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Білім беру бағдарламасының паспорты 6В05303 Ядролық физика 

 

Код и классификация области 

образования 

Education area code and 

classification 

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика жəне 

статистика 

Дайындықбағыттарының коды 

мен жіктелуі 

6B053 Физикалық жəне химиялық ғылымдар 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

6В05303 Ядролық физика 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары 

В054 Физика 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Ядролық материалтанумен жəне атом ядросымен 

байланысты барлық салаларда терең жүйелік білім алу. 

2. Практикалық-бағдарлы оқытуды жүзеге асыру арқылы 

кəсіби құзыреттілікті дамыту мүмкіндігі.  

3. Білім тректориясын таңдау мүмкіндігі ("атом ядросы 

мен бөлшектер физикасы"; "Ядролық материалтану"). 

4. Жұмыс беруші-серіктестермен, атап айтқанда, Курчатов 

қаласының "Ұлттық ядролық орталығы", "Үлбі 

металлургиялық зауыты" жəне т. б. білім беру 

бағдарламаларын бірлесіп əзірлеу жəне іске асыру. 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Атом ядросының жəне элементарлық бөлшектердің 

физикасы, релятивистік ядролық физика саласында жұмыс 

істеу үшін кəсіби құзыреттілікке, қондырғыларға жəне 

құндылықтарға ие, жергілікті жəне жаһандық еңбек 

нарығының өзекті талаптарына сəйкес келетін, дамыған 

тілдік құзыреттілігі бар физика жəне сабақтас ғылымдар 

саласында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолданудың тереңдетілген дағдысы бар 

жоғары білікті мамандар даярлау. 

БББ міндеттері 1. Ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық міндеттер 

мен проблемаларды шешуге қабілетті жоғары білікті 

маман мен ой-өрісі кең жəне мəдени ойлауы бар жоғары 

білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін атом 

ядросының физикасы мен элементарлық бөлшектер, 

релятивистік ядролық физика саласында базалық жүйелі 

біліммен қамтамасыз ету. 

2. Күнделікті кəсіби қызмет үшін қажетті жаңа білім алу 

дағдыларын қалыптастыру жəне жобалау-іздестіру 

зерттеулерін жүргізу, іргелі жəне қолданбалы ғылыми 

физикалық жобаларды құру. 

3. Тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру (өмір бойы жеке 

кəсіби жəне əлеуметтік өмір контекстінде оқу қабілеті, 

кəсіби жəне тұлғалық өсуге ұмтылу жəне т.б.). 

4. Қазіргі ақпараттық ағымдарда бағдарлану жəне 

динамикалық өзгеріп отыратын құбылыстар мен 

процестерге бейімделу дағдыларын қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан 

кейін бітіруші: 
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1. Атом өндірісінде радиациялық қауіпсіздік техникасы 

туралы теориялық білімді меңгеру; 

2. қолданбалы ядролық физика, радиациялық қауіпсіздік 

негіздерін түсінуді көрсету; 

3. өзінің кəсіби қызметі үшін жауапкершілікті, 

инженерлік шешімдердің əлеуметтік контекстке жəне 

қоршаған ортаға əсерін түсінуді көрсету; 

4. табиғаттың жəне ғылыми жаратылыстану пəндерінің 

іргелі заңдарын, физика-математикалық аппаратты, 

əртүрлі күрделілік деңгейіндегі есептерді шешу үшін 

Математикалық талдау жəне модельдеу əдістерін 

қолдану, соның ішінде ядролық технологиялар саласында 

стандартты емес; 

5. эксперименталды, теориялық жəне компьютерлік 

зерттеу əдістерін қолдана отырып, жобалау-

конструкторлық қызметке қатысу; 

6. физикалық эксперименттердің нəтижелерін өңдеу 

үшін заманауи есептеу базасын қолдану; 

7. қазіргі заманғы физикалық қондырғылар мен 

құрылғыларды есептеудің, ядролық материалдардың 

сандық сипаттамаларын бағалаудың жаңа əдістерін 

жасау; 

8. өзінің жеке рөлін түсіну мақсатында атом өнеркəсібі 

өндірісін басқарудың жалпы құрылымын талдау; 

9. ядролық технологияларды жасау жəне іске асыру 

процесінде қазіргі заманғы ғылыми жəне технологиялық 

жабдықтар мен аспаптарды пайдалану; 

10. қазіргі заманғы ядролық технологияларды іске 

асыратын эксперименттік жəне өнеркəсіптік 

электрофизикалық қондырғылардың элементтері мен 

тораптарының функционалдық жəне құрылымдық 

сұлбаларын əзірлеу; 

11. өзінің кəсіби қызметінің мəселелерін талдау; 

12. ядролық энергетика жəне ядролық материалтану 

саласындағы отандық жəне шетелдік тəжірибені 

синтездеу; 

13. өз кəсіби қызметін бағалау; 

14. коммуникацияны ауызша жəне жазбаша нысанда 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде көрсету; 

15. зерттеу жəне эксперименттік қызметті, оның ішінде 

материалдардың химиялық жəне фазалық құрамын, 

құрылымы мен қасиеттерін анықтау бойынша 

ұйымдастыру; 

16. кəсіби қызметтің өз бағдарламасын оның мақсаттары 

мен міндеттеріне, ерекшеліктеріне, субъектілеріне сəйкес 

жоспарлау; технологиялық құжаттама. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану 

бакалавры 6В05303 Ядролық физика 

Маман лауазымдарының тізімі - ғылыми қызметкер; 

- техник-зертханашы; 

- кəсіпорындардағы инженер. 
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Кəсіби қызмет объектісі - ғылыми-зерттеу институттары; 

- зертханалар, конструкторлық жəне жобалық бюролар 

мен фирмалар; 

- ядролық-энергетикалық кешеннің өндірістік 

кəсіпорындары мен бірлестіктері. 

 


