the importance of achievements in pedagogy and 
psychology for teaching methods of organic chemistry. Methodology and problems of teaching 
organic chemistry. Systematization of teaching methods, the role of control in the teaching of 

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 
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organic chemistry. derivatives of organic 
molecules 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

8 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Физикалық и колллоидтік химияны 
оқытудын әдістемелік аспектілері  
Методологические аспекты 
обучения физической и 
коллоидной химия 
Methodological teaching aspects of 

Physical and colloidal chemistry  

5 Физикалық және коллоидтық химияның әдістемелеунің қазіргі интерпретациясы. 
Оқылатын курстың негізгі тараптарының әдістемесі: химиялық термодинамика, 
гомогенді, гетерогенді жүйелер, ерітінділер, кинетикалық прцесстер, электрохимиялық 
процестер, заттардың құрылым типтері мен қасиеттері, органикалық және 
бейорганикалық заттардың химиялық өзгерістер процесстеріндегі беттік құбылыстардың 
ролін, дисперстік жүйелерді анықтаудың негізгі сипаттамаларын қарастыру. 

Современная интерпретация методологии физической химии. Методики изучения тем 
основного курса: химическая термодинамика, гомогенные, гетерогенные системы, 
растворы, кинетические и электрохимические процессы, типы веществ, основные 
характеристики поверхностных явлений в процессах химической трансформации 
органических и неорганических веществ, дисперсные системы.  

Физикалық химия                                               
Физическая химия                                                 
Physical Chemistry 

9 КП ТК 
ПД КВ 

PD EC 
 

"Беттік-белсенді заттар химиясы" 
курсын оқытудын әдістемелік 

аспектілері   
Методологические аспекты 
преподавания курса "Химия 
поверхностно-активных веществ" 
Methodological teaching aspects of  
"Chemistry of surfactants" 

5 «Беттік-активті заттар химиясын оқыту методологиясы, оның мәселелері, мазмұны, оқыту 
әдістері. Оқылатын курстың негізгі тараптарының әдістемесі. Пән бойынша 

материалдардың  дидактикалық және әдістемелік ерекшеліктері, оқытудың әдістері, 
сонымен қатар педагогика мен психология жетістіктерін оқыту. 
«Методология преподавания химии поверхностно-активных веществ, их проблемы, 
содержание, методы обучения. Методология основного курса обучения. Дидактические и 
методологические особенности учебных материалов, методы обучения, а также 
преподавание достижений в педагогике и психологии. 
"Methodology of teaching chemistry of surfactants, their problems, content, teaching methods. 
Methodology of the main course of study course. Didactic and methodological peculiarities of 
the course materials, methods of teaching, as well as teaching of achievements in pedagogy and 

psychology. 

Физикалық химия                                               
Физическая химия                                                 

Physical Chemistry 

10 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Химиядан оқу-әдістемелік 
кешендерін жасаудын әдістемелері  
Методологии разработки учебно-
методических комплексов по 
химии 
Methodologies for the development 

of teaching educational and 
methodical complexes in chemistry 

5 Дидактикалық қамтамасыз етудің теориялық және әдістемелік негіздері және тұлғалық 
бағытталған оқыту. Диагностикалық, оқыту және бағалау тапсырмаларын құрастыру 
тұжырымдамасы 
Теоретические и методические основы   дидактического обеспечения и реализации 
личностно-ориентированного обучения. Концепция конструирования диагностических, 
обучающих и оценочных заданий. 

Theoretical and methodological foundations of didactic support and implementation of student-
centered learning. The concept of designing diagnostic, training and assessment tasks. 

Жоғары мектеп 
педагогикасы 
Педагогика высшей 
школы 
Higher School Pedagogy 

11 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 
 

Химиядан электрондық 
оқулықтарды әзірлеудің 
әдістемелік аспектілері 
Методологические аспекты 
разработки электронных учебников 
по химии 

Methodological aspects of the 
development of electronic textbooks 
in chemistry 

5 Электрондық оқулықтарды жобалаудың заманауи тәсілдері. Электрондық оқулықты 
әзірлеудің негізгі принциптері және практикалық-бағытталған нәтижені алу.  Оқулықтың 
мазмұндық, құрылымдық және техникалық құрамдастары. 
Современных подходы проектирования электронных учебников. Основные принципы 
разработки электронного учебника и получение практико-ориентированного результата. 
Содержательная, структурная и техническая составляющие учебника. 

Modern approaches to the design of electronic textbooks. The basic principles of developing an 
electronic textbook and get practice-oriented result. The content, structural and technical 
components of the textbook. 

Жоғары мектеп 
педагогикасы 
Педагогика высшей 
школы 
Higher School Pedagogy 

3семестр /3семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 
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12 КП 
ЖООК 

ПД ВК 
PD UK 

Химиядағы ақпараттық 
технологиялар 

Информационные технологии в 
химии 
Information technology in chemistry 

5 Педагогикалық қызметтің мақсаты қазіргі заманғы білім беру технологияларын енгізу 
және кіріктіру арқылы білім беру сапасын арттыруға бағытталған ақпараттық 

технологияларды қоса алғанда. Химияны оқыту саласында мақсатқа жету үшін келесі 
міндеттер анықталды: химияны оқытудың ақпараттық әдістерін құрастырудың 
дидактикалық принциптері мен әдістерін қарастыру; ақпараттық технологияларды 
университеттегі білім беру үрдісіне бейімдеу; ақпаратқа баса назар аудара отырып, 
студенттердің негізгі құзыреттерін анықтау. Химияны ғылым ретінде сипаттайтын 
химияны оқыту кезінде химиялық процесстер мен құбылыстарды модельдеу үшін 
компьютерді оқу лабораториясында, сондай-ақ интерфейстік режимде, оқу материалын 
ұсыну және оны меңгеруді басқару процесінде пайдалану ұсынылады. 

Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение качества образования 
через внедрение и интеграцию современных образовательных технологий, в том числе 
информационных технологий. Для достижения поставленной цели в области 
преподавания химии определены следующие задачи: рассмотрение дидактических 
принципов и приемов построения информационных методик обучения химии; адаптация 
информационных технологий к условиям образовательного процесса в вузе; определение 
ключевых компетенций обучающихся с акцентом на информационные. Исходя из 
особенностей химии как науки, при обучении химии является целесообразным 

использование компьютера для моделирования химических процессов и явлений, которые 
невозможно показать в учебной лаборатории, а также в режиме интерфейса, в процессе 
изложения учебного материала и контроля его усвоения. 
The purpose of pedagogical activity is focused on improving the quality of education through the 
introduction and integration of modern educational technologies, including including 
information technology. To achieve the goal in the field of chemistry teaching, the following 
tasks have been defined: consideration of didactic principles and methods for constructing 
informational methods of teaching chemistry; adaptation of information technology to the 
conditions of the educational process at the university; identification of key competencies of 

students with an emphasis on information. Based on the characteristics of chemistry as a science, 
when teaching chemistry, it is advisable to use a computer to simulate chemical processes and 
phenomena that cannot be shown in an educational laboratory, as well as in interface mode, in 
the process of presenting educational material and controlling its assimilation. 

Химиялық білім берудегі 
қазіргі кездегі 

технологиялар 
Современные технологии 
в химическом 
образовании 
Modern technologies in 
chemical education 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

13 КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

Комплексті қосылыстар химиясын 

оқытудың әдістемелік аспектілері 
Методологические аспекты 
обучения химия комплексных 
соединений 
Methodology and advanced teaching 
technology of Chemistry of complex 
compounds  

6 Комплексті қосылыстардағы химиялық байланыс қағидасының қазіргі күйі. Әр түрлі 

комплекстік қосылыстардың реакцияларының кинетикасы мен механизмі. Химиялық 
талдау әдістерінің теориялық негiздерi, жіктелуі және терең оқытылуы.  
Современное состояние теории химической связи в комплексных соединениях. Строение 
комплексных соединений. Кинетика и механизм реакций комплексных соединений 
различного типа. Теоретические основы химических мето-дов анализа, их классификация 
и  углубленное изучение. 
The current state of the theory of chemical bonds in complex compounds. The structure of 
complex compounds. Kinetics and mechanism of reactions of complex compounds of various 
types. Theoretical bases of chemical methods of analysis, their classification and in-depth study.   

Физикалық химия 

Физическая химия 
Physical chemistry 

14 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

"Зерттеудің физикалық әдістері" 
курсын оқытудың әдістемелік 
аспектілері 

6 «Зерттеудің физикалық әдістері»   оқыту методологиясы және оның мәселелері. Пән 
бойынша материалдардың  дидактикалық және әдістемелік ерекшеліктері,  оқытудың  
әдістері, сонымен қатар педагогика мен психология жетістіктерін оқыту. «Зерттеудің 

Физикалық химия  
Физическая химия 
Physical chemistry 
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Методологические аспекты 
преподавания курса "Физические 

методы исследования" 
Methodological teaching aspects of  
"Physical methods of research" 

физикалық әдістері»  пәнінің жалпы мазмұны,  оқыту әдістерін жүйелендіру, негізгі 
тарауларды оқытудың методологиясы,  бақылаудың ролі т.б. 

Методика преподавания и ее проблемы «Физические методы исследования». 
Дидактические и методологические особенности учебных материалов, методы обучения, 
а также преподавание достижений в педагогике и психологии. Общее содержание 
предмета «Физические методы исследования», систематизация методов обучения, 
методика преподавания основных разделов, роль контроля и т. д. 
 Teaching methodology and its problems "Physical methods of research". Didactic and 
methodological peculiarities of the course materials, methods of teaching, as well as teaching of 
achievements in pedagogy and psychology. The general content of the subject "Physical 

Methods of Study", systematization of teaching methods, the methodology of teaching the main 
sections, the role of control, etc. 

15 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Ғылыми зерттеулердің 
әдістемелері мен әдістері 
Методологии и методы научного 
исследования 
Methodologies and methods of 
scientific research 

6 Теориялық ұстанымдар, технологиялар, операциялар, практикалық әдістер мен ғылыми 
зерттеулерді жүргізу әдістемесі, отандық және шетелдік ғалымдардың заманауи 
жетістіктеріне негізделген ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми 
зерттеулерді, ғылыми зерттеулерді, талдауды, эксперимент жасау тақырыбын таңдау 
дағдыларын игеру. 
Получение знаний по основным историческим аспектам, теоретическим положениям, 

технологиям, операциям, практическим методам и приемам проведения научных 
исследований, овладение навыками выбора темы научного исследования, научного 
поиска, анализа, экспериментирования с использованием информационных технологий на 
базе современных достижений отечественных и зарубежных ученых. 
Obtaining knowledge on the main historical aspects, theoretical positions, technologies, 
operations, practical methods and techniques of conducting scientific research, mastering the 
skills of choosing a topic of scientific research, scientific research, analysis, experimentation 
using information technologies based on modern achievements of domestic and foreign 

scientists. 

Ғылым тарихы және 
философиясы 
История и философия 
науки 
History and Philosophy of 
Science  

Химиялық білім берудегі 
қазіргі кездегі 
технологиялар 
Современные технологии 
в химическом 
образовании 
Modern technologies in 
chemical education 

16 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Биоорганикалық химияны 
оқытудын әдістемелік аспектілері 
Методологические аспекты 
преподавания биоорганической 
химии  
Methodological teaching aspects of 

bioorganic chemistry 

6 Табиғи органикалық қосылыстардың негізгі топтарының  олардың құрылымы мен 
практикалық қолдануына байланысты химиялық тәртібінің зандылықтары. Дәрілік заттар 
ролін атқаратын  көптеген органикалық қосылыстардың қасиеттері мен тіршілік 
урдістерінің молекулярлық негіздері.  
Закономерности химического поведения основных классов природных органических 
соединений во взаимосвязи с их строением и областей практического применения. 

Молекулярные основы процессов жизнедеятельности и свойства  большого числа 
органических соединений, выступающих в роли лекарственных средств.   
The basic concepts of chemistry of the basic classes of organic organisms and their interactions 
with the region of practical application. The molecular basis of the process of life and the vitality 
of the organic constituents in the role of medicinal herbs. 

Органикалық химия 
Органическая химия  
Оrganic chemistry  

17 КП ТК 
ПД КВ 
PD EC 

Оқу үрдісіндегі пәнаралық 
сабақтастық 
Межпредметная преемственность в 

учебном процессе  
Interdisciplinary continuity in the 
educational process 

5 Оқу үрдісіндегі пәнаралық байланыстар объективті және заманауи ғылымдармен 
қамтылған қарым-қатынастардың оқу пәндерінің мазмұнында көрініс табады. Сондықтан, 
пәнаралық қарым-қатынас ғылымаралық қатынастардың баламасы деп санауға болады. 

Оқу үрдісіндегі пәнаралық қарым-қатынас әртүрлі академиялық пәндер бойынша 
қайталануларды жоюға, материалды қосымша уақыттық шығындарсыз тереңдетуге, өзара 
жүйелі келісімді жүзеге асыруға, студенттерді күнделікті өмірде білім алуға 
ынталандыруға мүмкіндік береді. Пәнаралық қарым-қатынас жалпы білім беру үрдісін 

Ғылым тарихы және 
философиясы 
История и философия 

науки 
History and Philosophy of 
Science 

https://www.sgu.ru/structure/chemical/courses/master-aktualnye-strategii-i-instrumenty-effektivnogo/mezhpredmetnaya-preemstvennost-v-uchebnom-processe
https://www.sgu.ru/structure/chemical/courses/master-aktualnye-strategii-i-instrumenty-effektivnogo/mezhpredmetnaya-preemstvennost-v-uchebnom-processe
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жетілдіреді. Оқу үрдісіндегі үздіксіздік өте маңызды. Бұл әрекет ұғымдары мен 
әдістерінің көлемін бірте-бірте ұлғайтуға, сондай-ақ студенттер арасында осы саладағы 

ғылыми білім туралы тұтас көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді; оқудың 
мотивациясына әсер етеді; мұғалімге білім беру үдерісінде оқу, зерттеу және іздеу 
жағдайларын тиімді жолдармен пайдалануына мүмкіндік береді. Осылайша оқушылардың 
когнитивтік белсенділігін күшейтіп, студенттерге жүктемені біртіндеп арттырады. 
Межпредметные связи в учебном процессе представляют собой отражение в содержании 
учебных дисциплин взаимосвязей, которые существуют объективно и познаются 
современными науками. Поэтому межпредметные связи можно рассматривать как 
эквивалент межнаучных связей. Межпредметные связи в учебном процессе позволяют 

исключить повторы в разных учебных предметах, углубить изучение материала без 
дополнительных временных затрат, реализовать взаимную систематизированную 
согласованность, стимулировать учащихся к применению знаний в повседневной жизни. 
Межпредметные связи рационализируют учебный процесс в целом. Преемственность в 
учебном процессе имеет большое значение. Она дает возможность постепенно 
увеличивать объем понятий и способов действий, а также образовывать у учащихся 
целостного представления о научном знании данной области науки; влияет на мотивацию 
учения; позволяет учителю применять в учебном процессе продуктивные способы 

обучения, исследовательские и поисковые ситуации. Тем самым активизировать 
познавательную деятельность учащихся, постепенно увеличивать нагрузки на учащихся. 
Interdisciplinary connections in the educational process are reflected in the content of academic 
disciplines of interrelations that exist objectively and are learned by modern sciences. Therefore, 
interdisciplinary communication can be considered as the equivalent of inter-scientific relations. 
Interdisciplinary communication in the educational process allows you to eliminate repetitions in 
different academic subjects, to deepen the study of material without additional time costs, to 
realize mutual systematic consistency, to encourage students to use knowledge in everyday life. 
Interdisciplinary communication streamlines the learning process as a whole. Continuity in the 

educational process is of great importance. It makes it possible to gradually increase the scope of 
concepts and methods of action, as well as to form among students a holistic view of the 
scientific knowledge of this field of science; affects the motivation of learning; allows the 
teacher to use in the educational process productive ways of learning, research and search 
situations. Thereby intensify the cognitive activity of students, gradually increase the burden on 
students. 

18 КП ТК 

ПД КВ 
PD EC 

"Зат құрылысы" курсын оқытудын 

әдістемелік аспектілері 
Методологические аспекты 
преподавания курса "Строение 
вещества" 
Methodological teaching aspects of  
"Structure of matter" 

5 «Зат құрылысы" курсын оқытудын   әдістемелеунің қазіргі интерпретациясы. Оқылатын 

курстың негізгі тараптарының әдістемесі: Молекула геометриясы және электрлік, 
магниттік қасиеттері. Молекуланың электрондық, айналмалы және тербелмелі күйі. 
Молекулаарлық әсерлесулер. Пән бойынша  материалдардың  дидактикалық және 
әдістемелік ерекшеліктері,  оқытудың  әдістері т.б. 
Современная интерпретация методологии преподавания материальной структуры курса: 
Методы изучения основного курса: молекулярная геометрия и электрические и магнитные 
свойства молекулы, электронное, вращающееся и колебательное состояние. 
Молекулярное взаимодействие. Дидактические и методологические особенности 

дисциплины, методы обучения и т. д. 
The modern interpretation of the methodology of teaching the material structure of the course: 
Methods of studying the main course: molecular geometry and electrical and magnetic properties 

Зат құрылысы 

Строение вещества 
Structure of matter 
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of the molecule, electronic, rotating and vibrational state Molecular interaction Didactic and 
methodological peculiarities of the discipline, methods of teaching, etc.  
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