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Геология және мұнай-газ ісі институты 

«Химиялық процестер және Өнеркәсіптік Экология» кафедрасы 

 

1. Оқытушы туралы ақпарат (Оқытушының тегі, аты-жөні, лауазымы): 

Абильдина Айназ Кайратовна, ассистент-профессор 

   Каленова Айжан Советовна, ассистент- профессор 

Оқу форматы - күндізгі 
 

Кіру: MicrosoftTeams 
(оқытушы командасына сілтеме) 

кеңсе:_1003(802), 1005_БОҒ  

(кабинет) Офис-сағаты:    

whatsup +7 (776)-697-3311 Microsoft Teams 

+7 (707)-398-6531 (оқытушы сілтеме) 

 

e-mail: a.kalenova@satbayev.university 

a.abildina@satbayev.university 
 

Курсқа қойылатын талаптар: 

 компьютердің және компьютерлік техниканың болуы. 

 Жылдамдығы кемінде 0,5 Мбит/сек. болатын интернет-арнаның болуы. 

 Microsoft 365 платформасында оқытушының өз суреті қойылған жеке аккаунты және 

корпоративтік поштасының болуы. 

 Сабақ кестесіне сәйкес сабаққа қатысу міндетті. 

 

2. Курстың сипаттамасы: 

 Курс «6В05103 - Инженерлік экология», «6В07116 - Негізгі өндіріс 

технологиясы және жаңа материалдар» инженерлік мамандықтар студенттеріне арналған 

Курс мақсаты – барлық химиялық элементтердің және олардың бейорганикалық 

қосылыстарының құрылымын, реакциялық қабілетін және қасиеттерін зерттеу, сонымен қатар 

кәсіби саладағы химиялық білімді одан әрі жетілдіру үшін негіз қалыптастыру. 

Курстың өзектілігі: Бейорганикалық химия іргелі жаратылыстану ғылымдарының бірі 

және ғылыми-техникалық прогресте маңызды рөл атқарады. Бейорганикалық химия — 

органикалық заттардан басқа барлық химиялық қосылыстарды қамтитын химияның бөлімі. 

Бейорганикалық химияның теориялық негізі болып келетін периодтық заң және оған негізделген 

Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесі. Бейорганикалық химияның ең маңызды міндеті қазіргі 

технологияға қажетті қасиеттері бар жаңа материалдарды жасау әдістерін жасау және ғылыми 

негіздеу болып табылады. Бейорганикалық химия курсын оқу кезінде алған білім кез келген 

мамандық инженеріне қажет, өйткені ол міндетті түрде әр түрлі заттармен, материалдармен және 

химиялық реакциялармен жұмыс істеуге тура келеді. Кез келген іргелі ғылым ретінде ол арнайы 

(бұл жағдайда - химиялық) міндеттерді шешу техникасымен қаруландырады. 

«Бейорганикалық химия» пәнінің мазмұнында келесі негізгі тақырыптар қарастыру 

болжанады: 

 бейорганикалық химия пәні мен міндеттері. Периодтық заң химиялық систематиканың 

негізі ретінде. Периодтық жүйенің құрылымы. 

 Химиялық байланыс түрлері. Валенттік байланыс әдісі (ВБӘ). Атомдық электрон 

орбитальдарының гибридтелуі. Молекулалық орбитальдар әдісі (МОӘ). Химиялық 

байланыстың негізгі түрлері. 

 Химиялық реакциялардың өтуінің негізгі заңдылықтары. Химиялық термодинамика 

негіздері. Химиялық кинетика негіздері. Химиялық теп-теңдік. Ле-Шателье принципы. 

 Элементтер химиясы. Элементтердің жалпы сипаттамасы. Д.И. Менделеевтің Периодтық 

жүйедегі орнына байланысты қасиеттерді қарастыру. Химиялық элементтердің физикалық 

және химиялық қасиеттері. Табиғатта таралуы. Маңызды минералдар. Алу жолдары және 

қолдану. 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aedeed4be535741c7aeb1efe626ec2f8d%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d045268-b978-44ce-bf76-2aec2423bb69&tenantId=49cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c
mailto:a.kalenova@satbayev.university
mailto:a.abildina@satbayev.university
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 d-элементтердің координациондық қосылыстары. Вернердің координациондық 

теориясының жалпы ережелері. Комплексті қосылыстардың негізгі түрлері және 

номенклатурасы. Комплексті қосылыстардың изомериясы. Комплексті қосылыстардағы 

химиялық байланыстың табиғаты. Ерітінділердегі комплексті қосылыстардың 

диссоциациялануы. Қолдану. 

 Радиоактивті және синтезделген элементтер. 

 Курстың қорытынды кезеңі жазбаша емтихан болып табылады. 

«Бейорганикалық химия» пәні оқуы аяқталғаннан кейін студент қабілетті болуы тиіс: 

 химиялық пәндермен байланысты жалпы ғылыми және арнайы пәндерді оқу кезінде 

алынған білімді, іскерлікті, дағдылар мен құзыреттілікті қолдану; 

 өндірістік және технологиялық міндеттерді шешуде алған білімдерін, іскерліктерін, 

дағдылары мен құзыреттерін қолдану; 

 эксперимент нәтижелері бойынша есептеулер жүргізуге қабілетті болуы тиіс. 

 Студент білуі тиіс: 

 химиялық реакцияларда сандық есептеулер жүргізу; 

 ерітінділердің сандық сипаттамаларын анықтау; 

 практикалық тапсырмаларды шешу үшін химиялық заңдарды қолдану; 

 химиялық реакциялардың термодинамикалық және кинетикалық параметрлерін анықтау; 

 кәсіптік міндеттерді шешу үшін заттар мен қосылыстарды химиялық зерттеудің негізгі 

қарапайым әдістерін қолдану. 

 Студент дағдысы болуы тиіс: 

 химияның негізгі заңдарының мағынасын; 

 атомдар мен молекулалардың электрондық құрылымын, Д.И. Менделеевтің Периодтық 

заңың; 

 химиялық реакциялардың өтуінің негізгі заңдылықтары; 

 элементтер химиясын. 

 Студент меңгеруі тиіс: 

 жай және күрделі заттардың қасиеттерін олардың атомдарының электронды құрылымы 

мен химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі орны негізінде сипаттаудың 

теориялық әдістерін; 

 физикалық және химиялық құбылыстарды зерттеудің негізгі әдістерін. 
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Кіріспе. Бейорганикалық химия 

пәні мен міндеттері. Периодтық заң 

химиялық жүйенің негізі ретінде. 

Периодтық жүйенің құрылымы. 

Топтық және типтік ұқсастықтар. 

Электрондық аналогия. 

1. Химиялық элемент атомының 

құрылымының электрондық және 

электрондық-графикалық 

формулаларын жазу.  Льюис 

құрылымы. 

2. А,В топтары және периодтар 

бойынша химиялық элементтер 

қасиеттерінің өзгеруін қарастыру. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 
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Химиялық байланыс. Валенттік 

байланыс әдісі (ВБӘ). Атомдық 

электрондық орбитальдарының 

гибридтелуі. Молекулалық 

орбитальдар әдісі (МОӘ). 

Молекулалардың  құрылымын 

сипаттау үшін ВБӘ және МОӘ 

қолдану. Иондық байланыс. Металл 

байланысы. Сутектік байланыс. 

Молекулааралық әсерлесу. 

«Химиялық байланыс және оныі негізгі 

типтері» тақырып бойынша есептер 

шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 
неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 
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Химиялық реакциялардың өтуінің 

негізгі заңдылықтары. Химиялық 

термодинамика негіздері. Гесс 

заңы. Энтальпия. Энтропия. Гиббс 

энергиясы. 

1. Зертханалық жұмыстарды орындау 

техникасы және қауіпсіздік 

техникасы бойынша нұсқаулық. 

2. «Бірінші топ металдары» №1 

зертханалық жұмысты орындау. 
3. «Термохимия. Гесс заңы. Химиялық 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 
вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

№1 зертханалық 

жұмысты орындау 

3 апта 
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Апта Дәріс тақырыбы Зертханалық жұмыс тақырыбы Әдебиетке сілтеме Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

  реакциялардың жылу эффектілерін 

есептеу. Химиялық реакциялардың 

энтропиясын және Гиббс 

энергиясын есептеу» тақырып 

бойынша есептер шығару. 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 
3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 
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Химиялық кинетика негіздері. 

Химиялық реакцияның 

жылдамдығы және оған әсер ететін 

факторлар. Активтену энергиясы. 

Химиялық тепе-теңдік. Ле Шателье 

принципі. 

1. №1 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «Екінші топ металдары» №2 

зертханалық жұмысты орындау. 

3. «Химиялық   реакцияның 

жылдамдығы. Химиялық реакция 

жылдамдығының  әрекеттесуші 

заттардың концентрациясына, 

температураға    тәуелділігі. 

Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы. 

Ле Шателье принципі» тақырып 

бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

1. №1 зертханалық 
жұмысты қорғау. 

2. №2 зертханалық 

жұмысты 
орындау. 

4 апта 
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Элементтер химиясы. Сутегі. 

Периодтық жүйедегі сутегінің 

ерекше орны. Сутегінің 

изотоптары. Сутектің физикалық 

және химиялық қасиеттері. 

Гидридтер және ұшқыш сутегі 

қосылыстары. Сутегін алу. Су. 

Сутегі асқын тотығы. 

1. №2 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «Үшінші топ элементтері» №3 

зертханалық жұмысты орындау. 

3. «Сутегі және оның қосылыстары. 

Сутектің физикалық және химиялық 

қасиеттері» тақырып бойынша 

есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 
ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

1. №2 зертханалық 
жұмысты қорғау. 

2. №3 зертханалық 

жұмысты 

орындау. 

5 апта 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚазҰТЗУ 703-08 Ү. Силлабус 

 

 

 

 

Апта Дәріс тақырыбы Зертханалық жұмыс тақырыбы Әдебиетке сілтеме Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

   5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 
нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 
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I-IIA топтарының элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы. 

Физикалық және химиялық 

қасиеттері. Табиғатта таралуы. 

Маңызды минералдар. Алу 

жолдары және қолдану. 

1. №3 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «Төртінші топ элементтері» №4 

зертханалық жұмысты орындау. 

3. «Сілтілік және сілтілі жер металдар, 

бериллий, магний» тақырып 

бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 
нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

1. №3 зертханалық 
жұмысты қорғау. 

2. №4 зертханалық 

жұмысты 

орындау. 

6 апта 
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IIIА топ элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы. 

Физикалық және химиялық 

қасиеттері. Табиғатта таралуы. 

Маңызды минералдар. Алу 

жолдары және қолдану. 

1. №4 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «IIIA-IVA топтар элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы» 

тақырып бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 
нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

№4 зертханалық 

жұмысты қорғау 

7 апта 

 
 

8 

IVА топ элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы. 

Физикалық және химиялық 

қасиеттері.     Табиғатта     таралуы. 
Маңызды        минералдар.        Алу 

1. №1 аралық бақылау (10 балл). 

2. 1-ші аттестацияның қорытындысын 

шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 
2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

1. №1 аралық 

бақылау 

8 апта 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚазҰТЗУ 703-08 Ү. Силлабус 

 

 

 

 

Апта Дәріс тақырыбы Зертханалық жұмыс тақырыбы Әдебиетке сілтеме Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

 жолдары және қолдану.  вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 
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VА топ элементтері. Элементтердің 

жалпы сипаттамасы. Физикалық 

және химиялық қасиеттері. 

Табиғатта таралуы. Маңызды 

минералдар. Алу жолдары және 

қолдану. 

1. «Бесінші топ элементтері» №5 

зертханалық жұмысты орындау. 

2. «VА топ элементтері. Элементтердің 

жалпы сипаттамасы» тақырып 

бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 
нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

№5 зертханалық 

жұмысты орындау 

9 апта 
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VIА топ элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы. 

Физикалық және химиялық 

қасиеттері. Табиғатта таралуы. 

Маңызды минералдар. Алу 

жолдары және қолдану. 

1. №5 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «Алтыншы топ элементтері» №6 

зертханалық жұмысты орындау. 

3. «VIА топ элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы» 

тақырып бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 
Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

1. №5 зертханалық 

жұмысты қорғау. 

2. №6 зертханалық 

жұмысты 

орындау. 

10 апта 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚазҰТЗУ 703-08 Ү. Силлабус 

 

 

 

 

Апта Дәріс тақырыбы Зертханалық жұмыс тақырыбы Әдебиетке сілтеме Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

   ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 
нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 
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VII-VIIIА топтар элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы. 

Физикалық және химиялық 

қасиеттері. Алу жолдары және 

қолдану. 

1. №6 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «Жетінші топ элементтері» №7 

зертханалық жұмысты орындау. 

3. «VII-VIIIА топтар элементтері. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы» 

тақырып бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 
нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

1. №6 зертханалық 

жұмысты қорғау. 

2. №7 зертханалық 

жұмысты 

орындау. 

11 апта 
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d- және f- элементтер химиясы. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы. 

Физикалық және химиялық 

қасиеттері. Табиғатта таралуы. Алу 

жолдары және қолдану. 

1. №7 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «d- және f- элементтер химиясы. 

Элементтердің жалпы сипаттамасы» 

тақырып бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

№7 зертханалық 

жұмысты қорғау 

12 апта 

 
13 

d-элементтердің координациондық 

қосылыстары. Вернердің 

координациондық теориясының 

жалпы ережелері.  Комплексті 

1. «Сегізінші топ элементтері» №8 
зертханалық жұмысты орындау. 

2. «Комплексті қосылыстардың негізгі 

түрлері мен номенклатурасы» 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

№8 зертханалық 

жұмысты орындау 

13 апта 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚазҰТЗУ 703-08 Ү. Силлабус 

 

 

 

 

Апта Дәріс тақырыбы Зертханалық жұмыс тақырыбы Әдебиетке сілтеме Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

 қосылыстардың негізгі түрлері мен 

номенклатурасы. Комплексті 

қосылыстардың изомериясы. 

тақырып бойынша есептер шығару. 2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 
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d-элементтердің координациондық 

қосылыстары. Комплексті 

қосылыстардағы химиялық 

байланыстың табиғаты. 
Ерітінділердегі комплексті 

қосылыстардың диссоциациялануы. 

Қолдану. 

1. №8 зертханалық жұмысты қорғау 

(5 балл). 

2. «Комплексті қосылыстардағы 

химиялық байланыстың табиғаты. 

Ерітінділердегі  комплексті 

қосылыстардың диссоциациялануы. 

Тұрақтылық константасы» тақырып 

бойынша есептер шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 

нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

№8 зертханалық 

жұмысты қорғау 

14 апта 
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Радиоактивті және синтезделген 

элементтер. 

Курстың негізгі тақырыптарын 

қарастыру және қайталау. 

1. №2 аралық бақылау (10 баллов). 

2. Өткен тақырыптарды қайталау. 

3. 2-ші аттестацияның қорытындысын 

шығару. 

1. Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: 

Учеб. пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. 

Дракин. - М.: Химия, 2015. - 592 с.: ил. - (Для высш. 

шк.). - ISBN 5-7245-1130-4. 

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия : Учеб.для 

вузов / М. И. Гельфман, В. П. Юстратов. - 2-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 527с. 

3. Неорганическая химия: учебник для вузов : в 3 т. / 

под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2008. 

4. Шрайвер, Дувард. Неорганическая химия = Inorganic 

Chemistry: В 2 т. Т.2 / Шрайвер Дувард, Эткинс 

№2 аралық бақылау 15 апта 
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Апта Дәріс тақырыбы Зертханалық жұмыс тақырыбы Әдебиетке сілтеме Тапсырма 
Тапсыру 

уақыты 

   Питер; Пер.с англ.:А.И.Жирова и др.,под 

ред.В.П.Зломанова. - М. : Мир, 2004. - 486с. 

5. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и 

неорганической химии: Учебное пособие для 
нехимич. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 351с. 

  

   Емтихан Емтихан билеттері Сабақ 

кестесі 
бойынша 
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4 Әдебиет 

Негізгі әдебиеттер Қосымша әдебиеттер 

Бірімжанов Б.А. Жалпы химия: оқулық /4-ші бас., өңделіп, 

толықт. - Алматы: Дәуір, 2011. - 752б. - (ҚР Жоғары оқу 

орындарының қауымдастығы). - ISBN 978-601-217-197-6. 

http://e- 
lib.satbayev.university/MegaPro/Download/MObject/1252. 

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов 
/ Н.С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2006. - 743 с.: 

ил. - ISBN 5-06-003363-5. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFo 

rmat/6052 

Коровин Н. В. Общая химия: Учеб. для вузов / Н.В. Коро- 

вин. - 10-е изд. доп. - М.: Высш. шк., 2008. - 557 с.: ил. - 

(Победитель конкурса учеб.). - ISBN 978-5-6-004403-4. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/Mar 
cFormat/40201 

Гельфман М.И., Юстратов В.П. Химия: Учеб. для втузов / 

М.И. Гельфман, В.П. Юстратов. - 4-е изд., стер. - СПб.: Лань, 

2008. - 480 с.: ил. - (Для высш. шк.). - ISBN 978-5-8114-0200-7. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFo 
rmat/18950 

Глинка Н.Л. Общая химия [Текст]: учеб. пособие / Н.Л. 

Глинка. - изд. стер. - М.: КноРус, 2018. - 750 с.: ил. - ISBN 

978-5-406-06002-5. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/Mar 
cFormat/86772 

Хомченко И.Г. Общая химия: учеб. / И.Г. Хомченко. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Новая волна, 2017. - 462 с.: ил. - ISBN 978-5- 

7864-0283-5. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFo 
rmat/81171 

Карапетьянц М.Х. Общая и неорганическая химия: Учеб. 

пособие для вузов / М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин. - М.: 

Химия, 2002. - 592 с.: ил. - (Для высш. шк.). - ISBN 5-7245- 

1130-4. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/Mar 

cFormat/35735 

Кудрявцев А.А. Составление химических уравнений: Учеб. 

пособие для втузов / А.А. Кудрявцев. - 6-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Высш. шк., 1991. - 320 с.: ил. – ISBN 5-06-000659-Х. 
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFo 

rmat/42210 

Адамсон Б.И., Гончарук О.Н., Камышова В.К. и др. Задачи 

и упражнения по общей химии: учеб. пособие для втузов / 

А.П. Адамсон [и др.]; под ред. Н. В. Коровина. - 4-е изд., 

перераб. - М.: Высш. шк., 2008. - 255 с.: ил. - ISBN 978-5- 

06-004140-8. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/Mar 

cFormat/30034 

Батаева Е.В., Буданова А.А. Задачи и упражнения по общей 

химии: учеб. пособие для ун-тов / Е.В. Батаева, А.А. Буданова; 

под ред. С. Ф. Дунаева; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

хим. фак. - М.: Акад., 2010. – 160 с. - (Высш. проф. образова- 

ние. Естеств. науки). – ISBN 978-5-7695-6897-8. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFo 
rmat/8320 

Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учеб. 

пособие / Н.Л. Глинка. - изд. стер. - М.: КноРус, 2016. - 240 

с. - ISBN 978-5-406-05014-9. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/Mar 

cFormat/20613 

Ахметов Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей 

и неорганической химии: Учеб. пособие для вузов / Н.С. Ах- 

метов, М. К. Азизова, Л. И. Бадыгина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Высш. шк.: Академия, 1999. - 368 с.: ил. - ISBN 5-06- 

003557-3. 

http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFo 

rmat/6044 

Программное обеспечение и Internet-ресурсы: 
http://sso.satbayev.university 

 

* Әдебиеттер кітапхананың электрондық ресурстарында қолжетімді 
~ Әдебиеттер оқытушының оқу порталында қолжетімді. 

 

5 Құзыреттілік шеңбері 
Оқыту 

дескрипторлары 

Құзыреттілік 

Ғылыми- 

жаратылыстану және 

теориялық- 
дүниетанымдық 

Әлеуметтік-жеке 

және азаматтық 

Жалпы 

инженерлік, 

кәсіби 

Мәдениетаралық 

және 

коммуникативтік 

Арнайы 

мамандандырылған 

Білім және түсінік +  +  + 

Білім мен түсінікті 
қолдану 

  +  + 

Пікір білдіру және 
әрекеттерді талдау 

 +  +  

Коммуникативтік 

және шығармашылық 
қабілеттер 

 +  +  

Өздігінен білім алу 
және цифрлық дағды- 

лар 

+  +  + 

http://e-lib.satbayev.university/MegaPro/Download/MObject/1252
http://e-lib.satbayev.university/MegaPro/Download/MObject/1252
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/6052
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/6052
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/40201
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/40201
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/18950
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/18950
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/86772
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/86772
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/81171
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/81171
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/35735
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/35735
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/42210
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/42210
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/30034
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/30034
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/8320
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/8320
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/20613
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/20613
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/6044
http://elib.satbayev.university/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/6044
http://sso.satbayev.university/
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6 Қажетті жұмыстарды тапсыру кестесі 
№ 

р/с 

Бақылау түрі Аптаның 

макс. бал- 

лы 

Апта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Макс балл 

қоры- 
тындысы 

1 Зертханалық жұмыс 

(ауызша қорғау) 
5    * * * *   * * *  *  40 

3 1-ші аралық бақылау 
(Midterm) 

10        *        10 

4 2-ші қорытынды бақылау 
(Endterm) 

10               * 10 

 Қорытынды емтихан* 40                40 

 Барлығы                 100 

* Қорытынды емтихан әр түрлі деңгейдегі тапсырмалардан тұрады. 

 

7 Бағалау рейтингі және критерийлер бойынша бағалаудың мүмкін болатын соңғы 

нұсқалары 
Әріптік 

бағалау 
GPA балдар Критерийлері 

A 4 95-100 Оқытылатын курс көлемінен асатын білімнің ең жоғарғы стандарттарын 
көрсетеді 

A- 3,67 90-94 Білімнің ең жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B+ 3,33 85-89 Өте жақсы және білімнің жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B 3 80-84 Жақсы және білімнің жоғары стандарттарына сәйкес келеді 

B- 2,67 75-79 Жоғары стандарттарға жақын жеткілікті білім 

C+ 2,33 70-74 Жалпы стандарттарға сәйкес келетін жеткілікті білім 

C 2 65-69 Жалпы білім стандарттарының көбіне сәйкес келеді және 
қанағаттандырарлық білім 

C- 1,67 60-64 Қанағаттандырарлық, бірақ кейбір білім бойынша стандарттарға сәйкес 
келмейді 

D+ 1,33 55-59 Минималды қанағаттандырады, бірақ кең ауқымды білім стандарттарына 
сәйкес келмейді 

D 1 50-54 Стандарттарға сәйкес келуі күмәнді минималды қанағаттандырарлық өту 
балы 

FX 0,5 25-49 Уақытша бағалау: қанағаттанарлықсыз төменгі көрсеткіш, емтиханды қайта 
тапсыруды қажет етеді 

F 0 0-24 Білім алушы пәнді меңгеруге тырыспағанда қойылады, сондай-ақ: 

 студент алдау арқылы емтиханда баға алуға талпынғанда; 

 пән бойынша аудиториялық сабақтардың жалпы санының 20% - дан 

астамы рұқсат етілген жағдайда; 

 егер білім алушы семестр бойы 25 балдан кем жинаған жағдайда (0-24); 

 егер қорытынды бақылау (емтихан) бойынша баға 10 балдан кем болған 

жағдайда. 

I 0 0 Уақытша бағалау: Курстың көп бөлігін сәтті аяқтап, нақты жағдайларға 
байланысты қорытынды бақылау іс-шараларын тапсыра алмауы 

W 0 0 Студенттің пәннен өз еркімен бас тартуы және оны 6-шы оқу аптасына 

дейін игермеуі 

AW 0 0 Студент академиялық тәртіп пен ережелерді жүйелі түрде бұзғаны үшін 
оқытушы оны пәннен алып тастауы 

 

8 Бағалау критерийлері 

Зертханалық жұмысын (ауызша қорғау) бағалау критерийлері. Семестр бойы, сабақ 

кезінде 8 зертханалық жұмыс жоспарланған. Зертханалық жұмыстарды рәсімдеу жұмыс 

дәптерлеріне жүргізілуі керек. Зертханалық жұмыстарды қорғау ауызша жүргізіледі. Сұрақтар 

берілген пәнді оқу кезінде студенттерден теориялық білімді талап ететін және студенттің 

дайындық деңгейін көрсететін практикалық-есептеу жұмыстардан тұрады. Жалпы балл - 5 балл. 

Аралық (өтпелі) бақылауды бағалау критерийлері. Аралық (өтпелі) бақылау 

тапсырмалары есептік-тәжірибелік есептерді де, жазбаша құзыреттілік және салыстырмалы- 

аналитикалық сұрақтарды де қамтиды, бұл пәнді оқу кезінде алынған теориялық білімді талап 

етеді және студенттің дайындық деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Әрбір сұрақ немесе 
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тапсырма бойынша дұрыс жауаптың ең жоғарғы бағасы билетте көрсетіледі; жиынтық баға 10 

баллды құрайды. 

Қорытынды емтиханды бағалау критерийлері. Қорытынды емтихан курстың барлық 

материалдарын қамтиды және қорытады. Емтихан билетіне мәселелік және практикалық-есептеу 

тапсырмалары кіреді. Әрбір міндет бойынша дұрыс жауаптың ең жоғарғы бағасы билетте 

көрсетіледі; жиынтық баға 40 баллды құрайды. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағаттан 

аспайды. Қорытынды аттестаттауға (финалдық емтиханға) ағымдағы және аралық бақылау 

қорытындысы бойынша 25 және одан көп балл жинаған студенттер жіберіледі. 

«F» қанағаттанарлықсыз бағасы студентке келесі жағдайларда қойылады: 

 қорытынды/финалдық емтиханның сұрақтарын өздігінен орындамау фактісі белгіленген 

жағдайда; 

 емтиханда өзін-өзі ұстау ережелерін бұзған жағдайда, студент шпаргалканы (қағаз немесе 

электрондық тасымалдағышта) аралық немесе финалдық емтихандарда қолданған жағдайда; 

 егер пән бағдарламасын толық көлемде орындаған студент емтиханға келмесе, келу 

парағында оның тегіне қарсы "келмеді" деген белгі қойылады және "F"деген белгі қойылады. 

Дәлелді себеп болған жағдайда студентке "I" бағасы қойылады; 

 егер білім алушы семестр бойы екі аттестаттаудың қорытындысы бойынша 25 балдан төмен 

жинаған болса; 

 аудиториялық сабақтардың жалпы санының 20% - дан астамын өткізіп алған жағдайда; 

 егер қорытынды/финалдық емтиханның бағасы ең жоғары 40 балдан 10 балдан кем жинаса; 

 емтиханға дәлелсіз себептермен келмеген жағдайда; 

 егер емтиханды "FX" бағасынан қайта тапсыру кезінде студент емтихан үшін 20 баллға тең 

шекті балл жинай алмаса және немесе пән үшін 50 немесе 50 баллға тең шекті деңгейді растай 

алмаса. 

«FX» бағасы студентке келесі жағдайда қойылады: 

 егер семестр ішінде студент екі аттестаттаудың қорытындысы бойынша мүмкін болатын ең 

жоғары 60 балдан 25 балл жинаса, бірақ қорытынды емтиханда қорытынды шекті деңгейге 50 

және одан да көп балл алуға мүмкіндік бермейтін балл алады; 

 «FX» бағасын алған Студент пәнді қайта тапсырмай, емтиханды тағы бір рет тап-сыруға 

құқылы. 

Апелляциялық комиссияның жұмысы туралы. Қорытынды емтиханнан кейін студентке 

емтихан билетінің әр сұрағына жауап көрсетіледі. Осы курс бойынша қорытынды емтиханның 

нәтижелері жарияланғаннан кейін, студент 24 сағат ішінде комиссия мүшелерімен өз жұмысын 

қарастыруға (қойылған бағаны қайта қарастыру) өтініш жазуға құқығы бар. Жұмысты қарастырған 

кезде студентке емтихан билеті бойынша әр сұраққа дұрыс жауап жазбаша түрде көрсетіледі. 

Апелляциялық комиссия мүшелерінің шешімімен студенттің емтихандық бағасы өзгеріссіз 

қалдырылуы мүмкін, немесе оқытушы қойған бағаны төмендету немесе жоғарлату жағына өзгерту 

мүмкін. 

 

Тапсырма түрлері бойынша білімді максималды бағалау 

Зертханалық жұмыс (ауызша қорғау) 40 

1-ші аралық бақылау (Midterm) 10 

2-ші қорытынды бақылау (Endterm) 10 

Қорытынды емтихан 40 

Барлығы 100 

 

9 Жұмысты кеш тапсыру саясаты 

Студент дәріс және зертханалық сабақтарға дайындалып келуі керек. Барлық жұмыс 

түрлерін (зертханалық және практикалық) толық орындау және уақытында қорғау талап етіледі. 

Студент сабақтан кешікпеуі және қалмауы қажет, жауапты және ұқыпты болуы керек. Уақытылы 

тапсырылмаған жұмыс үшін максималды балды 10% төмендету көзделген. Егер Сіз белгілі 

себептермен аралық бақылауды өткізіп алуға мәжбүр болсаңыз, онда Сіз бұл туралы оқытушыға 

алдын ала ескертіп, ертерек тапсыру мүмкіндігін алсаңыз болады. Емтиханды себепсіз жіберіп алу 

Сіздің оны қайта тапсыру құқығыңыздан айырады. Егер сіз емтиханды дәлелді себептермен 

жіберіп алсаңыз, қайта тапсыруға арнайы рұқсат беріліп, емтиханның күні, уақыты мен орны 

белгіленеді. 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚазҰТЗУ 703-08 Ү. Силлабус 

 

 

10 Сабаққа қатысу саясаты 

Студент сабақтан кешікпеуі және қалмауы, жауапты және ұқыпты болуы қажет. Студент 

дәріс және зертханалық сабақтарға дайын болып келуі керек. Зертханалық жұмыстардың 

есептеулерін уақытында тапсыруы, жұмыстың барлық түрлерін (зертханалық және практикалық) 

толық орындау талап етіледі. 

 

11 Академиялық тәртіп және этика саясаты 

Басқа адамдардың пікірін құрметтеңіз, төзімді болыңыз. Қарсы пікіріңізді дұрыс қалыпта 

білдіріңіз. Плагиатқа және адал емес жұмыстың басқа түрлеріне жол берілмейді. Басқа студенттер 

үшін емтихан тапсыруға, өзгеден көшіруге, айла қолдануға жол берілмейді. Курстың кез-келген 

ақпаратын бұрмалған студент «F» қорытынды бағасын алады. 

Практикалық және зертханалық сабақтардағы белсенділік міндетті және сіздің қорытынды 

балл/бағаңызға кіреді. Дәріс материалдарын күшейтетін көптеген теориялық сұрақтар тек 

дәрістерде ұсынылады. Сондықтан сабақты жіберіп алу сіздің үлгеріміңізге және сіздің соңғы 

бағаңызға әсер етуі мүмкін. Сабақ аяқталғанға дейін қандай да бір себептермен екі рет кету 

немесе кешігу бір жіберілген сабақ ретінде есептеледі. Алайда, тек сабаққа қатысу ұпайдың 

жоғарылауын білдірмейді. Сіздің сабақта үнемі белсенді болуыңыз қажет. Курстың міндетті 

талабы - әр сабаққа дайын болу. Оқулықтың көрсетілген бөлімдерін және қосымша 

материалдарды практикалық жаттығуларға дайындық кезінде ғана емес, сонымен бірге тиісті 

дәріске қатыспас бұрын да қарап шығу керек. Мұндай дайындық Сіздің жаңа материалды 

қабылдауыңызды жеңілдетеді және университет қабырғасында білімді белсенді түрде алуға ықпал 

етеді. 

Пәнді оқыту аясында сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көріністеріне жол берілмейді. 

Мұндай іс-шараларды ұйымдастырушы (мұғалім, студенттер немесе олардың атынан үшінші 

тұлғалар) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін толық жауапкершілікке 

тартылады. 

Көмек: Зертханалық жұмыстарды орындау, оларды тапсыру және қорғау бойынша кеңестер, 

сондай-ақ өтілген материал туралы және оқылатын курс туралы барлық туындаған сұрақтар 

бойынша қосымша ақпарат алу үшін оқытушымен офис-сағат немесе жұмыс уақытында 

электронды байланыс құралдары арқылы байланыса аласыз (дүйсенбі-сенбі сағат 8.00-18.00 

аралығында). 

Оқу барысында 

Сабақ кестесіне сәйкес міндетті түрде сабаққа қатысу студенттің сабаққа дайындығын 

анықтайды. Сабаққа қатыспаған жағдайда студент оқытушыға тәулік ішінде хабарлауға және 

сабақты өздігінен үйрену жоспарын түсіндіруге міндетті. 

– оқу алдында ұсынылған материалдарды міндетті түрде оқып шығу; 
– тапсырмаларды уақытында тапсыру. Кеш тапсырғаны үшін -10% айыппұлдар 

қарастырылған; 

– 20%-дан астамы аудиториялық сабақтарға сабаққа қатыспау (растайтын құжаттармен 

дәлелді себептерімен) «F (Fail)» бағасына тең; 

– тапсырманы орындау кезінде плагиат пен алдауға жол берілмейді; 
– электронды гаджеттерді сабақта қолдану рұқсат етілгенімен, емтихан кезінде пайдалануға 

жол берілмейді; 

Пәнді оқыту аясында сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көріністеріне жол берілмейді. 

Мұндай іс-шараларды ұйымдастырушы (мұғалім, студенттер немесе олардың атынан үшінші 

тұлғалар) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін толық жауапкершілікке 

тартылады. 

Силлабус жалпы химиялық пәндер бойынша кафедраның әдістемелік тобымен "Химиялық 

процестер және Өнеркәсіптік экология" (ХПжӨЭ) кафедрасының отырысында қарастыру үшін 

әзірленген, талқыланған және ұсынылған. 

Силлабус ХПжӨЭ кафедра отырысында бекітілді. Хаттама № 6 «14 » 01 2022 ж. 
 

Құрастырған: ассистент-профессор Каленова А.С    
(қызметі) (Аты-жөні, қолы) 

                           ассистент-профессор Абильдина А.К. _Абильдина 
(қызметі) (Аты-жөні, қолы)                
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