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МАЗМҰНЫ 

  

1. Мамандық бойынша қабылдау емтиханының мақсаты мен тапсырмалары.  

Мамандық бойынша қабылдау емтиханының мақсаты Ph D докторантурасына түсушілердің 

білім дәрежесін анықтау және бағалау. 

Мамандық бойынша қабылдау емтиханының негізгі тапсырмасы Ph D докторантурасына 

түсуші химиялық құбылысты түсінуде ойлау қабілетін арттыру, формуланың көптүрлілігін және 

байланыстар мен заңдылықтарды анықтайтын реакцияларды көру мен таба алу, сондай-ақ 

ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыстарға қабілеттілігін арттырумен қорытындылады. 

«Қабылдау емтиханының формасы – аралас жазбаша-ауызша емтихан. Емтихан 

тапсырушылар жауап парағына емтихан билеттерінің сұрақтарына жауаптарын жазады, 

емтихан комиссиясына ауызша жауап береді. Аппеляцияға беру жағдайында қарастыру кезінде 

жауап парағы негізге алынады».  

 

2. Ph Dдокторантурасына түскен маманды дайындауға қойылатын талап – негізгі 

ғылыми немесе кәсіби дайындығы болуы тиіс, қазіргі заманауи ақпараттық технологияны 

меңгеру, алу әдістерді білу, ғылыми ақпаратты өңдей және сақтай алу, қазіргі заманауи ғылыми 

және практикалық проблемаларды ұйымдастыра және шеше алу, органикалық заттардың 

химиялық технологиясы бағыты бойынша ғылыми-зерттеу, эксперименталды- зерттеу кәсіпті 

ұйымдастыратын және жүргізе алу, зерттеу және басқару қызметін жүзеге асыра алуы тиіс. 

 

3. Білімдендіруші бағдарламаның пререквизиттері  

SТPOV - Органикалық заттарды өңдеудің заманауи технологиялары – 3 кр; (5 ECTS) 

SPHTP - Полимерлер химиясы мен технологиясының заманауи мәселелері – 3 кр; (5 ECTS) 

OPNI – Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау – 3 кр; (5 ECTS) 

 

4. Емтихан тақырыптарының тізімі:  

1. Органикалық заттарды өңдеудің заманауи технологиялары 

2. Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғыларын және органикалық заттарды өңдеу 

технологиясының  қазіргі күйі және жетілдірудің негізгі бағыттары 

3. Полимерлердің химиясы мен технологиясының заманауи мәселелері 

4. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

 

1 блок. Тақырыптар: Органикалық заттарды өңдеудің заманауи технологиялары 

1. Органикалық заттар туралы ғылымның қазіргі жағдайы мен даму 

тенденциялары.Бұл тақырыпта бағалы кешендік қасиеті бар органикалық заттарды қайта 

өңдеу технологиясына жаңа көзқараспен қарау сұрақтары қарастырылған. Өндірістің 

мұнайхимиялық саласы – органикалық заттар өнеркәсібінің негізі. ҚР мұнайхимиясы мен 

мұнайды қайтаөңдеу өнеркәсібінің даму көрінісі және қазіргі жағдайы. Органикалық және 

мұнайхимиясының синтезі үшін шикізат алудың негізгі әдістері және технологиясы. 

Өндірістің технологиялық процесін интенсифтендіру және көмірсутек шикізатын қайта 

өңдеу.  

2. Химиялық технологияны зерттеу объектілері. Бұл тақырыпта органикалық заттар, 

мұнай, мұнайөнімдері туралы сұрақтар қарастырылған. Жоғарғымолекулалық 

қосылыстар. Биологиялық белсенді заттардың бағытталған синтезі.  

3. Көмірсутек шикізатын қайтаөңдеудің қазіргі технологиясы. Бұл тақырыпта 

органикалық заттардың химиялық технологиясы сұрақтары қарастырылған: мақсаты 

және пән тапсырмалары. Органикалық заттардың химиялық технологиясы дамуының 

негізгі бағыттары.   



4. Қазақстанның өндірісінің мұнайхимиялық шикізат базасы. Бұл тақырыпта 

Қазақстандағы органикалық синтез шикізатын қайта өңдеуден алынған өнімдерді 

қолдану сұрақтары қарастырылған. Қазақстандағы жолай газдарды пайдалану.  

5. Мұнай, газ және көмір өндірісі мен қайтаөңдеу аппараттары және оны 

қондырғылары. Бұл тақырыпта ретификациялық бағаналарды түйістіре орнату 

сұрақтары қарастырылған. Вакуумдық бағанадағы конденсирленген-вакуум беруші 

кешен қарастырылған. Трубалы пештер және жылуалмастырғыш-тоңазытқыш 

құрылғылар. 

6. Галогендеу реакциясының химиясы. Бұл тақырыпта радикалды-тізбекті галогендеу 

технологиясының сұрақтары қарастырылған. Ионды-каталитикалық галогендеу 

технологиясы. Фторлау реакциясының технологиясы. Көмірсутектерді галогендеу қазіргі 

технологиясы.  

7. Изомерлену реакциясының химимясы мен технологиясы. Бұл тақырыпта 

көмірсутектерді изомерлеудегі катализаторлардың қазіргі технологиясы сұрақтары 

қарастырылған. Жаңа және жетілген катализаторлар  (КМЦУ-Б. Микроцеокар, ГМЦ, КО-

9, ОГР-1). Мұнай көмірсутекті шикізатты қайтаөңдеуге катализатор құрамының әсері 

және оның механизмі.  

8. Гидрлек реакциясының химиясы мен технологиясы. Бұл тақырыпта гидрлеу 

қанықпаған көмірсутектерді қайтаөңдеу әдісі ретінде қарастыру сұрақтары берілген. 

Гидрлек аромат көмірсутектерін қайтаөңдеу әдісі ретінде.   

9. Дегидрлеу реакциясының химиясы мен технологиясы. Бұл тақырыпта 

көмірсутектерді дегидрлеу процесінің сұрақтары қарастырылған. Жеңіл көмірсутектерді 

өнеркәсіптік дегидрлеу технологиясы. Көмірсутектерді каталитикалық дегидрлеу 

амалдары. Метанды крекинглеу арқылы ацетилен өндірісі.  

10. Мұнайөнімдерін тотықтыру. Бұл тақырыпта олефиндерді тотықтыру реакциясының 

технологиясы сұрақтары қарастырылған. Қаныққан көмірсутектерді тотықтыру 

технологиясы. Көмірсутектің тотыққан өнімдерін бөлудің қазіргі әдістері.  

11. Сульфаттау реакциясының химиясы мен технологиясы. Бұл тақырыпта О- және С-

сульфаттау технологиясы сұрақтары қарастырылған. Қанықпаған көмірсутектерді 

сульфирлеу технологиясы. Аромат қосылыстарын сульфирлеу. Процестің химиясы мен 

теориялық негізі. Аромат көмірсутектерін сульфирлеуден алынған өнімдер. Сульфирлеу 

процесінің технологиясы. Парафиндерді сульфирлеу. Сульфохлорлау. 

Сульфототықтыру.  

12. Нитрлеу реакциясының химиясы мен технологиясы. Бұл тақырыпта көмірсутектерді 

нитрлеу технологиясы сұрақтары қарастырылған. Нитрлеудің теориялық негізі. Нитрлеу 

жайлы жалпы түсінік. Нитрлеу процесінің кинетикасы. Нитрлеуші белсенділік факторы. 

Аромат көмірсутектерін нитрлеу механизмі. Нитробензол өндірісінің өнеркәсібі. 

Нитробензол жайында жалпы мәлімдеме. Нитробензол алу процесі. Бензолды нитрлеу 

процесіне түсіретін аппараттар. Нитробензолды өндіру кезіндегі техника қауіпсіздігі. 

Экология. Нитрлеудің жаңа технологиясын жасау.   

13. Гидролиз реакциясының хмимясы мен технологиясы. Бұл тақырыпта органикалық 

молекулалардың функционалды туындыларын гидролиздеу технологиясы сұрақтары 

қарастырылған. Хлортуындыларын гидролиздеу және сілтілік дегидрохлорлау. 

Хлортуындыларын гидролиздеудің химиясы мен теориялық негізі. Хлоролефиндер 

өндірісі және сілтілік дегидрохлорлаудың а-тотықтары. Гидролиз реакциясы бойынша 

спирттер мен фенолдардың өндірісі.   

14. Этерификация реакциясының химиясы мен технологиясы. Бұл тақырыпта карбон 

қышқылдарын этерификациялау технологиясы сұрақтары қарастырылған. Этерификация 

процесі. Этерификация процесінің химиясы мен теориялық негізі. Этерификация процесі 

бойынша алынған күрделі эфирлер, және оның қолданылуы. Этерификация процесінің 

технологиясы. Қышқылдардың азотты туындыларын этерификациялау.  

 



2 блок. Тақырыптар: Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғыларын және органикалық 

заттарды өңдеу технологиясының  қазіргі күйі және жетілдірудің негізгі бағыттары. 

1. Қазіргі қондырғы сипаттамасы. Бұл тақырыпта қазіргі АТ және АВТ қондырғылары 

жайлы сұрақтар қарастырылған. АТ және АВТ қондырғыларының негізгі аппаратын 

құру. Қалдықты атмосферада айдау және вакуумда айдаудың технологиялық схемасын 

құру. 

2. Мұнай қалдықтарын өңдеу процесінің классификациясы. Бұл тақырыпта 

деструктивті процестің шикізаты ретінде мұнай қалдықтарына сипаттама сұрақтары 

қарастырылған. Мұнай қалдықтарын термолиздеудің негізгізаңдылықтары. Шикізат 

сапасының әсері және мұнай қалдықтарының термолиздеу процесінің технологиялық 

параметрлері. 

3. Жай кокстеу қондырғысын құру. Ине тәрізді кокстеу өндірісі технологиясының 

ерекшелігі сұрақтары қарастырылған. Термоконденсациялау арқылы мұнайпектерінен 

пек алу процестері.  

4. Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеудің жаңа гидротермиялық процестері Бұл 

тақырыпта қарастырылған сұрақтар - Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеудің 

гидротермиялық процестері - гидровисбрекинг, Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеудің 

гидротермиялық процестері – гидропиролиз, Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеудің 

гидротермиялық процестері динакрекинг. Ауыр мұнай қалдықтарын өңдеудің 

гидротермиялық процестері ков - донорно-сольвентті крекинг.  

5. Ауыр мұнай қалдықтары мен қатты отындарды өңдеудің термототыққан 

процестері. Бұл тақырыпта флексикокинг процесінің сұрақтары қарастырылған. Ауыр 

мұнай қалдықтарын қазіргі жаңа модификациямен және перспективті өңдеулері.  

6. Мазут пен мұнайды терең өңдеудегі комбинирленген жүйелер.  Бұл тақырыпта ЛК-

6У, ГК-3, КТ-2 комбинирленген қондырғысының технологиялық және потокты 

жүйелерінің сұрақтары қарастырылған, оның ерекшеліктері мен сиапаттамасы. Шет елдік 

МӨЗ технологиялық және потокты жүйесі және оның аса ерекшеліктері. 

7. Қазақстан Республикасындағы мұнайгаз кешенінің дамуы. Бұл тақырыпта 

Қазақстандағы мұнайгаз аумақтары жайлы сұрақтар қарастырылған. Органикалық 

заттарды алудың технологиясының даму перспективтілігі. 

8. Мұнайөнімдерін тазалаудың қазіргі әдістері. Бұл тақырыпта төмен және жоғары 

парафиндер, олардың қасиеттері сұрақтары қарастырылған. Төмен парафиндерді алудың 

көздері, оның сипаттамасы. Төмен парафиндерді бөлу амалдары. 

9. Бензиндерді жақсартудың технологиялық схемасы. Бұл тақырыпта платформинг 

және ароматтау схемасы сұрақтары қарастырылған.  

10. Органикалық заттарды өңдеу процесінің жалпы технологиялық заңдылықтары. 

Бұл тақырыпта технологиялық процесінің жалпы оптимизациялау әдістері сұрақтары 

қарастырылған. Технологиялық процесті оптимизациядың арнайы әдістері. 

 

3 блок. Тақырыптар: Полимерлердің химиясы мен технологиясының заманауи мәселелері.  

1. Радикалды үдерістердегі мономерлердің реакциялық қабілеті. Бұл тақырыптың 

сұрақтары – Идеалды реакциялық қабілет теориясы. Антибитаттылық ережесі. Стирол 

мен винилацетаттың радикалды полимерленуі. 

2. Идеалды сополимерлеу. Бұл тақырыптың сұрақтары – Идеалды сополимерлеудегі 

реакциялық белсенділік. Сополимерлеу константасын анықтау. Азеотропты 

сополимерлеу.  

3. Радикалды сополимерлеудегі полярлы факторлардың рөлі.  Бұл тақырыптың 

сұрақтары – Идеалды сополимерленуден ауытқулар. Электронакцепторлы және 

электрондонорлы мономерлер. 

4. Кезектескен сополимерлеу. Бұл тақырыптың сұрақтары – Кезектескен 

сополимерлеудегі тізбектің өсу механизмінің әртүрлі модельдері. Ауыспалы күй, 



донорлы-акцепторлы кешен. Өсіп келе жатқан радикалдағы соңғы тізбектің табиғатын 

анықтау, электронодонорлы кешеннің «гомополимерленуі», мономерлердің 

альтернативті қосылуы, кезектескен сополимерлеудегі тізбектің өсуінің кешенді-

радикалды механизмі. 

5. «Тірі тізбектегі» радикалды полимерлеу. Бұл тақырыптың сұрақтары – Төменгі және 

жоғары дәрежелі конверсия дәрежесінде радикалды полимерлеудегі тізбек үзілу 

реакцияларындағы кешентүзудің ерекше эффектілері. Үздіксіз радикалды 

постполимерлеу. «Тірі» тізбек режиміндегі радикалды полимерлеу. Псевдотірі 

радикалды полимерлеу, қайтымды ингибирлеу механизмі. 

6. Макромолекулааралық реакциялар. Бұл тақырыптың сұрақтары – Комплементарлық 

және кооперативтілік. Интерполиэлектролитті кешендердің түзілу механизмі (ИПЭК). 

Поликешендердің табиғаты, олардың құрамы мен тұрақтылығына әртүрлі факторладың 

әсері. 

7. Сутектік байланыстар арқылы түзілген интерполимерлі кешендер (ИПК). Бұл 

тақырыптың сұрақтары – Ионды емес полимерлердің поликарбон қышқылдарымен 

кооперативті интерполимерлі реакциялары, сутектік байланыс арқылы тұрақтанған 

интерполимерлі кешендер (ИПК). Макромолекулааралық сутектік байланыстардың 

түзілу механизмі, үдерістің термодинамикасы. 

8. Ионды емес полимерлердің поликарбон қышқылдарымен кешентүзу 

үдерістеріндегі критикалық құбылыстар. Бұл тақырыптың сұрақтары – 

Протоноакцепторлы полимерлер табиғаты. Интерполимерлі кешендер, тұрақтылық 

факторлары, гидрофобты әрекеттесулердің рөлі. Критикалық рН, молекулалық масса, 

белсенді компонент құрамы. Кешентүзілуге еріткіш табиғатының әсері. 

9. Суда еритін стимул-сезімтал полимерлер. Бұл тақырыптың сұрақтары – анионды, 

катионды, амфотерлі рН- сезімтал полимерлер. Температура мен ортаның иондық 

күшінің әсерінің ерекшеліктері. Полиамфолиттің изоионды және изоэлектрлі нүктелері.  

10. Термосезімтал суда еритін полимерлер. Бұл тақырыптың сұрақтары – Полимерлер 

ерігіштігінің термодинамикасы. Полимерлердің судағы төменгі критикалық еру 

температурасы, қажетті жағдайлар. Термосезімтал полимерлер синтезінің жаңа тәсілдері.  

11. Полимерлі гидрогельдер интеллектуалды полимерлі материалдардың типтік 

өкілдері ретінде. Бұл тақырыптың сұрақтары – Полимерлі гидрогельдердің судағы тепе-

тең ісіну дәрежесі. Физикалық және химиялық тігілген полимерлі торлар. Полимерлердің 

химиялық тігілуі, тігетін полимерлеу, тігуші агенттер. Макромолекулаларды массада 

және ерітіндіде радиациялық тігу. Полимерлі гидрогельдердің негізгі құрылымдық 

параметрлері және торлардың ақаулары.   

12. Гидрогельдердің ісінуіне әсер ететін күштердің табиғаты. Бұл тақырыптың сұрақтары 

– Ионды және ионды емес гидрогельдердің ісінуінің ерекшеліктері. Полимерлі 

гидрогельдердің ісіну қысымына әртүрлі факторлардың үлесі. Гидрогельдердің ісінуінің 

осмостық теориясы. 

13. Полимерді өңдеудің физика-химиялық негіздері. Бұл тақырыптың сұрақтары – 

Полимерлердің шыны және кристалл тәріздес күйлері.  Аморфты және кристалды 

полимерлер үшін жоғарыэластикалық жағдайды іске асыру шарттары.  Аморфты және 

кристалды полимерлер үшін мәжбүр эластикалық құбылыстары.  

14. Полимерлі материалдардың жіктелуі. Бұл тақырыптың сұрақтары – Қолдану және 

мақсатты саласы бойынша полимерлердің жіктелуі. Полимерлі фазаның табиғатына, 

сондай-ақ өндіріс және қайта өңдеу үдерісінде өтетін физика-химиялық және химиялық 

айналудың ерекшеліктеріне байланысты полимерлі материалдардың жіктелуі. 

15. Биомедициналық мақсаттағы заманауи полимерлердің химиясы мен 

технологиясы. Бұл тақырыптың сұрақтары – Биомедициналық мақсаттағы 

полимерлердің жіктелуі. Өзіндік физиологиялық белсенділігі бар полимерлер. Дәрілік 

заттардың бақыланып бөлінуімен жүйелерді құрудың негізгі принциптері. Медицинада 

полимерлі гидрогельдерді қолдану перспективалары.  



16. Дәрілік материалдардың иммобилизациясы. Бұл тақырыптың сұрақтары – 

Полимерлерде дәрілік материалдарды иммобилизациялау. Дәрілік заттарды 

тасымалдаушы ретінде әлсіз тігілген полимерлік материалдар – гельдерді қолдану 

мүмкіндігі. 

 

 

4 блок. Тақырыптар: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 

1. Қазіргі қоғамдағы ғылымның рөлі. Ең маңызды жаһандық ғылыми мәселелер. Қазақстан 

Республикасында және әлемде ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және басқару жүйесі. 

Ғылыми зерттеулер мен ғалымдардың тиімділігі мен өнімділігінің негізгі индикаторлары. 

Университеттерде, институттарда және басқа да ұйымдарда жұмыс істейтін ғылыми 

қызметкерлердің мүмкіндіктері. 

2. Қазақстан Республикасының Ғылым туралы Заңы: оның мақсаты, түсіндірілуі және жүзеге 

асырылуы. Қазақстандағы ғылыми зерттеулерді басқару жүйесіне тартылған ұйымдар. 

Ғылыми қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері. 

3. Ғылыми кадрларды аттестаттау жүйесі. Ғылыми дәрежелер мен атақтарға қойылатын 

талаптар. PhD ғылыми дәрежесін алу үшін диссертацияның құрылымы. Жарияланымдарға 

қойылатын талаптар. Ғылыми дәрежесі және атағы бар ғылыми қызметкерлердің 

мүмкіндіктері мен міндеттері. 

4. Ғылыми әдістің негіздері. Ғылыми әдістің Гипотетико-дедуктивтік моделі. Ғылыми 

әдістің негізгі элементтері. Ғылыми сұрақтарды іздеу, гипотезаларды құрастыру және 

тексеру. Сұрақтар мен гипотезаларға қойылатын талаптар. Тәуелсіз, тәуелді және 

бақыланатын айнымалылар. Ғылыми әдістің инженерден айырмашылығы. Ғылыми әдісті 

нақты өмірде қолдану. 

5. Әдеби зерттеу. Ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу жүйелері мен деректер базасы. Әдеби 

көздердің сенімділігін бағалау. Жиналған материалмен жұмыс, соның ішінде 

мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану. Әдеби шолу жазу. Әдеби 

зерттеу нәтижелері бойынша тұжырымдар құрастыру. 

6. Ғылыми тәжірибені жоспарлау және орындау. Тәжіриюе хаттамасы. Тәжірибенің 

маңыздылығын негіздеу. Тәжірибе тиімділігін арттыру. Тәжірибе жүргізу кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы. Тәжіирибе нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну. Тәжірибе нәтижелері 

бойынша қорытынды жазу. 

7. Ғылыми мақалаларды дайындау, жазу, жариялау және рецензиялау. Ғылыми мақаланың 

құрылымы, безендірілуі және мазмұнына қойылатын талаптар. Графиктер мен кестелерді 

ресімдеу және сипаттау. Ұсынылған нәтижелердің жаңалығын және олардың 

маңыздылығын негіздеу. Журналды таңдау және оған мақала беру. Ілеспе хатты жазу. 

8. Зерттеу нәтижелерін және идеяларды ғылыми қоғамдастыққа ұсыну. Презентацияларды 

дайындау бойынша ұсыныстар. Ғылыми презентациялардың түрлері, олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Ғылыми жұмысты ауызша немесе стендтік баяндама 

түрінде ұсыну кезіндегі типтік қателер. 

9. Ғылыми жобаны дайындау, жазу, ұсыну және рецензиялау. Ғылыми жобаларға қойылатын 

жалпы талаптар. Ғылыми жобаның маңыздылығын, жетекшінің және ғылыми топтың 

біліктілігін, сондай-ақ қажетті ресурстарды негіздеу. Ғылыми жобаларды орындау 

ерекшеліктері. Ғылыми жобалар бойынша есеп беру. 

10. Ғылыми жобаларды қаржыландыру көздерін іздеу. ҚР және дамыған елдердегі ғылыми 

зерттеулерді қаржыландырудың қазіргі жүйесі. Қазақстандық ғалымдар мен ғылыми 

ұйымдар үшін қаржыландыратын ұйымдар. Жас ғалымдарды қолдау үшін қаржыландыру 

көздері. 

11. Ғылыми нәтижелерді коммерцияландыру және енгізу. Зияткерлік меншікті қорғау. 

Зияткерлік меншік объектілері, авторлық құқық және сабақтас құқықтар. Патентті алу 



және пайдалану тәртібі. Патенттің ғылыми мақаладан айырмашылығы. Ғылыми 

нәтижелерді енгізу және олар туралы ақпаратты тарату тәсілдері. 

12. Ғылыми зерттеулер этикасы. Нюрнберг этикасы. Этикалық нормалардың типтік бұзылуы. 

Оларды анықтау және олармен күресу тәсілдері. Тиісті ғылыми тәжірибе. Этикалық 

қағидаларды сақтамағаны үшін жауапкершілік. 
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Мамандық бойынша оқуға түсу емтиханың бағалаудың шкаласы   

  

Әріптік 

 жүйе 

бойынша  

бағалау  

Балдардың 

сандық 

эквиваленті  
%  мәні  Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау  

А  4,0  95-100  Өте жақсы    

А-  3,67  90-94  

В+  3,33  85-89  Жақсы    

В  3,0  80-84  

В-  2,67  75-79  

С+  2,33  70-74  Қанағаттанарлық    

С  2,0  65-69  

С-  1,67  60-64  

D+  1,33  55-59  

D-  1,0  50-54  

F  0  0-49  Қанағаттанарлықсыз    

  

  

Түсу емтиханының нәтижелерін бағалау критерийлері 

Түсу емтиханының пәндері бойынша емтихан бағасына қойылатын талаптарды анықтау кезінде 

келесі критерийлерді басшылыққа алу ұсынылады: 
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– «өте жақсы» деген бағаға бағдарламалық материалды жан-жақты, жүйелі және терең 

білуді, қойылған сұрақтардың ерекшелігімен қарастырылған тапсырмаларды еркін орындай 

білуді анықтаған студент лайық. Әдетте, «өте жақсы» деген баға пәннің негізгі ұғымдарының 

өзара байланысын меңгерген, оқу материалын түсінуде, мазмұндауда және пайдалануда 

шығармашылық қабілеттерін көрсеткен студенттерге қойылады; 

– «жақсы» деген бағаға бағдарлама материалының толық білімін тапқан, бағдарламада 

қарастырылған тапсырмаларды ойдағыдай орындаған, бағдарламада ұсынылған негізгі 

әдебиеттерді меңгерген студент лайық. Әдетте, "жақсы" бағасы пән бойынша білімнің жүйелі 

сипатын көрсеткен және одан әрі оқу жұмысы мен кәсіби қызметі барысында оларды өз бетімен 

толықтыру мен жаңартуға қабілетті студенттерге қойылады; 

– «қанағаттанарлық» деген бағаға негізгі бағдарламалық материалды әрі қарай оқу және 

мамандық бойынша алдағы жұмыс үшін қажетті көлемде білгенін байқаған, бағдарламада 

көзделген тапсырмаларды орындауды орындайтын, бағдарламада ұсынылған негізгі әдебиетпен 

таныс студент лайық. Әдетте, "қанағаттанарлық" бағасы емтиханға жауапта және емтихан 

тапсырмаларын орындау кезінде принципиалды емес сипаттағы қателіктерге жол берген 

студенттерге қойылады; 

– «қанағаттанарлықсыз» бағасы бағдарламада көзделген тапсырмаларды орындауда 

принципті қателіктер жіберген негізгі бағдарламалық материалды білуде олқылықтарды 

анықтаған студентке қойылады. Әдетте, "қанағаттанарлықсыз" бағасы жоғары оқу орнын 

бітіргеннен кейін тиісті пән бойынша қосымша сабақтарынсыз оқуды жалғастыра алмайтын 

немесе кәсіби қызметке кірісе алмайтын студенттерге қойылады. 

 


