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6B01502 - Физика 

6B01502 – Физика 

                                                        6B01502 – Physics 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5 кредит/ кредитов/credit  

«Физика және информатика», «Физика және математика»  траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Физика 

и информатика»,   «Физика и математика» 

General educational disciplines for educational trajectories: «Рhysics and computer 

science»,«Рhysics and Mathematics» 

1 

EКN - 2101 

ОЕР  - 2101 

BEЕ - 2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

 

5 

   OTKN - 2101 

   OBZh – 2101 

    LSB – 2101 

Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

   ETD - 2101 

   EUR – 2101 

   ESD – 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и  устойчивое развитие 

Ecology and  steady development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –  

60 кредит/кредитов/credit 

«Физика және информатика»,  «Физика және математика» траекториялары 

бойынша  базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Физика и 

информатика»,   «Физика и математика» 

Basic disciplines for educational trajectories:«physics and computer science»,«physics 

and Mathematics» 

2 

   Meh - 1202 

   Meh - 1202 

   Mech - 1202 

Механика                             

Механика 

Mechanics 
5 

   TFTB - 1202 

   IGTF - 1202 

   EHTP - 1202 

Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері 

Избранные главы теоретической физики 

Elected heads of  theoretical  physics  

3 

   Mat - 1203 

   Mat - 1203 

   Mat - 1203 

Математика 

Математика 

Mathematics 
5 

   YaKOF - 1203 

   FYaKS - 1203 

   NCM - 1203 

Ядро және конденсірлі орталар физикасы 

Физика ядра и конденсированных сред    

Nuclear and Condensed Matter 

4 
   MF - 1204 

   MF - 1204 

Молекулалық физика              

Молекулярная физика 
5 
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   MP – 1204 Molecular physics 

   SKF – 1204    

FZhK -1204    

   PLC - 1204 

Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 

Physics of Liquid Crystals  

5 

   FEShP - 1205 

   PRZF -  1205 

   WSPP - 1205 

Физикадан есептер шығарудан практикумы 

Практикум по решению задач по физике     

Workshop on  solving  problems in physics 

7  E(E-L)O-1205 

 EO(E-L) -1205 

 ET(E-L) -1205 

 

Электронды (e-learning) оқыту 

Электронное  обучение (e-learning)  

Electronic training (e-learning) 

6 

 

   EM - 2206 

   EM  - 2206 

   EM - 2206 

Электр және магнетизм  

Электричество и магнетизм 

Electricity and magnetism 5 

    EFN - 2206 

   FOE - 2206 

   PBE - 2206 

Электрониканың физикалық негіздері 

Физические основы электроники 

Physical bases of electronics 

7 

   Opt - 2207 

   Opt -  2207 

   Opt - 2207 

Оптика 

Оптика 

Optics 

5 
   OEMM - 2207 

   OPZ - 2207 

   OEP - 2207 

Оптикадағы есептеулер мен мысалдар 

Оптика в примерах и задачах 

Optics examples and problems  

 

8 

   KM - 3208 

   KM – 3208 

   CM - 3208 

Классикалық механика 

Классическая механика 

Classical mechanics  

5 

   BBAKT -3208 

 IKTO - 3208 

 ICTE - 3208 

 

Білім берудегі ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар 

 Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

Information and communication technologies in 

education 

9 

   TMSEE -3209 

TMRNZ -3209 

TMSNT- 3209 

Теориялық механика. 

Стандарттық емес есептерді шығару 

Теоритическая механика. 

Решение нестандартных задач            

Theoretical mechanics.Solving non-standard tasks 
8 

 KKF - 3209 

 FKS - 3209 

 CSP - 3209 

Конденсиялық күйдегі физика 

Физика конденсированного состояния 

Condensed-state physics 

10 

    KEK - 3210 

    PKE - 3210 

    ACE - 3210 

Қолданбалы электр курсы  

Прикладной курс электричества 

Applied course of electricity 

5 

    MM - 3210 

    MM - 3210 

    MM - 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

     AEM-3201 

  AiBM-3201 

  ACM-3201 

Астрофизика және есептеу математикасы  

Астрофизика и вычислительная математика  

Astrophysics and computational Mathematics 

11 

    FOOD - 3211 

    PUOF - 3211 

    PSOP - 3211 

Физикадан оқушыларды олимпиадаға 

дайындау 

Подготовка учащихся к олимпиаде по физике 

Preparing students for the Olympiad in Physics 

5 

 

 

    MM - 3211 

   MM - 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 
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   MM – 3211 Minor Module 

 OSKM-3201 

    KMOS-3201 

 CMOS-3201 

 
 

Оптика мен спектроскопиядағы компьютерлік 

модельдеу  

Компьютерное моделирование в оптике и 

спектроскопии  

Computer modeling in optics and spectroscopy 

12 

 

 

   FIPBS - 3212 

 

   OVRFI – 3212 

 

   OEAPI - 3212 

 

Физика және информатика пәндері бойынша 

сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру 

Организация внеклассной работы по физике и 

информатике   

Organization of extracurricular activities on the 

physics and informatics 

5 

   MM - 3212 

   MM - 3212 

   MM - 3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

 

ZhPMM-3212 

MMPE-3212 

MMPS-3212  

 

Жаратылыстану процестерін математикалық 

модельдеу  

Математическое моделирование процессов 

естествознания  

Mathematical modeling of the processes of 

science 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Физика және информатика»,  «Физика және математика» траекториялары 

бойынша  кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Физика и 

информатика», «Физика и математика» 

Main disciplines for educational trajectories: :«physics and computer 

science»,«physics and Mathematics» 

13 

   FT – 4313 

   IF  - 4313 

   HP - 4313 

Физика тарихы 

История физики      

History of physics 
5 

    AST - 4313 

    ATCh  - 4313 

    ATN - 4313 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 

14 

    FSA - 4314 

    ChMF - 4314 

    NMP - 4314 

Физикадағы сандық әдістер 

Численные методы в физике 

Numerical methods in physics 
5 

  DT - 4314 

     DU - 4314 

     DE – 4314 

Дифференциалды теңдеулер  

Дифференциальные уравнения 

Differential equations 

15 

     FKBB - 4315 

     PPPF -  4315 

     PAPP – 4215 

Физикадағы қолданбалы бағдарламалар 

бумасы 

ты прикладных программ в физике 

Packages of applied programs in physics 

5      YTMS – 4315 

 

     TVMS - 4315 

 

     TPMS – 4315 

Ықтималдықтар теориясы және 

математикалық статистика 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Theory of probability and mathematical statistics 

16 

     FPEEM - 4316 

     MFP - 4316 

     MPPC – 4316 

Физикалық процестерді ЭЕМ-да үлгілеу 

Моделирование физических процессов на 

ЭВМ 

Modeling of physical processes on сomputer 

5 
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     EAST - 4316 

     ESTO – 4316 

     ESTR – 4316 

Электродинамика және АСТ 

Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and special theory of relativity 

17 

     SFFKN - 4317 

 

     SFOFK - 4317 

 

     SPFPK – 4317 

Статистикалық физика және физикалық 

кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы физической 

кинетики 

Statistical Physics and the Foundations of Physical 

Kinetics 
 

5 

    MEShP - 4317 

    PRZM – 4317 

    WPSM – 4317 

Математикадан есептер шығарудан 

практикумы 

Практикум по решению задач по математике 

Workshop on problem solving in mathematics 

18 

    ZhODF - 4318 

  FPD – 4318 

    PSD – 4318 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің 

физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 
6     KFESh - 4318 

    RFZPS - 4318 

  SPPHC – 4318 

Қиын физикалық есептерді шығару 

Решение физических задач повышенной 

сложности 

Solution of physical problems of high complexity 

19 

     BT – 4319 

     YaP - 4319 

   PL – 4319 

Бағдарламалау тілдері  

Языки программирования 

Programming Languages 
5 

   KTN – 4319 

     OKT – 4319 

     BKT – 4319 

Кинетикалық теория негіздері 

Основы кинетической теории 

Bases of kinetic theory 

 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship  

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 
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Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных и 

финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся  должен будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and instrumental 

support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of economic 

knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make 

optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of studying the discipline "Fundamentals of Economics and 

Entrepreneurship," the student will have to: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

          Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 

          Теория вероятностей и математическая статистика 

Theory of probability and mathematical statistics 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету негіздері. 

Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше 

жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру жағдайында 

адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жоюдың бірыңғай 

мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар және олардың 

зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание человека в автономных 

условиях существования. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Современные средства массового поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

В результате изучения курса обучающийся должен будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по 

основам безопасности жизнедеятельности с использованием современных 

информационно-коммуникационных и инновационных технологий; 



9 
 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging factors, 

measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

ecology and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарих. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

         Ядро және конденсірлі орталар физикасы 

         Физика ядра и конденсированных сред    

Nuclear and Condensed Matter 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, стратегиялар, 
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тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде 

шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы, 

теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии вредных 

и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; концепциях, 

стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural resources 

and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Life Safety Basics 
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Механика                             

Механика 

Mechanics 

Пәннің мақсаты:  

-механика облысында игерушілік ұғымының аппаратының және математика 

саласындағы тәртіптің қажетті білімін толық мамандандыру; 

- табиғат танымының ғылыми әдісінің және табиғатта болып жатқан үдерісте пайда 

болудың, процестің біртұтас көрінісін қалыптастыру; 

-ой еңбегінің ғылыми ұйымының дағдыларын және ойдың  мәдениетін 

қалыптастыру; 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кинематика. Ом заңы. 

Кинематика. Ньютон заңы. Гук заңы. Штейнер теоремасы. Механикадағы энергияның 

сақталу заңы. .  

Пән дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Механика пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: . 

1) нақты физикалық мәселені шешуде алынған теориялық материялды  

қолдану;  білікті жоспарлау және эксперименттер жасау, және де алынған деректерді 

өңдеу. 

2) жалпы және теориялық физика курстарының басқа бөлімдерін зерттеуге 

қажетті база алу. 

3) практикалық есептерді шешу үшін классикалық механика заңдарын 

қолдану; 

4) механикалық қозғалысты зерттеу үшін физикалық зерттеу әдістерін 

талдау; 

5) қазіргі білім беру және ақпараттық технологиялармен жұмыс жасау; 

 

Цель дисциплины: 

- получить полноценное образование в области механики с использованием 

понятийного 

аппарата и необходимых знаний из области математических дисциплин; 

-сформировать целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

природе и понимание научных методов познания природы; 

-формировать культуру мышления и навыки научной организации умственного 

труда; 

Содержание курса включает следующие разделы: Кинематика. Законы Ньютона. 

Закон Гука. Теорема Штейнера. Закон сохранения энергии в механике. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой, 

общеобразовательной, общепрофессиональной, аналитической. 

В результате изучения дисциплины «Механика» обучающийся должен будет: 

1) применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

2) приобрести необходимую базу для изучения других разделов общего и 

теоретического курсов физики. 

3) использовать законы классической механики для решения практических задач; 

4) анализировать методы физических исследований для изучения механического 

движения; 

5) работать с современными образовательными и информационными 

технологиями; 

 

The purpose of the discipline: 

- get a full-fledged education in the field of mechanics using conceptual 

apparatus and necessary knowledge from the field of mathematical disciplines; 

- to form a holistic view of the processes and phenomena occurring in nature and an 

understanding of the scientific methods of cognition of nature; 

-to form a culture of thinking and skills of the scientific organization of mental work; 

The course content includes the following sections: Kinematics. Newton's laws. Hooke's 

law. Steiner theorem. The law of conservation of energy in mechanics. 
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Discipline is aimed at the formation of competence: worldview, general education, 

general professional, analytical. 

As a result of studying the discipline "Mechanics", the student will: 

1) apply the acquired knowledge of theoretical material to solve specific physical 

problems; 

2) to acquire the necessary base for studying other sections of the general and theoretical 

courses of physics. 

3) use the laws of classical mechanics to solve practical problems; 

4) analyze the methods of physical research to study mechanical motion; 

5) work with modern educational and information technologies; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы. 

 Курс физики средней школы, курс математики. 

 The course of physics of high school mathematics course.  

 Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

 Молекулалық физика, атомдық физика, кавнттық механика 

 Молекулярная физика, атомная физика, квантовая механика 

 Molecular physics, atomic physics, quantum mechanics 

 

 

Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері 

Избранные главы теоретической физики 

Elected heads of  theoretical  physics 

Пәннің мақсаты студенттерге механикалық, электромагниттік құбылыстарды 

сипаттау барысында білім беру, механика мен электродинамиканың математикалық 

әдістерін меңгеру.   

Пәннің мазмұны келесі сұрақтардан тұрады: Деформация мен кернеудің 

тензорлары. Деформациялаудың термодинамикасы. Гук заңы. Біртекті деформация. 

Температура өзгергендегі деформация. Қозғалыс және тепе-теңдік теңдеулері. Серпімді 

ортада қума және көлденең толқындар. Дислокациялар. Дислокация айналасында 

деформация мен кернеу өрістері. Кернеу өрісінің дислокацияға әсері. Дислокацияның 

үздіксіз таралуы. Орован қатынасы. Қатты денедегі жылуөткізгіштік теңдеуі. Қатты 

дененің тұтқырлығы. Өте тұтқыр орта – Максвелл үлгісі. 

«Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: . 

1) қарапайым есептерді шешу үшін теорияның негізгі бөлімдерінде математикалық 

аппаратты қолдану. 

2) нақты құбылыстарды талдау үшін теориялық Физиканың жалпы түсініктерін, 

принциптері мен заңдарын талдау. 

3) табиғатта физикалық құбылыстардың өту жағдайларын түсіндіру және 

күнделікті өмірде практикалық шешімдер қабылдау үшін алынған білімді қолдану; 

4) физикалық міндеттерді шешу; 

5) аспаптар мен құрылғылардың жұмыс принциптерін түсіну үшін негізгі 

физикалық заңдар мен теорияларды түсіну. 

 

Цель дисциплины - получение студентами знаний о физических моделях, 

используемых при описании механических и электромагнитных явлений, овладение 

математическими методами механики и электродинамики. 

Содержание дисциплины включает следующие вопросы: Тензор деформаций и 

тензор напряжений. Термодинамика деформирования. Закон Гука. Однородные 

деформации. Деформации с изменением температуры. Уравнения движения и равновесия. 

Продольные и поперечные волны в упругой среде. Дислокации. Поле деформаций и 

напряжений вокруг дислокации. Действие поля напряжений на дислокацию. Непрерывное 

распределение дислокаций. Соотношение Орована. Уравнение теплопроводности в 

твердых телах. Вязкость твердых тел. Очень вязкие жидкости – модель Максвелла. 

В результате изучения дисциплины «Избранные главы теоретической физики» 

обучающийся должен будет: 
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1)использовать математический аппарат в основных разделах теории для решения 

достаточно простых задач. 

2)анализировать общих понятий, принципов и законов теоретической физики для 

анализа конкретных явлений. 

3)применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 

4)решать физические задачи; 

5)понимать знания основных физических законов и теорий для понимания 

принципов работы приборов и устройств. 

 

  The purpose of the discipline is to provide students with knowledge about 

physical models used to describe mechanical and electromagnetic phenomena, mastery of 

mathematical methods of mechanics and electrodynamics. 

  The content of the discipline includes the following issues: Strain tensor and 

stress tensor. Thermodynamics of deformation. Hooke's law. Homogeneous deformations. 

Deformations with temperature. Equations of motion and equilibrium. Longitudinal and 

transverse waves in an elastic medium. Dislocation. The field of deformations and stresses around 

the dislocation. The action of the stress field on the dislocation. Continuous distribution of 

dislocations. Orovan ratio. The heat equation in solids. Viscosity of solids Very viscous fluids - 

Maxwell's model. 

  As a result of training the discipline "Selected chapters of theoretical physics", 

the student will: 

1) use the mathematical apparatus in the main sections of the theory to solve fairly simple 

problems. 

2) analyze General concepts, principles and laws of theoretical physics to analyze specific 

phenomena. 

3) apply this knowledge to explain the conditions of physical phenomena in nature and 

practical decisions in everyday life; 

4) solve physical problems; 

5) understand knowledge of basic physical laws and theories to understand how devices 

work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Механика, электр энергиясы және магнетизм 

Механика, Электричество и магнетизм 

Mechanics, Electricity and magnetism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Тұтас орталар физикасы 

Физика сплошных сред 

Physics of continuous environments. 

 

 

Математика   

Математика   

Mathematics  

Пәннің мақсаты студенттер бойына қазіргі заманғы математикалық ойлау 

дағдыларын баулу, практикалық іс-әрекетінде математикалық әдістерді және 

математикалық үлгілеу негіздерін қолдануға дайындау болып табылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Көп айнымалылар функциясы. 

Көп айнымалылар функциясының дифференциалдық есептеулері.   Көп айнымалылар 

функциясының локалды экстремумы. Шартты экстремум. Сандық қатарлар. 

Функционалды тізбектілік және қатарларДәрежелік қатарлар. Екілік және қысқа 

интегралдар. Фубини теоремасы. Риман бойынша интегралданған функциясының Лебег 

критерийлері. Қысқа Риман иинтегралындағы айнымалының ауысымы. Қисықсызықты 

интеграл. Бірінші және екінші тектегі беттік интегралдар. Кеңістіктегі интегралдар 

арасындағы өзара байланыс – негізгі интегралдық формулалар. Скаляр және векторлық 

өрістер. Аралықта берілген функциядан қате интегралдар. Ортогоналды және 

тригонометриялық жүйелер бойынша Фурье Риман қатары. Бесселдің теңсіздігі. Фейер 

теоремасы. 
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Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану; 

2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

3) сандық есептеулерді орындау үшін алгоритмдер мен ережелерді анықтау; 

4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы));  

6) сандық өрнектерді салыстыру; 

7) дәрежелердің, логарифмдердің, тригонометриялық функциялардың 

қасиеттерімен байланысты формулаларды қолдана отырып, өрнектердің түрленуін 

қолдану; 

 

Цель дисциплины привитие навыков современного математического мышления, 

подготовка к использованию математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Функции многих переменных. 

Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Локальный экстремум 

функций многих переменных. Неявные функции. Условный экстремум. Числовые ряды. 

Функциональные последовательности и ряды. Поточная и равномерная сходимость. 

Степенные ряды. Двойные и кратные интегралы. Теорема Фубини. Критерий Лебега 

интегрируемости функций по Риману. Замена переменной в кратном интеграле Римана. 

Криволинейный интеграл. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Взаимосвязи 

между интегралами в пространстве – основные интегральные формулы. Скалярные и 

векторные поля. Несобственные интегралы от функций, заданных на промежутках. Ряды 

Фурье Римана по ортогональной и тригонометрической системам. Неравенство Бесселя. 

Признак Дини сходимости в точке тригонометрического ряда Фурье-Римана. Теорема 

Фейера. 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять математичес: кие методы для решения типовых профессиональных 

задач; 

2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

5) выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная);  

6) сравнивать числовые выражения; 

7) использовать преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 

The purpose of the discipline is to instill the skills of modern mathematical thinking, 

preparation for the use of mathematical methods and the foundations of mathematical modeling in 

practical activities. 

The course contains the following sections: Functions of many variables. Differential 

calculus of functions of many variables. Local extremum of functions of many variables. Implicit 

functions. Conditional extremum. Numeric series. Functional sequences and series. Stream and 

uniform convergence. Power series. Double and multiple integrals. Fubini's theorem. Lebesgue 

criterion for Riemann integrability of functions. Change of variable in a multiple Riemann 

integral. Curvilinear integral. Surface integrals of the first and second kind. The relationships 

between the integrals in space are the basic integral formulas. Scalar and vector fields. Improper 

integrals of functions defined on intervals. Fourier Riemann series in orthogonal and 

trigonometric systems. Bessel's inequality. A sign of the Dini convergence at a point of the 

trigonometric Fourier-Riemann series. Feyer's theorem. 

Discipline is aimed at the formation of worldview, communicative, professional, research 

competencies. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply mathematical methods to solve typical professional problems; 
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2) solve typical problems of computation and proof; 

3) define algorithms and rules for performing numerical calculations; 

4) analyze the final result and effectiveness of implemented methods; 

5) perform arithmetic operations on numbers, combining oral and written techniques; find 

approximate values and errors of calculations (absolute and relative);  

6) to compare a numeric expression; 

7) use expression transformations by applying formulas related to the properties of 

powers, logarithms, trigonometric functions; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектептегі математика. 

Школьная математика. 

School mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Сандық әдістер. Бағдарламалау.  

Численные методы. Программирование.   

Numerical methods. Programming. 

 

 

Ядро және конденсірлі орталар физикасы  

Физика ядра и конденсированных сред  

Nuclear and Condensed Matter 

Пән мақсаты:  ядро және конденсірлі орталар физикасы облысында студенттердің 

білім алуы.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Атом ядросының құрылысы. Ядро 

модельдері. Ядролық күштер табиғаты. Радиоактивтілік. Радиоактивті құлау заңы, атом 

ядроларының α – , β – және γ – сәулеленуі. Фазалар. Фазалық ауысу. Заттардың күйлері. 

Бозе-Энштейн конденсаты. Бозе газы. Конденсат фермиі. Газ фермиі. Супердене. Асқын 

аққыштық. Кристалл уақыты. Фазалық құбылыстар. Электрондық фазалар. Электрондық 

құбылыстар. Холлдың кванттық эффекті. Холлдың спин эффекті. Кондо эффекті. 

Магниттік фазалар. Жұмсақ материя. Аморфты қатты дене. Коллоидты және 

түйіршіктелген материал. Сұйық кристалл. Полимер.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ғылыми зерттеулердің міндеттерін шешуге қажетті әр түрлі материалдардың, 

металдар мен қорытпалар физикасының негізгі сипаттамалары туралы ақпаратқа ие болуға; 

2) кәсіби қызмет барысында атом ядроларының құрылымы мен қасиеттерін, 

сондай-ақ олардың соқтығысуын (ядролық реакциялар) қолдана алады; 

3) ядролар мен конденсацияланған заттар физикасындағы қазіргі заманғы зерттеу 

әдістерін сипаттаңыз; 

            4) эксперименттік зондтар арқылы материалдың әртүрлі қасиеттерін өлшеуді 

қолданады; 

5) дамытуда теориялық физиканы қолданудың дұрыс әдісін таңдау; 

 

Цель дисциплины – получение студентами знании в области физика ядра и 

конденсированных сред; 

Содержание дисциплины включает следующие вопросы: Строение атомного ядра. 

Модели ядра. Природа ядерных сил. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада, α-, β 

– и γ – излучение атомных ядер. Фазы. Фазовый переход. Состояния вещества. Конденсат 

Бозе-Эйнштейна. Бозе газа. Фермионный конденсата . Ферми газа. Супертело. 

Сверхтекучесть. Время кристалла. Фазовые явления. Электронные фазы. Электронные 

явления. Квантовый эффект Холла. Спин эффект Холла. Эффект Кондо. Магнитные фазы. 

Мягкая материя. Аморфное твердое вещество. Коллоидный и гранулированный материал. 

Жидкий кристалл. Полимер 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) владеть информацией о технических характеристиках различных материалов, 

фундаментальными разделами физики металлов и сплавов, необходимыми для решения 

научно-исследовательских задач; 

2) применять в профессиональной деятельности структуру и свойства атомных 

ядер, а также их столкновения (ядерные реакции); 

https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5220
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5220
https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16786
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3) описывать современные методы исследования в физике ядра и 

конденсированных сред; 

             4) использовать измерение различных свойств материала посредством 

экспериментальных зондов; 

5) правильно выбирать метод использование  теоретической физики для 

разработки; 

 

The purpose of the discipline is to provide students with knowledge in the field of core 

physics and condensed matter; 

The content of the discipline includes the following questions: The structure of the atomic 

nucleus. Kernel models. The nature of nuclear forces. Radioactivity. The law of radioactive 

decay, α-, β - and γ - radiation of atomic nuclei. Phase Phase transition. The state of the 

substance. Bose-Einstein Condensate. Bose of gas. Fermionic condensate. Fermi gas. Super body. 

Superfluidity. Crystal time. Phase phenomena. Electronic phases. Electronic phenomena. 

Quantum Hall Effect. Spin Hall effect. Kondo effect. Magnetic phases. Soft matter. Amorphous 

solid. Colloidal and granular material. Liquid crystal. Polymer 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) own information on the technical characteristics of various materials, the fundamental 

sections of the physics of metals and alloys necessary for solving research problems; 

2) apply in the professional activity the structure and properties of atomic nuclei, as well 

as their collisions (nuclear reactions); 

3) describe modern research methods in the physics of 4) use the measurement of various 

properties of the material through experimental probes; 

5) choose the right method of using theoretical physics for development; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Физика есептерін шешу негіздері, молекулалық физика, кванттық физика 

Основы решения физических задач, молекулярная физика, квантовая физика 

Basics of solving physical problems, molecular physics, quantum physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра 

The physics of the atom and atomic nucleus 

 

 

Молекулалық физика 

Молекулярная физика 

Molecular physics 

Курстың мақсаты: студенттерде әлемнің ғылыми молекулярлық-кинетикалық және 

жылу суретін қалыптастыру, тәжірибелік ғылым ретінде молекулярлық физика туралы 

түсінік беру, физикалық көріністерді бақылап үйрету және үрдістер, көріністер және заң 

деңгейінде жалпылау. Сондай-ақ, студенттерге тәжірибелік жұмыс дағдыларын  беру, 

физикалық есептерді қалыптастырып, шешуді үйрету, физикалық көлем тәртібін бағалау.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Заттың агрегаттық  жағдайы. 

Идеал газдың молекула-кинетикалық  теориясының негізгі теңдеуі. Газ заңдары. Идеал 

газдың күй теңдеуі. Статистикалық әдістер және ықтималдықтар теориясы элементтері. 

Биномдық тарату. Пуассон бөліуі, Гиббс, Максвелл және Больцман теңдеулері. 

Термодинамиканың бірініші бастамасы. Газ жылу сыйымдылығы. Адиабаталық және 

политрероптық процестер. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Циклдық процестер. 

Термодинамиканың екінші бастамасы. Энтропия. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Қаныққан бу. 

Ылғалдылық. Kаппилярлы құбылыстар. Осмостық қысымы. Сұйық ерітінділер. Фазалық 

трансформация. Клайперон- Клаузиус теңдеуі. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) нақты процестердегі термодинамикалық параметрлердің өзгеруін талдау; 

2) молекулалық жүйелердің негізгі макропараметрлерін өлшеу құралдары мен 

әдістерін қолдану; 

3) молекулалық физика және термодинамика бойынша типтік есептерді шешу;  

4) ақпаратты жинаудың, сақтаудың және өңдеудің компьютерлік әдістерін қолдану. 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Theoretical_physics
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5) типтік есептерді шешу үшін молекулалық физика заңдарын қолдану және 

алынған нәтижелерді бағалау; 

6) молекулалық физика бойынша қарапайым эксперименталды есептерді қою және 

шешу; 

 

Цель курса: Сформировать у студентов научную молекулярно-кинетическую и 

тепловую картину мира, дать представление о молекулярной физике как об 

экспериментальной науке. А также дать студентам навыки экспериментальной работы, 

научить формулировать и решать физические задачи, оценивать порядки физических 

величин. 

Содержание курса включает следующие разделы: Агрегатные состояния вещества. 

Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Газовые 

законы. Уравнение состояния идеального газа.  Статистический метод и элементы теории 

вероятностей. Биноминальное распределение. Распределения Пуассона, Гиббса, Максвелла 

и Больцмана. Первое начало термодинамики. Теплоемкость газа. Адиабатический и 

политропный процессы. Обратимые и необратимые процессы. Циклические процессы. 

Второе начало термодинамики. Энтропия. Процессы переноса. Взаимная диффузия. 

Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние. Насыщенный пар. Влажность. 

Каппилярные явления. Жидкие растворы. Осмотическое давления. Фазовое превращения. 

Уравнение Клайперона- Клаузиуса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1)анализировать изменение термодинамических параметров в конкретных 

процессах; 

2)пользоваться приборами и методами измерения основных макропараметров 

молекулярных систем; 

3)решать типовые задачи по молекулярной физике и термодинамике;  

          4)применять  компьютерные  методы  сбора, хранения и обработки информации. 

             5)использовать законы молекулярной физики для решения типичных задач и 

оценивать полученные результаты; 

             6)ставить и решать простейшие экспериментальные задачи по молекулярной 

физике; 

 

Course Objective: To form students' scientific molecular-kinetic and thermal picture of 

the world, to give an idea of molecular physics as an experimental science. And also to give 

students the skills of experimental work, to teach to formulate and solve physical problems, to 

evaluate the orders of physical quantities. 

The course content includes the following sections: Aggregate states of a substance. 

Perfect gas. The basic equation of the molecular-kinetic theory of gas. Gas laws. The equation of 

state of an ideal gas. The statistical method and elements of probability theory. Binomial 

distribution. Distributions of Poisson, Gibbs, Maxwell and Boltzmann. The first law of 

thermodynamics. The heat capacity of the gas. Adiabatic and polytropic processes. Reversible 

and irreversible processes. Cyclic processes. The second law of thermodynamics. Entropy. 

Transfer processes. Mutual diffusion. The van der Waals equation. Critical situation. Saturated 

steam. Humidity. Capillary phenomena. Liquid solutions. Osmotic pressure. Phase 

transformation. Clipperius-Clausius equation. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) analyze changes in thermodynamic parameters in specific processes; 

2) to use devices and methods of measurement of the main macroparameters of molecular 

systems; 

3) solve typical problems in molecular physics and thermodynamics;  

4) apply computer methods of collecting, storing and processing information. 

5) use the laws of molecular physics to solve typical problems and evaluate the results; 

6) to set and solve the simplest experimental problems in molecular physics; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, жоғарғы математика курсы, механика. 

Курс физики средней школы, курс высшей математики, механика. 

The course of physics of high school, a course of higher mathematics, mechanics. 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық физика, атомдық физика. 

Квантовая механика, атомная физика. 

Quantum mechanics, atomic physics. 

 

 

Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 

Physics of liquid crystals 

Пәнді оқыту мақсаты: полимерлер ерітінділеріндегі фазалық ауысымдардың негізгі 

түрлерін және олардың ерекшеліктерін, фазалық күй типтерімен, сұйық кристалдар 

классификациясымен, олардың текстураларымен, магнитті және механикалық өрістердегі 

полимерлі жүйелердің құрылымды айналымдарын оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: фазалық ауысымдардың жалпы сұрақтары, заттардың 

сұйық кристалды күйі, полимерлердің сұйық кристалды күйі, сұйық кристалдар 

қарастырылады. Текстурасы және оптикалық қасиеттері, заттардың диамагнитті 

қасиеттері, механикалық өрістегі сұйық кристалды жүйелер құрылымы және фазалық 

ауысымдар, магнит өрісіндегі сұйық кристалды нано жүйелер фазалық және құрылымды 

ауысымдар; сұйық кристалдарды пайдаланудың кейбір аспектілері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) қолданбалы тапсырмаларды орындау үшін негізгі физикалық заңдар мен 

түсініктерді қолдану;  

2) заттардың сұйық кристалды күйінің негізгі феноменологиялық және 

микроскопиялық модельдерін сұйық кристалдарда параметрлер тәртібі мен флуктуациялар 

мінездемесіне қолдану; 

3) кәсіби тапсырмаларды орындау үшін базалық теориялық білімдерін қолдана білу 

қабілеті; математикалық талдау және моделдеу, теориялық және эксперименттік зерттеу 

әдістерін пайдалану; 

4) кәсіби қызмет кезінде орын алған жағдайдың ғылыми жаратылыстану 

дайындығын білу және оларды шешу үшін оған сәйкес физико-математикалық аппараты 

қолдану; 

5) сандық және экспериментті зерттеулер орындау, нәтижелерді талдау және өңдеу 

жүргізу қабілеті. 

 

Цели изучения дисциплины: изучение основных видов фазовых переходов в 

растворах полимеров и их особенностями, с типами фазовых состояний, классификацией 

жидких кристаллов, их текстурами, с фазовыми и структурными превращениями 

полимерных систем в магнитном и механическом полях, а также с некоторыми аспектами 

применения жидкокристаллических систем. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются общие вопросы фазовых 

переходов, жидкокристаллическое состояние вещества, жидкокристаллическое состояние 

полимеров. Оптические свойства и текстура жидких кристаллов; Диамагнитные свойства 

веществ; Фазовые переходы и структура жидкокристаллических систем в механическом 

поле; Фазовые и структурные превращения жидкокристаллических наносистем в 

магнитном поле; Некоторые аспекты применения жидких кристаллов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) использовать для решения прикладных задач основные физические законы и 

понятия; 

2) применять характеристики флуктуаций директора и параметров порядка в 

жидких кристаллах, основные феноменологические и микроскопические модели 

жидкокристаллического состояния вещества; 

3) способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовность использовать основные законы в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

4) готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 
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5)  способность выполнять численные и экспериментальные исследования, 

проводить обработку и анализ результаты. 

 

The objectives of the discipline: the study of the main types of phase transitions in 

polymer solutions and their features, with types of phase states, classification of liquid crystals, 

their textures, with phase and structural transformations of polymer systems in magnetic and 

mechanical fields, as well as with some aspects of the use of liquid crystal systems. 

Discipline summary: The general issues of phase transitions, the liquid crystalline state of 

a substance, and the liquid crystalline state of polymers are considered. Optical properties and 

texture of liquid crystals; Diamagnetic properties of substances; Phase transitions and structure of 

liquid crystal systems in a mechanical field; Phase and structural transformations of liquid crystal 

nanosystems in a magnetic field; Some aspects of the use of liquid crystals. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) use basic physical laws and concepts to solve applied problems; 

2) apply the characteristics of director fluctuations and order parameters in liquid crystals, 

the main phenomenological and microscopic models of the liquid crystalline state of a substance; 

3) the ability to demonstrate basic knowledge in the field of natural sciences and 

readiness to use the basic laws in professional activities, apply methods of mathematical analysis 

and modeling, theoretical and experimental research; 

4) willingness to identify the natural science essence of the problems arising in the course 

of professional activity, and the ability to attract the appropriate physical and mathematical 

apparatus for their solution; 

5) the ability to perform numerical and experimental studies, to process and analyze the 

results. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

             Математика. Теориялық механика. 

Математика. теоретическая механика. 

Mathematics. theoretical mechanics. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Post-requisites 

Қатты денелердегі магнит құбылысының физикалық негіздері, инновациялар 

теориясы.  Сызықты емес физика. 

Физические основы магнитных явлений в твердых телах, теория инноваций.    

Нелинейная физика. 

Physical basis of magnetic phenomena in solids, the theory of innovation.  Nonlinear 

Physics. 

 

 

Физикадан есептер шығарудан практикумы 

Практикум по решению задач по физике 

Workshop on problem solving in physics 

Пәннің оқыту мақсаты: болашақ физика мұғалімі болатын студенттердің мектептегі 

физика курсы бойынша білім, білік , дағдыларын  қалыптастыру және   әр уақытта 

бақылау.Мектеп курсындағы физикалық есептерді тиімді әрі рационалды шығару  қажетті 

әдіс тәсілдермен таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: мәселелрді шешу үшін іс-шаралар. 

Сыныптан тыс  мәселелі есептерді шешу. Механикадан мәселелі есептерді шешу әдістері. 

Молекулалық физикадан мәселелі шешу әдістері. Термодинамиканың мәселелерді шешу 

әдістері. Оптика мәселелерді шешу әдістері. Электростатикадан мәселелі есептерді шешу 

әдістері. Электродинамика проблемаларды шешу әдістері. Кванттық және ядролық физика 

проблемаларын шешу әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін физикалық әдістерді қолдану; 

2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

3) сандық есептеулерді орындау үшін алгоритмдер мен ережелерді анықтау; 

4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы));  
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6) сандық өрнектерді салыстыру; 

7) дәрежелердің, логарифмдердің, тригонометриялық функциялардың 

қасиеттерімен байланысты формулаларды қолдана отырып, өрнектердің түрленуін 

қолдану; 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование и постоянный контроль 

сформированности знаний, умений и навыков  студентов - будущих учителей по 

школьному курсу физики. Обучение решению физических задач стандартными и 

нестандартными способами.    

Содержание курса включает следующие разделы: Виды занятий по решению задач. 

Решение задач на уроках. Методика решения задач по механике. Методика решения задач 

по молекулярной физике. Методика решения задач по термодинамике. Методика решения 

задач по оптике. Методика решения задач по электростатике. Методика решения задач по 

электродинамике. Методика решения задач по квантовой и ядерной физике. 

В результате изучение дисциплины обучающийся должен  будет: 

1) применять физические методы для решения типовых профессиональных задач; 

2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

5) выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная);  

6) сравнивать числовые выражения; 

7) использовать преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 

The goals and objectives of the discipline: the formation and constant monitoring of the 

formation of knowledge, skills of students - future teachers in the school physics course. 

Learning to solve physical problems in standard and non-standard ways.  

The content of the course includes the following sections: Types of exercises for solving 

problems. Solving problems in the classroom. Methodology for solving problems in mechanics. 

Methodology for solving problems in molecular physics. Methodology for solving problems in 

thermodynamics. Methodology for solving problems in optics. Methodology for solving problems 

in electrostatics. Methodology for solving problems in electrodynamics. Methods for solving 

problems in quantum and nuclear physics. 

As a result, the study of the discipline, the student will have to: 

1) apply physical methods to solve typical professional problems; 

2) solve typical problems of computation and proof; 

3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

5) Perform arithmetic operations on numbers, combining oral and written techniques; to 

find approximate values of quantities and calculation errors (absolute and relative); 

6) Compare numerical expressions; 

7) use transformations of expressions, applying formulas related to the properties of 

degrees, logarithms, trigonometric functions; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Мектеп физика курсы. Математика.  

Школьный курс физики.Математика. 

School course fiziki.Matematika. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Физиканы  оқыту  әдістемесі 

Методика преподавания физики. 

Methods of teaching physics. 
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Электронды (e-learning) оқыту 

Электронное обучение (e-learning) 

Еlectronic training (e-learning) 

Курстың мақсаты: оқушылардың өз оқу үрдісінде ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды қолдану саласында білім, білік және дағды жүйесін 

қалыптастыру, сонымен қатар оқу орнында қашықтықтан білім беру технологияларын 

қолдану арқылы электронды оқытуды ұйымдастыру контекстінде одан әрі практикалық 

қызметті қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: оқу материалдарын әзірлеудің негізгі 

кезеңдері мен құралдары. Оқу материалының әртүрлі электрондық компоненттерін 

дайындау; оқу материалының электрондық компоненттерін бірыңғай жүйеге жинақтау. 

Сайт құру үшін бағдарламалар. Тегін сайтты басқару жүйесі: Ucoz, Nethouse, Fo.RU, 

WinShop, Umi. Оқытудың мазмұны мен процесін басқару жүйесі. .Электрондық білім 

беру ресурстарының мазмұнын модельдеу. Электрондық білім беру ресурстарындағы 

навигацияны модельдеу. Электрондық оқытуды пайдалана отырып, білім беру 

бағдарламаларын іске асыруды заңнамалық қамтамасыз ету. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. педагогикалық іс-әрекет барысында электронды курстардың белсенді 

элементтерін қолдану; 

2. дайын электронды құралдарды пайдалана отырып оқу процесінің әр түрлі 

формаларын ұйымдастыру; 

3.  өзіндік білім беру қызметін талдау және бағалау; 

4.  аудиовизуалды және интерактивті электронды құралдарды құру және оларды 

оқыту әдістерімен, формаларымен, кезеңдерімен және технологияларымен сәйкестендіру; 

5. оқытылатын пәндердің қажеттілігімен электронды оқыту платформасының 

техникалық құралдарын таңдау;  

6.  Moodle оқытуды басқару жүйесінде электрондық оқу курсының үлгісін жасау; 

 

Цель дисциплины: формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков в 

области использования информационных и коммуникационных технологий в процессе 

своего обучения, а также в дальнейшей практической деятельности в контексте 

организации электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в учебном заведении. 

Содержание дисциплины включает следющие разделы: Основные этапы и 

инструменты разработки учебных материалов. Подготовка различных электронных 

компонентов учебного материала; компоновка электронных компонентов учебного 

материала в единую систему. Программы для создания сайта. Бесплатные системы 

управления сайтом: Ucoz, Nethouse, Фо.Ру, WinShop, Umi. Системы управления 

содержанием и процессом обучения. .Моделирование содержания электронных 

образовательных ресурсов. Моделирование навигации в электронных образовательных 

ресурсах. Законодательное обеспечение реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать активные элементы электронных курсов в процессе 

педагогической деятельности; 

2. организовывать разные формы учебного процесса с использованием готовых 

электронных пособий; 

3.  анализировать и оценивать собственную образовательную деятельность; 

4.  создавать аудиовизуальные и интерактивные электронные пособия и 

соотносить их с методами, формами, этапами и технологиями обучения; 

5. выбирать технические средства платформы электронного обучения под 

потребности преподаваемых дисциплин;  

6.  создавать шаблон электронного учебного курса в системе управления 

обучением Moodle; 

 

The purpose of discipline: the formation of students ' system of knowledge and skills in 

the use of information and communication technologies in the process of learning, as well as in 
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further practice in the context of e-learning with the use of distance learning technologies in an 

educational institution. 

The course content includes the following sections: the Main stages and tools for the 

development of training materials. Preparation of various electronic components of educational 

material; arrangement of electronic components of educational material in a single system. 

Programs to create a website. Free website management systems: Ucoz, Nethouse, Fo.Ru, 

WinShop, Umi. Content and learning management systems. .Modeling the content of electronic 

educational resources. Modeling of navigation in electronic educational resources. Legislative 

support for the implementation of educational programs using e-learning. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to use active elements of e-courses in the process of pedagogical activity; 

2. organize different forms of educational process using ready-made electronic manuals; 

3.  analyze and evaluate your own educational activities; 

4.  create audiovisual and interactive electronic manuals and relate them to the methods, 

forms, stages and technologies of training; 

5. choose the technical means of e-learning platform for the needs of the disciplines 

taught;  

6.  create an e-learning course template in the Moodle learning management system; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Орта мектептегі информатика курсы, математика курсы 

Курс информатики средней школы, курс математики 

High school computer science course, math course 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Физикадағы қолданбалы бағдарламалар бумасы 

Пакеты прикладных программ в физике 

Packages of applied programs in physics 

 

 Электр және магнетизм 

 Электричество и магнетизм 

 Electricity and magnetism   

 Пәннің мақсаты: студенттерде қазіргі жаратылыстану – ғылыми дүниетанымды 

түсіндірумен қатар, физиканың "электр және магнетизм" бөлімінің негізгі заңдарын, 

түсініктері мен әдістерін таныстырумен байланысты құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кулон заңы. Вакуумдағы электр 

өріс, кернеулігі. Электр өрістерінің суперпозиция принципі. Гаусс теоремасы және электр 

өрісін есептеу үшін оны қолдану: шексіз біркелкі зарядталған жазықтықта, екі қарсы 

зарядталған шексіз жазықта өтеді, шексіз зарядталған жіп. Электростатикалық өрістің 

жұмыс күші. электростатикалық өрістің айналымы.  Электр өрісі әлеуетін қосылу. 

Потенциалдар суперпозиция принципі. Электр диполь. диполь өріс. Сыртқы диполь. 

Конденсаторлар. магнит өрісінің индукция. магнит өрісінің сызықтары. Био –Савар Лаплас 

заңы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалда алған 

білімдерін қолдану;  

2) эксперименттерді білікті жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ алынған деректерді 

өңдеу. 

3) кәсіби міндеттерді шешу үшін электр және магнетизм бойынша базалық 

теориялық білімді қолдану;  

4) практикада базалық кәсіби дағдыларды қолдану; бейіндік физикалық пәндерді 

меңгеру үшін физика саласындағы мамандандырылған білімді қолдану. 

5) электромагниттік және магнитоэлектрлік аспаптар мен құрылғылардың 

техникалық сипаттамаларын талдау; 

6) тұрмыстық электрмагниттік және магнитэлектрлік құрылғылардың ақаулы 

элементтері мен тораптарын анықтау; 
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Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с 

пониманием современного естественно – научного мировоззрения, ознакомлением 

основных законов, понятий и методов разделов физики: «Электричество и магнетизм». 

Содержание курса включает следующие разделы: Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля в вакууме. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема 

Гаусса, ее применение для расчета напряженности электрического поля: бесконечной 

равномерно заряженной плоскости, двух разноименно заряженных бесконечных 

плоскостей, бесконечной заряженной нити, заряженной сферы, равномерно заряженного 

шара. Работа сил электростатического поля. Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь напряженности электрического поля с 

потенциалом. Принцип суперпозиции для потенциалов.Электрический диполь. Поле 

диполя. Диполь во внешних. Конденсаторы. Индукция магнитного поля. Силовые линии 

магнитного поля. Закон Био –Савара Лапласа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

2) квалифицированно планировать и проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные. 

3) использовать базовые теоретические знания по электричеству и магнетизму  для 

решения профессиональных задач;  

4) применять на практике базовые профессиональные навыки, использовать 

специализированные знания в области физики для освоения профильных физических 

дисциплин. 

5) анализировать технические характеристики электромагнитных и 

магнитоэлектрических приборов и устройств; 

6) выявлять неисправные элементы и узлы бытовых электромагнитных и 

магнитоэлектрических устройств; 

 

The purpose of discipline: the formation of students ' competencies related to the 

understanding of the modern natural science worldview, familiarization with the basic laws, 

concepts and methods of physics: "Electricity and magnetism". 

The course content includes the following sections: 

Coulomb's law. The intensity of the electric field in a vacuum. The principle of 

superposition of electric fields. Gauss theorem, its application to calculate the electric field 

strength: an infinite uniformly charged plane, two oppositely charged infinite planes, an infinite 

charged filament, a charged sphere, a uniformly charged ball. The work of the electrostatic field 

forces. Circulation of electrostatic field. Potential and potential difference. Connection of electric 

field strength with potential. The superposition principle for potentials.Electric dipole. Dipole 

field. Dipole in the outer. Capacitors. Magnetic field induction. Magnetic field lines. The Law Of 

Bio –Savar-Laplace. 

As a result, the study of the discipline, the student will have to: 

1) apply the knowledge of theoretical material to solve specific physical problems;  

2) competently plan and conduct experiments, as well as process the data. 

3) use basic theoretical knowledge of electricity and magnetism to solve professional 

problems;  

4) apply in practice basic professional skills; use specialized knowledge in the field of 

physics for the development of specialized physical disciplines. 

5) analyze the technical characteristics of electromagnetic and magnetoelectric devices 

and devices; 

6) identify faulty elements and components of household electromagnetic and 

magnetoelectric devices; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Электродинамика және АСТ 

Электродинамика и СТО 
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Electrodynamics and STO 

 

 

Электрониканың физикалық негіздері 

             Физические основы электроники 

             Physical bases of electronics 
Мақсаты: физикалық экспериментте электронды зерттеу әдісін практикалық қызметте 

қолдану туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Эксперименттік мәліметтерді жинақтау мен өңдеуді үйрету мен арнайы электронды 

оқулықтармен жұмыс істеуге баулу.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Қатты денелердің жалпы 

қасиеттері. Кристалдардың геометрия  элементтері. Кристалдардағы мін. Қатты денелерде 

Банд теориясы. Ферми беті. Жартылай физикалық қасиеттер. Жартылай өткізгіштік. Қатты 

денелердің электр өткізгіштігі. Байланыс құбылыс. Қатты денелердің магниттік қасиеттері. 

Диэлектриктердің физикалық қасиеттері. Диэлектрлік шығындар. Диэлектрлік ақаулық. 

Белсенді диэлектриктер. Сегнетоэлектриктік материалдардың физикалық әсерлері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалда алған 

білімдерін қолдану;  

2) эксперименттерді білікті жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ алынған деректерді 

өңдеу. 

             3) кәсіби міндеттерді шешу үшін электроника негіздері бойынша базалық 

теориялық білімді қолдану;  

4) электрондық приборларды модельдеу және проектілеу сонымен қатар есептеу 

әдістемесін қолдану; 

5) электроникадан  аспаптар мен құрылғылардың техникалық сипаттамаларын 

талдау; 

6) тұрмыстық электрмагниттік және магнитэлектрлік сонымен қатар электроника 

құрылғылардың ақаулы элементтері мен тораптарын анықтау; 

7) материалдардың физикалық сипаттамаларын және олардың математикалық 

әдістемелерін, радиотехникалық материалдарда жүретін негізгі физикалық процестерді , 

радиотехникалық материалдарды дұрыс таңдау және қолдану;  

 

Цель: формирование системы знаний, позволяющих применять в практической 

деятельности электронные методы исследований в физическом эксперименте; 

автоматизация получения, накопления и умения работать со специальной литературой по 

электронике. 

Содержание курса включает следующие разделы: Общие свойства твердых тел. 

Некоторые элементы геометрии кристаллов. Несовершенства в кристаллах. Зонная теория 

твердого тела. Поверхность Ферми. Физические свойства полупроводников. Проводимость 

полупроводников. Электропроводность твердых тел. Контактные явления. Электронно-

дырочный переход. Поверхностные состояния. Магнитные свойства твердых тел.  

Физические свойства диэлектриков. Диэлектрические потери. Пробой диэлектриков. 

Активные диэлектрики. Физические эффекты в сегнетоэлектрических материалах 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  будет: 

1) применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования и 

проектирования электронных приборов;  

2) квалифицированно планировать и проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные. 

3) рассчитывать основные параметры и характеристики микроволновых 

электронных приборов и устройств, осуществлять оптимальный выбор прибора для 

конкретного применения;  

4) применять на практике базовые профессиональные навыки, использовать 

специализированные знания в области электроники  для освоения профильных физических 

дисциплин. 

5) анализировать полученные знания для объяснения принципов работы приборов 

и устройств оптической и квантовой электроники, а также оптических методов передачи и 

обработки информации; 
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6) выявлять неисправные элементы и узлы бытовых электромагнитных и 

магнитоэлектрических устройств; 

7) проводить некоторые расчеты физических свойств радиотехнических 

материалов; 

 

Purpose: the formation of a knowledge system that allows the practical application of 

electronic research methods in a physical experiment; automation of receipt, accumulation and 

ability to work with special literature on electronics. 

The course content includes the following sections: General properties of solids. Some 

elements of the geometry of crystals. Imperfections in crystals. Zone theory of solids. Fermi 

surface. Physical properties of semiconductors. Conductivity of semiconductors. Electrical 

conductivity of solids. Contact phenomena. Electron-hole transition. Surface conditions. 

Magnetic properties of solids. Physical properties of dielectrics. Dielectric loss. Breakdown of 

dielectrics. Active dielectrics. Physical effects in ferroelectric materials 

As a result, the study of the discipline, the student will have to: 

1) apply methods for calculating parameters and characteristics, modeling and design of 

electronic devices; 

2) Skillfully plan and conduct experiments, as well as process the data obtained. 

3) calculate the main parameters and characteristics of microwave electronic devices and 

devices, make the optimal choice of device for a specific application; 

4) put into practice basic professional skills, use specialized knowledge in the field of 

electronics to master specialized physical disciplines. 

5) analyze the knowledge gained to explain the principles of operation of instruments and 

devices of optical and quantum electronics, as well as optical methods for transmitting and 

processing information; 

6) identify faulty elements and components of household electromagnetic and 

magnetoelectric devices; 

7) conduct some calculations of the physical properties of radio engineering materials; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Математика, мектеп курсындағы физика. 

Математика, школьный курс физики. 

Mathematics, school physics course. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

 

 

Оптика 

Оптика 

Optics 

Курстың мақсаты: студенттерде классикалық физиканың бірыңғай жақындау 

аясында бізді қоршаған табиғаттың бірыңғай, қалыпты, логикалық физикалық суретін 

қалыптастыру, оларды табиғатта болатын барлық негізгі оптикалық көріністермен және  

үрдістермен таныстыру. 

Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды қарастырады: Фотометрия.  Жарық 

интерференциясы. Интерферрометрлер. Жарық дифракциясы. Гюгенс-Френель принципі. 

Дифракциялық тор. Голография.  Дисперсия.  Стефан-Больцман заңы. Вин заңы. Планк 

формуласы.  Жарықтын жылдамдығын анықтау әдістемесі. Доплер құбылысы. т.б. 

"Оптика" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) нақты есепті шешу үшін аспаптың оптикалық сұлбасын таңдау; 

2) өлшеулерде көру түтігін, поляризаторларды, интерферометрді, поляризациялық 

микроскопты қолдану; 

3) жарықты өлшеу; 

4) сынама шынылардың көмегімен бөлшектердің дайындалатын бетінің сапасын 

анықтау; 

5) "Оптика" бағдарламасын пайдалана отырып, компьютерде сурет сапасын 

бағалау, оптикалық жүйені есептеуді және оңтайландыруды жүргізу; 
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6) оптикалық жүйелерді бір-бірімен және фотоқабылдағыштармен сәйкестендіру; 

 

Цель курса:  формирование у студентов единой, стройной, логически 

непротиворечивой физической картины окружающего нас мира природы в рамках единого 

подхода классической физики, ознакомление их  со всеми основными оптическими 

явлениями и процессами, происходящими в природе. 

Содержание курса включает следующие разделы: Фотометрия. Интерференция 

света. Интерференционные приборы. Дифракция света. Принцип Гюгенса-Френеля. 

Дифракционная решетка. Дифракция рентгеновских лучей. Оптическая голография. 

Разложение излучения в спектр и характеристики спектральных приборов. 

Распрастранение света в изотропных средах. Поляризация света. Свойства одноосных 

кристаллов. Дисперсия, поглащение и рассеяние света. Закон излучения Стефана – 

Больцмана и закон смещения Вина. Формула Релея-Джинса. Формула Планка. 

Фотохимические действие света. Распространение света в движущихся средах. Методы 

определения скорости света. Явление Доплера. Нелинейные эффекты в оптике. 

В результате изучения дисциплины «Оптика» обучающийся должен будет: 

1) производить выбор оптической схемы прибора для решения конкретной задачи 

2) применять в измерениях: зрительную трубу, поляризаторы, интерферометр, 

поляризационный микроскоп; 

3) измерять освещенность; 

4) определять качество изготавливаемой поверхности деталей с помощью пробных 

стекол; 

5) производить расчет и оптимизацию оптической системы с оценкой качества 

изображения на компьютере с использованием программы “Оптика”; 

6) согласовывать оптические системы друг с другом и с фотоприемниками; 

 

Course objective: formation of students a single, coherent, logically consistent physical 

picture of the natural world around us in the framework of a unified approach of classical physics, 

familiarization with all major optical phenomena and processes occurring in nature. 

The course content includes the following sections: Photometry. Interference of light. 

Interference devices. Diffraction of light. The Hughens-Fresnel Principle. Diffraction grating. X-

ray diffraction. Optical holography. Decomposition of radiation into the spectrum and 

characteristics of spectral devices. Propagation of light in isotropic media. Light polarization. 

Properties of uniaxial crystals. Dispersion, absorption and scattering of light. Stefan-Boltzmann 

radiation law and Wien displacement law. Rayleigh-Jeans Formula. Planck's Formula. 

Photochemical action of light. Propagation of light in moving media. Methods for determining the 

speed of light. Doppler Phenomenon. Nonlinear effects in optics. 

As a result of studying the discipline "Optics", the student will have to: 

1) to make the choice of the optical scheme of the device for the solution of a specific 

task 

2) use in measurements: the telescope, polarizers, interferometer, polarizing microscope; 

3) measuring illumination; 

4) determine the quality of the manufactured surface parts using test glasses; 

5) to calculate and optimize the optical system with the assessment of image quality on a 

computer using the program " Optics”; 

6) coordinate optical systems with each other and with photodetectors; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық механика, атомдық физика. 

Квантовая мехника, атомная физика. 

Quantum mechanics, atomic physics. 
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Оптикадағы есептеулер мен мысалдар  

Оптика в примерах и задачах 

Optics examples and problems  

Пәннің мақсаты: студенттерде классикалық физиканың бірыңғай жақындау 

аясында бізді қоршаған табиғаттың бірыңғай, қалыпты, логикалық физикалық суретін 

қалыптастыру, оларды табиғатта болатын барлық негізгі оптикалық көріністермен және  

үрдістермен таныстыру. Студенттерді нақты тапсырмаларды мөлшерлі шешуді үйрету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді  қосады: Оптикадан есептер шығару 

әдістемесін қолдана білу. Оптикалық голография. Изотропты ортада жарықтын таралуы. 

Жарық поляризациясы. Стефан Больцман заңы және Вин заңы. Планк формуласы. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби міндеттерді шешу үшін оптика бойынша базалық теориялық білімді 

қолдану;  

2) практикада базалық кәсіби дағдыларды қолдану;  

3) профильді физикалық пәндерді меңгеру үшін физика саласында арнайы білімді 

қолдану. 

4)"Оптика" бағдарламасын пайдалана отырып, компьютерде сурет сапасын бағалай 

отырып, оптикалық жүйені есептеуді және оңтайландыруды жүргізу”; 

5) жарықты өлшеу; 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов единой, стройной, логически 

непротиворечивой физической картины окружающего нас мира природы в рамках единого 

подхода классической физики, ознакомление их  со всеми основными оптическими 

явлениями и процессами, происходящими в природе. Научить студентов количественно 

решать конкретные задачи в рамках принятых приблежений. 

Содержание курса включает следующие разделы: Методика решения задач по 

оптике.Оптическая голография. Разложение излучения в спектр и характеристики 

спектральных приборов. Распрастранение света в изотропных средах.Поляризация света. 

Свойства одноосных кристаллов. Дисперсия, поглащение и рассеяние света. Закон 

излучения Стефана – Больцмана и закон смещения Вина. Формула Релея-Джинса. Формула 

Планка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен будет: 

1) использовать базовые теоретические знания по оптике для решения 

профессиональных задач;  

2) применять на практике базовые профессиональные навыки;  

3) использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин. 

4) производить расчет и оптимизацию оптической системы с оценкой качества 

изображения на компьютере с использованием программы “Оптика”; 

5) измерять освещенность; 

 

Purpose: formation of students a single, coherent, logically consistent physical picture of 

the natural world around us in the framework of a unified approach of classical physics, 

familiarization with all major optical phenomena and processes occurring in nature. To teach 

students to solve specific problems quantitatively within the framework of accepted applications. 

The course content includes the following sections: Methods of solving problems in 

optics.Optical holography. Decomposition of radiation into the spectrum and characteristics of 

spectral devices. Propagation of light in isotropic media.Light polarization. Properties of uniaxial 

crystals. Dispersion, absorption and scattering of light. Stefan-Boltzmann study law and Wien 

displacement law. Rayleigh-Jeans Formula. Planck's Formula. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) use the basic theoretical knowledge of optics to solve professional problems;  

2) apply basic professional skills in practice;  

3) use specialized knowledge in the field of physics for the development of specialized 

physical disciplines. 

4) to calculate and optimize the optical system with the assessment of image quality on a 

computer using the program " Optics”; 

5) measuring illumination; 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық механика, атомдық физика. 

Квантовая мехника, атомная физика. 

Quantum mechanics, atomic physics. 

 

 

Классикалық механика 

Классическая механика 

Classical mechanics          

Пәннің мақсаты:  

студенттерді қоршаған әлем туралы негізгі ғылыми идеялармен таныстыру; 

ғылыми білімнің қалай қалыптасатындығы және математиканың осы процесте қандай рөл 

атқаратындығы туралы түсінік беру. негізгі ұғымдарға анықтама беріп, классикалық 

механика заңдарын тұжырымдай алу;классикалық механиканың физика-математикалық 

білім жүйесіндегі орнын анықтау; классикалық, аналитикалық, статистикалық және 

релятивистік механика элементтерін енгізуге; классикалық механиканың табиғи 

құбылыстармен және қазіргі заманғы технологиялармен байланысын талдау; сандық 

әдістердің классикалық механикада қолданылуын көрсету; механикалық құбылыстарды 

математикалық физика және есептеу математикасы әдістерімен талдауға дағдыландыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кинематика. Динамика. Сақталу    

заңдары. Салыстырмалы теория. Аналитикалық механика. Тербелістер мен толқындар.  

Классикалық механика пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: . 

          1) нақты физикалық мәселені шешуде алынған теориялық материялды  қолдану;   

2)білікті жоспарлау және эксперименттер жасау, және де алынған деректерді өңдеу. 

3) жалпы және теориялық физика курстарының басқа бөлімдерін зерттеуге қажетті 

база алу. 

4)практикалық есептерді шешу үшін классикалық механика заңдарын қолдану; 

5)механикалық қозғалысты зерттеу үшін физикалық зерттеу әдістерін талдау; 

6)қазіргі білім беру және ақпараттық технологиялармен жұмыс жасау; 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными научными 

представлениями об окружающем мире,  дать представление о том, как формируются 

научные знания и о том, какую роль играет в этом процессе математика. дать определения 

основных понятий и сформулировать законы классической механики; определить место 

классической механики в системе физических и математически знаний; познакомить с 

элементами классической, аналитической, статистической и релятивистской механики; 

проанализировать связь классической механики с явлениями природы и с современными 

технологиями  продемонстрировать применение численных методов в классической 

механике; дать навыки анализа механических явлений методами математической физики и 

вычислительной математики. 

Содержание курса включает следующие разделы: Кинематика. Динамика. Законы 

сохранения. Теория относительности. Аналитическая механика. Колебания и волны. 

Статистическая механика. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применение теоретического материала, полученного при решении конкретной 

физической задачи; 

2) Квалифицированное планирование и эксперименты, а также обработка данных. 

3) приобретение базы для изучения других разделов курсов общей и теоретической 

физики. 

4) применять законы классической механики для решения практических задач; 

5) анализ физических методов исследования для изучения механического 

движения; 

6) работа с современными образовательными и информационными технологиями; 
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The purpose of the discipline: to acquaint students with the basic scientific ideas about 

the world, to give an idea of how scientific knowledge is formed and what role mathematics plays 

in this process. give definitions of the basic concepts and formulate the laws of classical 

mechanics; determine the place of classical mechanics in the system of physical and mathematical 

knowledge; introduce the elements of classical, analytical, statistical and relativistic mechanics; to 

analyze the connection of classical mechanics with natural phenomena and with modern 

technologies to demonstrate the application of numerical methods in classical mechanics; give 

skills in the analysis of mechanical phenomena by methods of mathematical physics and 

computational mathematics. 

The course content includes the following sections: Kinematics. Dynamics. Laws of 

conservation. Theory of relativity. Analytical mechanics. Oscillations and waves. Statistical 

mechanics. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) application of the theoretical material obtained in the solution of a specific physical 

problem; 

2) Qualified planning and experiments, as well as data processing. 

3) acquisition of a base for studying other sections of general and theoretical physics 

courses. 

4) apply the laws of classical mechanics to solve practical problems; 

5) analysis of physical research methods for the study of mechanical motion; 

6) work with modern educational and information technologies; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы. 

 Курс физики средней школы, курс математики. 

 The course of physics of high school mathematics course.  

 Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

 Молекулалық физика, атомдық физика, кавнттық механика 

 Молекулярная физика, атомная физика, квантовая механика 

 Molecular physics, atomic physics, quantum mechanics 

 

 

Білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар 

Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

Information and communication technologies in education 

Курстың мақсаты болашақ информатика пәні мұғалімдерінде ақпараттық және 

коммуникациялық  технологияларды (АКТ) білім беру облысында қолдануда білім, білік 

және дағдыларының жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: мектептегі АКТ құралдарының 

даму тарихы. Бихевиоризм кезеңдері. Құралдар орталары. Оқытудағы АКТ-ның даму 

тарихы. Олардың даму заңдылықтары. АКТ құралдарымен оқытуды белсендіру. Білім 

беруде АКТ қолданудың әдістемелік аспектілері. АКТ келесі кезеңдерде қолдану: жаңа 

мәліметті игеру, білім-білік, дағдыларын қалыптастыру, жалпылау және жүйелендіру, 

білімдерін тексеру және бақылау.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби міндеттерді шешу үшін АКТ бойынша базалық теориялық білімді 

қолдану;  

2) практикада базалық кәсіби дағдыларды қолдану;  

3) профильді физикалық пәндерді меңгеру үшін физика саласында арнайы білімді 

қолдану. 

            4) АКТ бағдарламасын пайдалана отырып, компьютерде сурет сапасын бағалай 

отырып, физикалық есептеуді және оңтайландыруды жүргізу”; 

         5) Оқушыларды оқытуда АКТ құралдарын негізделген дағдыларын тиімді қолдану;  

 

Целью курса является формирование у будущих учителей информатики систему 

знаний, умений и навыков в области использования средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании.  

Содержание курса включает следующие разделы: история развития средств ИКТ в 

школе. Стадия бихевиоризма. Инструментальные среды. Этапы развития ИКТ в обучении. 
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Их закономерность. Активизация обучения средствами ИКТ. Методические аспекты 

использования ИКТ в образовании. Применение ИКТ на стадиях: изучение нового, 

формирование умений, обобщение и систематизация, контроль и учет знаний и умений. 

Основные направления использования ИКТ: моделирование, учет и контроль, поддержка 

учебного процесса. Общие подходы к оценке качества средств ИКТ в образовании.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет:  

1) использовать базовые теоретические знания по ИКТ для решения 

профессиональных задач;  

2) применять на практике базовые профессиональные навыки;  

3) использовать специализированные знания в области ИКТ  в образовании, их 

применения при организации  работы  кабинета вычислительной техники в школе; 

4) производить расчет и оптимизацию оптической системы с оценкой качества 

изображения на компьютере с использованием программы ИКТ; 

             5) анализировать положительные и отрицательные аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании; 

 

The aim of the course is to form a system of knowledge, skills and abilities in the field of 

using information and communication technologies (ICT) in education for future computer 

science teachers. 

The content of the course includes the following sections: the history of the development 

of ICT tools in the school. The stage of behaviorism. Tooling environments. Stages of ICT 

development in training. Their pattern. Enhancing ICT training. Methodological aspects of the 

use of ICT in education. The use of ICT at the stages: the study of new, the formation of skills, 

generalization and systematization, control and accounting of knowledge and skills. The main 

directions of ICT use: modeling, accounting and control, support for the educational process. 

General approaches to assessing the quality of ICTs in education. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) Use basic theoretical knowledge on ICT to solve professional problems; 

2) put into practice basic professional skills; 

3) use specialized knowledge in the field of ICT in education, their application in 

organizing the work of the office of computer technology at school; 

4) to calculate and optimize the optical system with the assessment of image quality on a 

computer using the ICT program; 

5) analyze the positive and negative aspects of the use of information and communication 

technologies in general secondary education; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Информатиканың теориялық негіздері. 

             Теоретические основы информатики. 

             Foundations of information science. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Информатиканы оқыту әдістемесі. Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар. 

Методика преподавания информатики. Инновационные подходы в преподавании и 

обучении. 

Technique of teaching of informatics. Innovative approaches in teaching and learning. 

 

 

Теориялық механика.Стандарттық емес есептерді шығару 

Теоретическая механика.Решение нестандартных задач 

Theoretical mechanics.Solving non-standard tasks 

Пәннің мақсаты: материалдық денелердің қозғалысы мен тепе-теңдігі бағынатын 

жалпы заңдарды оқып үйрену. Білім алушыларда механикалық қозғалысты түсіну және 

материалдық объектілердің өзара әрекеттесуі саласындағы білімді жүйелеу және кеңейту 

процесінде құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Нүкте кинематикасы. Қатты дененің қарапайым қозғалысы. 

Қатты дененің жазық қозғалысы. Қозғалмайтын нүкте бойында қатты дененің айналуы. 

Қатты дене қозғалысының жалпы жағдайы. Нүктенің күрделі қозғалысы. Материалдық 

нүктенің динамикасы. Динамиканың жалпы теоремасы. Қатты дене динамикасы. 
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Механика. Молекулалық физика. Электр және магнетизм. Оптика бөлімдеріне есептер 

шығару. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) алынған білімді тиісті нақты міндеттерді шешу үшін қолдану; 

2) теориялық механикада теориялық және эксперименталды зерттеу әдістерін 

Статика, Кинематика, Динамика мәселелеріне қатысты қолдану. 

3) теориялық механика ұғымдарында шешілетін есептерді қалыптастыру; 

4) заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, механикалық 

құбылыстардың математикалық модельдерін зерттеуді орындау. 

5) агрегаттар мен кешендердің механикалық элементтерінің кинематикалық 

сұлбаларын талдау, олардың негізгі динамикалық сипаттамаларын анықтау. 

6) денеге әсер ететін реакциялар күшін және жүйе денелері арасындағы өзара 

әрекеттесу күшін анықтау. 

 

Цель дисциплины: Изучение общих законов, которым подчиняются движение и 

равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 

Формирование у обучающихся компетенций в процессе систематизации и расширения 

знаний в области понимания механического движения и взаимодействия материальных 

объектов.  

Содержание дисциплины: Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. 

Плоское движение твердого тела. Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки.  

Сложное движение твердого тела. Динамика материальной точки. Общие теоремы 

динамики. Решение нестандартных задач по разделам Механика. Молекулярная физика. 

Электричество и магнетизм.Оптика. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен будет: 

1) применять полученные знания для решения соответствующих конкретных задач; 

2) использовать методы теоретического и экспериментального исследования в 

теоретической механике применительно к задачам статики, кинематики, динамики. 

3) формулировать решаемые задачи в понятиях теоретической механики; 

4) выполнять исследование математических моделей механических явлений с 

применением современных информационных технологий. 

5) анализировать кинематические схемы механических элементов агрегатов и 

комплексов, определять их основные динамические характеристики. 

6) определять силы реакций, действующих на тело, и силы взаимодействия между 

телами системы. 

 

The purpose of the discipline: the Study of the General laws that govern the movement 

and balance of material bodies and the resulting interactions between bodies. Formation of 

students ' competencies in the process of systematization and expansion of knowledge in the field 

of understanding of mechanical motion and interaction of material objects.  

Course contents: Kinematics of a point. The simplest movements of a rigid body. Flat 

motion of a solid body. Rotation of a solid body around a fixed point.  Complex motion of a rigid 

body. Dynamics of a material point. General theorems of dynamics. Solving non-standard 

problems in the sections of Mechanics. Molecular physics. Electricity and magnetism.Optics. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply the acquired knowledge to solve the relevant specific tasks; 

2) to use the methods of theoretical and experimental research in theoretical mechanics in 

relation to the problems of statics, kinematics, dynamics. 

3) formulate solvable problems in terms of theoretical mechanics; 

4) perform research of mathematical models of mechanical phenomena with the use of 

modern information technologies. 

5) to analyze kinematic schemes of mechanical elements of aggregates and complexes, to 

determine their main dynamic characteristics. 

6) determine the forces of reactions acting on the body, and the forces of interaction 

between the bodies of the system. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  
Математикалық анализ, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер. 

Математический анализ, дифференциальные и интегральные уравнение. 
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Mathematical analysis, differential and integral equation 

Постреквизиттер/Постреквезиты/ Postrekvizity  

Кванттық механика, термодинамика и статистикалық физика 

Квантовая механика, термодинамика и статистическая физика 

Quantum mechanics, thermodynamics and statistical physic 

 

 

Конденсиялық күйдегі физика 

Физика конденсированного состояния 

Condensed-state physics  

Мақсаты: заттың, әсіресе қатты дененің конденсірленген күйдегі макроскопиялық 

теориясын игеру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: кристалдардың стационарлық күйі 

және симметриясы; Кристалдық торлар мен фонондардың тербелісі; Кристалдағы бір 

электрондық күй; Қатты денедегі электрондардың статистикасы; Қатты денедегі 

оптикалық жұтылу;  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін қажетті кристалдық торлар мен 

фонондардың тербелісі,қатты денедегі электрондардың статистикасы, қаттыденедегі 

оптикалық жұтылу   бөлімдері туралы ақпаратты меңгеру; 

2) Конденсірленген күй физикасы облысында заманауи зерттеу әдістерін қолдану; 

 3) алған білімді қатты материалдардың физикалық сипаттамасын есептеу үшін 

қолдану және тәжірибе нәтижелерін теориялық талдау жасап анықтау;  

4) Физикалық мінез-құлықты түсінуде көмектесетін теориялық физикадағы 

тәсілдерді математикалық модельдерді өңдеуге қолдану; 

5) қатты денедегі оптикалық жұтылуды зерттеу үшін зерттеу әдісін дұрыс таңдау; 

             

Целью курса является изучение микроскопической теории конденсированного 

состояния вещества, главным образом, твердого тела. 

Содержание курса включает следующие разделы: Симметрия и стационарные 

состояния кристаллов; Колебания кристаллической решетки, фононы; Одноэлектронные 

состояния в кристалле; Статистика электронов в твердом теле; Оптическое поглощение в 

твердом теле;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) владеть информацией о современном состоянии и методах исследований в 

области физики конденсированного состояния; 

            2) применять в профессиональной деятельности полученные знания для расчетов 

физических характеристик твердотельных материалов и теоретического анализа 

экспериментальных результатов;. 

            3) описывать современные методы исследования в физике ядра и 

конденсированных сред; 

            4) использовать измерение различных свойств материала посредством 

экспериментальных зондов; 

5) правильно выбирать метод использование  теоретической физики для 

разработки; 

 

The aim of the course is to study the microscopic theory of the condensed state of a 

substance, mainly a solid. 

The course content includes the following sections: Symmetry and stationary states of 

crystals; Fluctuations of the crystal lattice, phonons; One-electron states in a crystal; Statistics of 

electrons in a solid; Optical absorption in a solid; 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) own information on the current state and research methods in the field of condensed 

matter physics; 

             2) apply the acquired knowledge in professional activities for calculating the physical 

characteristics of solid-state materials and theoretical analysis of experimental results; 

           3) describe modern research methods in the physics of nuclei and condensed matter; 

             4) use the measurement of various properties of the material through experimental 

https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Theoretical_physics
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probes; 

 5) choose the right method of using theoretical physics for development; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Жалпы физика курсы 

Общий курс физики 

General Physics course       

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бөліну және ядро синтезінің физикасы 

Физика деления и синтеза ядер 

The physics of fusion and fission of nuclei 

 

 

Астрофизика және есептеу математикасы 

Астрофизика и вычистельная математика 

Astrophysics and computational Mathematics 

Пәннің мақсаты: студенттерді бақылау астрономиясы және теориялық астрофизика 

саласындағы пәндік білімдермен, іскерлікпен және дағдылармен қамтамасыз ету, 

сонымен қатар ғарыштық кеңістіктің физикалық жағдайларымен, математикалық 

жүйелерге әсер ету заңдылықтарымен және мүмкін болатын механизмдерімен танысу. 

Курстың мазмұны келесі сұрақтарды қарастырады: ЭМ толқындардың сәулеленуі 

және жұтылуы. Жұлдыздардың үздіксіз және сызықты спектрлерінің теориясы. 

Диффузды және планетарлық тұман. Жұлдыздар. Жалпы сипаттамалары. Жұлдыздардың 

механикалық тепе-теңдігі. Ядролық реакциялар жұлдыздар. Галактика және 

галактикалардың жиналуы. Ғарыштық және жер ауа райының дамушы организмдердің 

Конституциялық ерекшеліктерін қалыптастыруға әсері. Ғарыштық ауа райы және адам 

денсаулығы. Ғарыштық ауа райы және әлеуметтік процестер. Ғарыштық ауа райы жердегі 

және ғарыштағы табиғи және техногендік апаттардың қауіп факторы ретінде. Ғарыштық 

ауа райының физика-химиялық жүйелерге әсері. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. астрономиялық кестелерді, каталогтарды және астрофизикалық аспаптарды 

пайдалану;  

2. іргелі заңдардың көмегімен байқалатын астрономиялық құбылыстарды түсіндіру; 

3. оқу және зерттеу жағдайларында білімді пайдалану. 

4. матеаматикалық модельдерді жобалау. 

5. қолданбалы есептерді шешуде эксперименттер жүргізу.  

6. әр түрлі көздерден ақпаратты жинау және талдау. 

 

Цель дисциплины: обеспечение студентов предметными знаниями, умениями и 

навыками в области контрольной астрономии и теоретической астрофизики, а также 

ознакомление с физическими условиями космического пространства,  закономерностями 

и возможными механизмами воздействия на математические системы. 

Содержание курса рассматривает следующие вопросы: излучение и поглощение 

волн ЭМ. Теория непрерывных и линейных спектров звезд. Диффузный и планетарный 

туман. Звезды. Общие характеристики. Механическое равновесие звезд. Ядерные 

реакции звезды. Скопление галактики и галактики. Влияние космической и земной 

погоды на формирование конституционных особенностей развивающихся организмов. 

Космическая погода и здоровье человека. Космическая погода и социальные процессы. 

Космическая погода как фактор опасности природных и техногенных катастроф на земле 

и в космосе. Влияние космической погоды на физико-химические системы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1. Использование астрономических таблиц, каталогов и астрофизических приборов;  

2. объяснение астрономических явлений, наблюдаемых с помощью 

фундаментальных законов; 

3. использование знаний в учебных и исследовательских условиях. 

4. Проектирование математических моделей. 

5.проведение экспериментов в решении прикладных задач. 

6.сбор и анализ информации из различных источников. 
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The purpose of the discipline: to provide students with subject knowledge, skills in the 

field of control astronomy and theoretical astrophysics, as well as familiarization with the 

physical conditions of outer space, patterns and possible mechanisms of influence on 

mathematical systems. 

The content of the course deals with the following issues: radiation and absorption of EM 

waves. Theory of continuous and linear spectra of stars. Diffuse and planetary fog. Stars. 

General characteristic. Mechanical equilibrium of stars. Nuclear reactions of the star. The 

cluster galaxy and the galaxy. The influence of space and earth weather on the formation of 

constitutional features of developing organisms. Space weather and human health. Space 

weather and social processes. Space weather as a danger factor of natural and man-made 

disasters on earth and in space. Influence of space weather on physicochemical systems. 

As a result of studying the discipline the student: 

1. Use of astronomical tables, catalogues and astrophysical instruments;  

2. explanation of astronomical phenomena observed by fundamental laws; 

3. the use of knowledge in educational and research settings. 

4. Design of mathematical models. 

5.conducting experiments in solving applied problems. 

6.collection and analysis of information from various sources. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, Астрономия, Математика. 

          Физика, Астрономия, Математика. 

          Physics, Astronomy, Mathematics 

          Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Атомдық физика, Кванттық теория 

Атомная физика, Квантовая теория 

Atomic physics, Quantum theory 

 

 

Қолданбалы электр курсы 

             Прикладной курс электричества 

             Applied course of electricity 

Пәннің мақсаты: қолданбалы электр курсы негізгі түсініктерімен таныстыру және 

алған теориялық білімдері бойынша практикада есеп шығару дағдыларын қалыптастыру. 

   Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Күрмеу теориясының негізгі 

түсініктері. Энергия көзінің дәріптелінуі. Электрлі күрмеудің негізгі заңдары. Электр 

күрмеуінің баламалы өзгерістері. Кирхгоф заңының әдісі. Потенциалды диаграмма. 

Қабаттасу әдісі.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалда алған 

білімдерін қолдану;  

2) эксперименттерді білікті жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ алынған деректерді 

өңдеу. 

3) кәсіби міндеттерді шешу үшін электр және магнетизм бойынша базалық 

теориялық білімді қолдану;  

4) практикада базалық кәсіби дағдыларды қолдану; бейіндік физикалық пәндерді 

меңгеру үшін физика саласындағы мамандандырылған білімді қолдану. 

5) электромагниттік және магнитоэлектрлік аспаптар мен құрылғылардың 

техникалық сипаттамаларын талдау; 

6) тұрмыстық электрмагниттік және магнитэлектрлік құрылғылардың ақаулы 

элементтері мен тораптарын анықтау; 

 

Цель дисциплины: ознакомить c основными понятиями и определениями 

прикладной курс электричества, также формировать навыки применения теоретических 

знаний на практике по решению задач.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основные понятия теории цепей. 

Идеализация источников энергии. Основные законы электрических цепей. Эквивалентные 

преобразования электрических цепей. Метод законов Кирхгофа. Потенциальная 

диаграмма. Метод наложения. Метод взаимности 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

2) квалифицированно планировать и проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные. 

3) использовать базовые теоретические знания по прикладному курсу 

электричества для решения профессиональных задач;  

4) применять на практике базовые профессиональные навыки, использовать 

специализированные знания в области физики для освоения профильных физических 

дисциплин. 

5) анализировать технические характеристики электромагнитных и 

магнитоэлектрических приборов и устройств; 

6) выявлять неисправные элементы и узлы бытовых электромагнитных и 

магнитоэлектрических устройств; 

 

The purpose of the discipline: to familiarize with the basic concepts and definitions of the 

applied course of electricity, also to form the skills of applying theoretical knowledge in practice 

to solve problems. 

The course content includes the following sections: Basic concepts of circuit theory. 

Idealization of energy sources. Basic laws of electrical circuits. Equivalent conversions of 

electrical circuits. The method of Kirchhoff's laws. Potential chart. Overlay method. Reciprocity 

method 

 As a result of studying the discipline, the student will have to: 
1) apply the acquired knowledge of theoretical material to solve specific physical 

problems; 

2) Skillfully plan and conduct experiments, as well as process the data obtained. 

3) use basic theoretical knowledge of the applied course of electricity to solve 

professional problems; 

4) put into practice basic professional skills, use specialized knowledge in the field of 

physics to master specialized physical disciplines. 

5) analyze the technical characteristics of electromagnetic and magnetoelectric devices 

and devices; 

6) identify faulty elements and components of household electromagnetic and 

magnetoelectric devices; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

физика, теориялық механика, математика, электр және магнетизм. 

физика, математика, теоретическая механика ,электричество и магнетизм.  

physics, mathematics, theoretical mechanics, electricity and magnetism. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

 

 

Жаратылыстану процестерін математикалық модельдеу 

Математическое моделирование процессов естествознания 

Mathematical modeling of the processes of science  

Пәннің мақсаты: зерттеудің сандық мәліметтері негізінде жаратылыстану 

процестер мен құрылымдардың математикалық модельдерін құру компьютерлік 

модельдеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды қарастырады: Математикалық моделдеуге 

кіріспе. Тұтас орта механикасының негізгі ұғымдары мен заңдары. Есептің 

математикалық қойылымы және аналитикалық шешім. Қан ағынының динамикасын 

математикалық модельдеу.  

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. оның тиімділігін негіздеумен осындай модельді құру алгоритмін таңдау;  

2. алынған нәтижелердің дұрыстығын талдау; 



36 
 

3. арнайы әдебиетті іздеуді жүзеге асыру және қойылған міндеттерге сәйкес 

шешудің тиімді әдістерін таңдау; таңдап алынған шешім әдістеріне сәйкес 

математикалық модельді жүзеге асыру алгоритмімен құру; 

4. эксперимент нәтижелерін өңдеу әдісін қолдану;  

5. алынған нәтижелерге талдау жүргізу; 

6. нақты пәндік саланың әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып, оқылатын 

объектілер мен құбылыстарды сипаттау; 

 

Цель дисциплины: формирование навыков компьютерного моделирования 

математических моделей естественных процессов и структур на основе количественных 

данных исследования. 

Содержание дисциплины предусматривает следующие вопросы: введение в 

математическое моделирование. Основные понятия и законы механики сплошной среды. 

Математическая постановка задачи и аналитическое решение.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1. выбор алгоритма построения такой модели с обоснованием ее эффективности;  

2. анализ достоверности полученных результатов; 

3. осуществление поиска специальной литературы и выбор эффективных методов 

решения в соответствии с поставленными задачами; построение алгоритма реализации 

математической модели в соответствии с выбранными методами решения.; 

4. применение метода обработки результатов эксперимента;  

5. проведение анализа полученных результатов; 

6. описание изучаемых объектов и явлений с использованием методов и способов 

конкретной предметной области 

 

The purpose of discipline: formation of skills of computer modeling of mathematical 

models of natural processes and structures on the basis of quantitative data of research. 

The content of the discipline includes the following questions: introduction to 

mathematical modeling. Basic concepts and laws of continuum mechanics. Mathematical 

formulation of the problem and analytical solution.  

As a result of studying the discipline the student will have to: 

1. selection of the algorithm for constructing such a model with justification of its 

effectiveness;  

2. analysis of the reliability of the results; 

3. search of special literature and selection of effective methods of solution in accordance 

with the tasks; construction of the algorithm for the implementation of the mathematical model 

in accordance with the chosen methods of solution.; 

4. application of the method of processing the results of the experiment;  

5. analysis of the results; 

6. description of the studied objects and phenomena using methods and methods of a 

specific subject area 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Алгебра, Математикалық талдау, Аналитикалық геометрия,Қолданбалы 

бағдарламалар пакеттері. 

Алгебра, Математический анализ, Аналитическая геометрия, Пакеты прикладных 

программ.  

Algebra, Mathematical analysis, Analytical geometry, application Packages. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

«Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау». 

«Программирование на алгоритмических языках». 

«Programming in algorithmic languages». 
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Физика және информатика пәндері бойынша сыныптан тыс  

жұмыстарды ұйымдастыру  

Организация внеклассной работы по физике и информатике  

Organization of extracurricular activities on the physics and informatics  

Курстың мақсаты: Мектепте информатика және физика пәндері бойынша сыныптан 

тыс жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі принциптерін көрсету және сыныптантыс 

оқытудың әдістемесі менмазмұнын талдау. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Орта мектепте информатикадан 

және физикадан сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі, информатикадан 

және физикадан  сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін жүргізудің 

қажеттілігі және оның оқыту мақсаттары. Орта мектепте информатикадан және физикадан  

сыныптан тысжұмыстарды оқыту жоспарлары, информатиканы, физиканы оқытудың әр 

түрлі әдіс-тәсілдері, орта мектепте информатиканы, физиканы сыныптан тыс оқытуды 

ұйымдастыру мен сабақ жүргізудің формалары мен түрлері. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) физика және информатика пәндеріне сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастырудағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) жалпы білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 

қолданудың оң және теріс аспектілерін көрсету; 

             3) білім беруде АКТ қолдану, оларды мектептегі есептеу техникасы кабинетінің 

жұмысын ұйымдастыруда пайдаланудың негізгі бағыттарын көрсету; 

            4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

            5) "физика және информатика" пәні бойынша оқушылардың білімін формативті 

және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

         6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Целью курса является формирование у будущих учителей информатики и физики 

систему знаний, умений и навыков в области использования средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основные принципы 

организации внеклассной работы по информатике и физике в школе. Методы обучения во 

внеклассной работе. Виды и формы внеклассной работы. Формы,содержание и 

организация внеклассной работы по информатике и физике. Этапы проведения 

внеклассных занятий.  

В результате изучения курса обучающийся должен будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области физики и информатики; 

             2) разрабатывать основные направления использования ИКТ в образовании, их 

применения при организации  работы  кабинета вычислительной техники в школе; 

3) демонстрировать положительные и отрицательные аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по физике с 

использованием современных информационно-коммуникационных и инновационных 

технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «физика»;  

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 
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The aim of the course is to form a system of knowledge, skills and abilities in the field of 

use of information and communication technologies (ICT) in education by future teachers of 

computer science and physics. 

The course content includes the following sections: Basic principles of organizing 

extracurricular activities in computer science and physics at school. Teaching methods in 

extracurricular activities. Types and forms of extracurricular activities. Forms, content and 

organization of extracurricular activities in computer science and physics. Stages of 

extracurricular activities. 

As a result of studying the course, the student will have to: 

1) demonstrate knowledge and understanding in the field of physics and computer 

science; 

             2) to develop the main directions of the use of ICT in education, their application in 

organizing the work of the office of computer technology in the school; 

3) demonstrate the positive and negative aspects of the use of information and 

communication technologies in general secondary education; 

4) to organize research activities of students in physics using modern information and 

communication and innovative technologies; 

5) conduct a formative and summative assessment of students' knowledge on the subject 

of “physics”; 

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектептегі жалпы физика курсы, механика, молекулярная физика 

Школьный курс общей физики, механика, молекулярная физика 

School Course of general physics, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік (педагогикалық іс-тәжірибе) 

Производственная (педагогическая) практика 

Production (teaching) practice 

 

 

Computer modeling in optics and spectroscopy 

Компьютерное моделирование в оптике и спектроскопии 

Оптика және спектроскопиядағы компьютерлік модельдеу 
«Оптика және спектроскопиядағы компьютерлік модельдеу» пәні мамандану 

таңдау бойынша базалық болып табылады 

Мақсаты: студенттерді физикалық үрдістерді компьютерде үлгілеуге үйрету. 

Олардың объектілі-бағдарлау бағдарламасының негізгі әдістері бойынша білім алуы 

Windows  бойынша қосымшалар жасаудың негізгі технологиясын зерделеу, есептеу 

техникасын пайдалану және тәжірибені жоспарлау ептілігін меңгеру, ойлау еңбегін 

ғылыми ұйымдастыру дағдыларын және ойлау мәдениетін қалыптастыру  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Физикалық жүйелерді үлгілеу тарихы. 

Физикалық жүйелерді үлгілеу әдістері мен құралдары. Жылулық массаны алмастыруға 

есептер шешуде математикалық физика әдістерінінің рөлі. Шешудің аналитикалық 

амалдары. Сандық шешу әдістері. Заманауи қолданбалы бағдарламасы бумасы көмегімен 

есептерді шешудің компьютерлік тәсілдері. Ұғымдар мен технологияларды модельдеу. 

Физикалық процестерді және құбылыстарды модельдеу. Математиканың қолданбалы 

тапсырмалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- компьютерлік құралдар көмегімен есептерді аналитикалық және сандық әдістері 

арқылы шешу.  

- жаңа есептерді қою және шешу үшін алынған білімді қолдану,  

- үрдістердің негізгі сипаттамаларын - температур, температура градиенті, 

жылдамдықтың жақын есептеулерін жүгізуге дағдылану. 

 - физикалық тапсырмаларды шешіп, қолданбалы бағдарламаларды пайдалануға 

дағдылану 
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- қолданбалы бағдарламалық графикалық редакторларды, ақпараттық-іздеу 

жүйелерін пайдалану; 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в оптике и спектроскопии» является 

базовой дисциплиной специализации по выбору.  

Цель: обучение студентов моделированию физических процессов на компьютере, 

приобретение ими знаний по основным методам объектно-ориентированного 

программирования,  изучение основных технологий создания приложений под  Windows, 

овладение умением планирования эксперимента и использования вычислительной 

техники;  формирование культуры мышления и навыков научной организации 

умственного труда. 

Содержание курса включает следующие разделы: История моделирования 

физических систем. Средства и методы моделирования физических систем. Роль методов 

математической физики в решении задач тепломассопереноса. Аналитические способы 

решения. Численные методы решения. Компьютерные методы решения задач с помощью 

современные пакетов прикладных программ. Моделирование понятия и технологии. 

Моделирование физических процессов и явлений. Прикладные задачи математики. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- понимать аналитические и численные методы решения задач с использованием 

компьютерных инструментов. 

- использовать полученных знаний для постановки и решения новых проблем, 

- демонстрировать основные характеристики процессов - температура, градиент 

температуры, расчет скорости. 

 - решать физические задачи и применять прикладные программы 

- использовать прикладные программные графические редакторы, информационно 

- поисковые системы; 

 

The discipline " Computer modeling in optics and spectroscopy" is the basic discipline of 

specialization by choice. 

Purpose: teaching students to simulate physical processes on a computer, acquiring 

knowledge on the basic methods of object-oriented programming, studying the basic 

technologies for creating applications for Windows, mastering the ability to plan an experiment 

and use computer technology; the formation of a culture of thinking and skills of the scientific 

organization of mental work. 

The course content includes the following sections: History of modeling of physical 

systems. Means and methods of modeling physical systems. The role of mathematical physics 

methods in solving heat and mass transfer problems. Analytical solutions. Numerical methods 

of solution. Computer methods for solving problems using modern software packages. 

Modeling concepts and technologies. Modeling of physical processes and phenomena. Applied 

problems of mathematics. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- Understand analytical and numerical methods for solving problems using computer 

tools. 

- use the acquired knowledge to pose and solve new problems, 

- demonstrate the main characteristics of the processes - temperature, temperature 

gradient, speed calculation. 

- solve physical problems and apply application programs 

- use application software graphic editors, information retrieval systems; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

информатика, «Бағдарламалау тілдері»  

информатика, «Языки программирования» 

informatics, «Programming Languages» 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Курстық немесе дипломдық жұмыс 

Курсовая или дипломная работа 

Course or thesis 
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Физикадан оқушыларды олимпиадаға дайындау 

Подготовка учащихся к олимпиаде по физике 

Preparing students for the Olympiad in Physics 

Физикадан олимпиадалық тапсырмаларды шешу үшін мектеп физика бағдарлама 

көлеміне енбеген білім және білік керек. Яғни көптеген олимпиадалық тапсырмаларды 

орындау үшін логика, графтар теориясы, комбинаторика элементтері, ойын теориясы, шек 

теориясы т.б. сияқты математиканың салаларынан білім қажет. Мектеп олимпиадаларының 

есептерің шешу әдістері. Студенттік  олимпиадалардың есептерің шешу әдістері. Мектеп 

бағдарламасы бойынша стандартты емес есептерді шешу. Логикалық, теориялық есептерді 

шығару. Геометриялық есептерді  координаталар әдісімен шешу. Теңсіздіктерді 

дәлелдеудің  әдістері.  

Пәннің  мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: мектеп олимпиадаларын 

проблемалы шешу әдістері. Мектептен тыс студенттік олимптадалар. Мәселелі есептерді  

шешу әдістері. Логикалық мәселелерді шешу. Міндеттері саны-теориялық сипаты. 

Координаттар арқылы геометрия стандартты емес есептерді шешу. Теңсіздіктер шешу 

әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану; 

2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

3) сандық есептеулерді орындау үшін алгоритмдер мен ережелерді анықтау; 

4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы));  

6) сандық өрнектерді салыстыру; 

7) дәрежелердің, логарифмдердің, тригонометриялық функциялардың 

қасиеттерімен байланысты формулаларды қолдана отырып, өрнектердің түрленуін 

қолдану; 

 

Цель: Дать импульс к саморазвитию и творческому поиску. Повышение интереса 

учащихся к углубленному изучению предметов. Развитие у учащихся логического 

мышления, умения интегрировать знания и применять их для решения нестандартных 

задач.  

Содержание: Методы решения задач школьных олимпиад. Методы решения задач 

студенческих олимпиад.Решение задач вне школьной программы. Решение логических 

задач. Задачи теоретико-числового характера. Решение нестандартных задач по физике. 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять физические методы для решения типовых профессиональных задач; 

2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

          3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

5) выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная);  

6) сравнивать числовые выражения; 

7) использовать преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

  

Purpose: To give an impetus to self-development and creative search. Increasing student 

interest in in-depth study of subjects. The development of students' logical thinking, the ability to 

integrate knowledge and apply them to solve non-standard problems. 

            Contents: Methods for solving problems of school competitions. Methods for solving 

problems of student olympiads. Solving problems outside the school curriculum. The solution of 

logical problems. Tasks of a theoretical number nature. The solution of non-standard problems in 

physics. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply physical methods to solve typical professional problems; 

2) solve typical problems of computation and proof; 
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3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

5) Perform arithmetic operations on numbers, combining oral and written techniques; to 

find approximate values of quantities and calculation errors (absolute and relative); 

6) Compare numerical expressions; 

7) use transformations of expressions, applying formulas related to the properties of 

degrees, logarithms, trigonometric functions; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Алгебра және сандар теориясы. Физика. Математикалық талдау. 

Алгебра и теория чисел. Физика .Математический анализ. 

Algebra and theory of numbers. Physics. Mathematical analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites  

Іскерліктер мен дағдылар педагогикалық пәндер бойынша сабақтарда және            

педагогикалық тәжрибеде қолданылуы мүмкін. 

Умения и навыки могут быть применимы на занятиях по педагогическим  

дисциплинам, а также на педагогической практике. 

Skills can be applied in the classroom for educational disciplines, as well as teaching 

рractice. 

 

 

Физикадан оқушыларды олимпиадаға дайындау 

Подготовка учащихся к олимпиаде по физике 

Preparing students for the Olympiad in Physics 

Физикадан олимпиадалық тапсырмаларды шешу үшін мектеп физика бағдарлама 

көлеміне енбеген білім және білік керек. Яғни көптеген олимпиадалық тапсырмаларды 

орындау үшін логика, графтар теориясы, комбинаторика элементтері, ойын теориясы, шек 

теориясы т.б. сияқты математиканың салаларынан білім қажет. Мектеп олимпиадаларының 

есептерің шешу әдістері. Студенттік  олимпиадалардың есептерің шешу әдістері. Мектеп 

бағдарламасы бойынша стандартты емес есептерді шешу. Логикалық, теориялық есептерді 

шығару. Геометриялық есептерді  координаталар әдісімен шешу. Теңсіздіктерді 

дәлелдеудің  әдістері.  

Пәннің  мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: мектеп олимпиадаларын 

проблемалы шешу әдістері. Мектептен тыс студенттік олимптадалар. Мәселелі есептерді  

шешу әдістері. Логикалық мәселелерді шешу. Міндеттері саны-теориялық сипаты. 

Координаттар арқылы геометрия стандартты емес есептерді шешу. Теңсіздіктер шешу 

әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану; 

2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

3) сандық есептеулерді орындау үшін алгоритмдер мен ережелерді анықтау; 

4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы));  

6) сандық өрнектерді салыстыру; 

7) дәрежелердің, логарифмдердің, тригонометриялық функциялардың 

қасиеттерімен байланысты формулаларды қолдана отырып, өрнектердің түрленуін 

қолдану; 

 

Цель: Дать импульс к саморазвитию и творческому поиску. Повышение интереса 

учащихся к углубленному изучению предметов. Развитие у учащихся логического 

мышления, умения интегрировать знания и применять их для решения нестандартных 

задач.  

Содержание: Методы решения задач школьных олимпиад. Методы решения задач 

студенческих олимпиад.Решение задач вне школьной программы. Решение логических 

задач. Задачи теоретико-числового характера. Решение нестандартных задач по физике. 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять физические методы для решения типовых профессиональных задач; 
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2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

          3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

5) выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная);  

6) сравнивать числовые выражения; 

7) использовать преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

  

Purpose: To give an impetus to self-development and creative search. Increasing student 

interest in in-depth study of subjects. The development of students' logical thinking, the ability to 

integrate knowledge and apply them to solve non-standard problems. 

            Contents: Methods for solving problems of school competitions. Methods for solving 

problems of student olympiads. Solving problems outside the school curriculum. The solution of 

logical problems. Tasks of a theoretical number nature. The solution of non-standard problems in 

physics. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply physical methods to solve typical professional problems; 

2) solve typical problems of computation and proof; 

3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

5) Perform arithmetic operations on numbers, combining oral and written techniques; to 

find approximate values of quantities and calculation errors (absolute and relative); 

6) Compare numerical expressions; 

7) use transformations of expressions, applying formulas related to the properties of 

degrees, logarithms, trigonometric functions; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Алгебра және сандар теориясы. Физика. Математикалық талдау. 

Алгебра и теория чисел. Физика .Математический анализ. 

Algebra and theory of numbers. Physics. Mathematical analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites  

Іскерліктер мен дағдылар педагогикалық пәндер бойынша сабақтарда және            

педагогикалық тәжрибеде қолданылуы мүмкін. 

Умения и навыки могут быть применимы на занятиях по педагогическим  

дисциплинам, а также на педагогической практике. 

Skills can be applied in the classroom for educational disciplines, as well as teaching 

рractice. 

 

 

Физика тарихы 

История физики 

History of physics  

Мақсаты: әдістердің және физиканың қағидаларының мазмұнын дамытудағы  

ғылыми нақты ортақ көріністерін жасау; физика облысында студенттер туралы білімнің 

негізгі ашылымдары мен жорамалдарына шарттар қоя білу. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Ежелгі Физика. Орта ғасыр 

физикасы. Гелиоцентрлік жүйе үшін күрес. Эксперименттік және математикалық әдістер 

пайдалану. Гелиоцентрлік жүйе үшін күресті аяқтау. Классикалық физиканың негізгі 

бағыттарын әзірлеу (XVIII-XIX ғғ.) XIX ғасырда физика негізгі бағыттары дамыту. ХХ 

ғасырдың физика ғылыми революция негізгі бағыттары. 

Физика тарихы пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: . 

1) нақты физикалық мәселені шешуде алынған теориялық материялды  қолдану;  

білікті жоспарлау және эксперименттер жасау, және де алынған деректерді өңдеу. 

2) жалпы және теориялық физика курстарының басқа бөлімдерін зерттеуге қажетті 

база алу. 

3) практикалық есептерді шешу үшін классикалық механика заңдарын қолдану; 

4) механикалық қозғалысты зерттеу үшін физикалық зерттеу әдістерін талдау; 
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5) қазіргі білім беру және ақпараттық технологиялармен жұмыс жасау; 

 

Цель: создать научно – обоснованное общее представление о развитии содержания, 

методов и теорий физики; создать условия для формирования у студентов знаний об 

основных открытиях и гипотезах в области физики;  

Содержание курса включает следующие разделы: Физика древности. Физика 

средневековья. Борьба за гелиоцентрическую систему. Возникновение экспериментального 

и математического методов. Завершение борьбы за гелиоцентричекую систему. Развитие 

основных направлений классической физики ( XVIII-XIX вв.) Развитие основных 

направлений физики в XIX в. Основные направления научной революции в физике XX в. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

2) приобретет необходимую базу для изучения других разделов общего и 

теоретического курсов физики. 

3) использовать законы классической механики для решения практических задач; 

4) анализировать методы физических исследований для изучения механического 

движения; 

5) работать с современными образовательными и информационными 

технологиями; 

 

Purpose: to create a scientifically based general idea of the development of the content, 

methods and theories of physics; create conditions for the formation of students' knowledge of the 

main discoveries and hypotheses in the field of physics; 

The course content includes the following sections: Physics of antiquity. Physics of the 

Middle Ages. The struggle for the heliocentric system. The emergence of experimental and 

mathematical methods. End of the struggle for the heliocentric system. The development of the 

main directions of classical physics (XVIII-XIX centuries). The development of the main 

directions of physics in the XIX century. The main directions of the scientific revolution in 

physics of the XX century. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply the acquired knowledge of theoretical material to solve specific physical 

problems; 

2) to acquire the necessary base for studying other sections of the general and theoretical 

courses of physics. 

3) use the laws of classical mechanics to solve practical problems; 

4) to analyze methods of physical research to study mechanical motion; 

5) work with modern educational and information technologies; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, механика, молекулалық физика, электр және 

магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика 

Курс физики средней школы, механика, молекулярная физика, электричество и 

магнетизм, оптика, атомная и ядерная физика 

The course of high school physics, mechanics, molecular physics, electricity and         

magnetism, optics, atomic and nuclear physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Физиканы оқыту әдістемесі, мектеп тәжірибесінің техникасы 

Методика преподавания физики, техника школьного эксперимента 

Methods of teaching physics, engineering school experiment 

 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 

Пәннің мақсаты: пәннің негізгі ұғымдары мен білім-біліктерін беру. Комплекс 

санның алгебралық және тригонометриялық формасына амалдар қолдана білу, кері 

матрица табу, матрицалық теңдеулер шешу, анықтауыштарды есептей білу, Крамер, Гаусс, 

Лаплас т.с.с. әдістерді қолданып сызықтық теңдеулер жүйесін шешу, сызықтық кеңістік, 



44 
 

ішкі кеңістіктердің базисі мен өлшемділіктерін табуды  практикада пайдалануға, басқа да 

математикалық пәндерде, математикалық зерттеулерде  қолдана алуға үйретуі керек. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Топ, сақина, өріс. Комплекс 

сандар. Векторлық кеңістік. Матрицалар және анықтауыштар. Сызықты теңдеулер жүйесі. 

Сызықты бейнелеулер және Евклид кеңістігі. Бүтінсандар сақинасындағы бөлінгіштік. 

Бүтін сандар сақинасындағы салыстырулар және олардың қолданылуы. Бір айнымалыдан 

және көп айнымалыдан тәуелді көпмүшеліктер. Комплекс және нақты сандар өрісіндегі 

көпмүшелер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

          1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану; 

          2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

          3) сандық есептеулерді орындау үшін алгоритмдер мен ережелерді анықтау; 

          4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

          5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы));  

           6) сандық өрнектерді салыстыру; 

 7) дәрежелердің, логарифмдердің, тригонометриялық функциялардың 

қасиеттерімен байланысты формулаларды қолдана отырып, өрнектердің түрленуін 

қолдану; 

 

Цель курса: Дать основные понятия дисциплины. Научить работать с 

алгебраической и трионометрической формой комплексного числа, находить обратную 

матрицу. Решать системы  линейных уравнений с помощью методов Крамера , Гаусса, 

Лапласа.  Научить применению понятий линейное пространство, базис и размерность  

подпространства в других областях математики, в математических исследованиях.  

Содержание курса включает следующие разделы: Группа, кольцо, поле. 

Комплексные числа. Векторное пространство. Матрицы и определители. Системы 

линейных уравнений. Линейные отображения и Евклидовы пространства. Теория 

делимости в кольце целых чисел. Сравнения в кольце целых чисел и их приложения. 

Многочлены. Многочлены над полями комплексных и действительных чисел. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять математические методы для решения типовых профессиональных 

задач; 

2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

5) выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная);  

6) сравнивать числовые выражения; 

7) использовать преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 

Course Objective: To give the basic concepts of discipline. Learn to work with the 

algebraic and trionometric form of a complex number, find the inverse matrix. Solve systems of 

linear equations using the methods of Cramer, Gauss, Laplace. To teach the use of concepts linear 

space, the basis and dimension of the subspace in other areas of mathematics, in mathematical 

research. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply mathematical methods to solve typical professional problems; 

2) solve typical problems of computation and proof; 

3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

5) perform arithmetic operations on numbers, combining oral and written techniques; to 

find approximate values of quantities and calculation errors (absolute and relative); 

6) compare numerical expressions; 
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7) use transformations of expressions, applying formulas related to the properties of 

degrees, logarithms, trigonometric functions; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

Практикум по решению олимпиадных задач    

          Practical work on a solving contest problems 

 

 

Физикадағы сандық әдістер  

Численные методы в физике 

Numerical methods in physics 

Курстың мақсаты студенттерде қолданбалы есептерді шығарудағы жуық әдістер 

туралы жүйеленген түрдегі түсініктерді қалыптастыру болып табылады және 

математикалық үлгілеу, қателіктер көздері мен алынған нәтижелерге талдау жасау 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Курста қолданбалы есептерді шешудің 

жуықтау әдістері, қателер теориясы, бір айнымалы сызықтық емес теңдеулерді шешу, 

сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу, функцияны жуықтау теориясы, сандық 

интерполяциялау, сандық интегралдау, дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық 

әдістері қарастырылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Физика негізгі міндеттері. Фурье 

талдау негіздері. Дифференциалдық операторлардың айырмашылықтарын жуықтау. 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер. Акустика, сызықтық эволюция теңдеулер. 

Акустика сызықтық эволюциялық теңдеулер. Толқындық теңдеу. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби міндеттерді шешу үшін АКТ бойынша базалық теориялық білімді 

қолдану;  

          2) практикада базалық кәсіби дағдыларды қолдану;  

             3) қолданбалы тапсырмаларды шешуде математикалық үлгілеудің және есептеуші 

эксперименттің рөлін; белгілі бір физикалық үрдістің және көріністің математикалық 

үлгісін талдау; 

             4) ЭЕМ-ді қолдану арқылы қолданбалы тапсырмаларды жуықтап шешу үшін 

сандық әдістермен жұмыс істеуде қолдану. 

  5) Кез-келген жоғары дәрежелі тілде алгоритмдеу және бағдарламалау (Паскаль 

және т.б) дағдыларын қолдану.  

 

Целью курса является формирование у студентов в систематизированной форме 

понятия о приближенных методах решения прикладных задач, методах математического 

моделирования, источниках ошибок и умение анализировать полученные результаты. В 

курсе рассматриваются приближенные методы решения прикладных задач, теория 

погрешностей, решение нелинейных уравненений с одной переменной, теория 

приближения функции, численная интерполяция, численное интегрирование, численные 

методы решения дифференциальных уравнений.  

Содержание курса включает следующие разделы: Основные задачи физики. 

Основы фурье-анализа.  Разностная аппроксимация дифференциальных операторов. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения. Линейные эволюционные уравнения 

акустики.  Нелинейные эволюционные уравнения акустики. Волновое уравнение. 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен будет: 

1) использовать базовые теоретические знания по ИКТ для решения 

профессиональных задач;  

2) применять на практике базовые профессиональные навыки;  

3)использовать роль математического моделирования и вычислительного 

эксперимента при решении прикладных задач; математические модели некоторых 

физических процессов и явлений 
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4) производить расчет и пользоваться персональным компьютером, пользоваться 

численными методами для приближенного решения прикладных задач с использованием 

ЭВМ; 

5) анализировать положительные и отрицательные аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании; 

 

The aim of the course is the formation in students in a systematic form of the concept of 

approximate methods for solving applied problems, methods of mathematical modeling, sources 

of errors and the ability to analyze the results. The course covers approximate methods for 

solving applied problems, the theory of errors, the solution of nonlinear equations with one 

variable, the theory of approximation of functions, numerical interpolation, numerical integration, 

numerical methods for solving differential equations. 

The course content includes the following sections: Basic problems of physics. The basics 

of Fourier analysis. Difference approximation of differential operators. Ordinary differential 

equations. Linear evolution equations of acoustics. Nonlinear evolutionary equations of acoustics. 

Wave equation. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) use basic theoretical knowledge on ICT to solve professional problems; 

2) put into practice basic professional skills; 

3) use the role of mathematical modeling and computational experiment in solving 

applied problems; mathematical models of some physical processes and phenomena 

4) to calculate and use a personal computer, use numerical methods for approximate 

solution of applied problems using computers; 

5) analyze the positive and negative aspects of the use of information and communication 

technologies in general secondary education; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика. Бағдарламалау. Математика.  

Информатика. Программирование. Математика. 

Informatics. Programming. Mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бағдарламалау тілдері  

             Языки программирования 

             Programming Languages. 

 

  

Дифференциалды теңдеулер 

Дифференциальные уравнения 

Differential equations 

Мақсаты дифференциалдық және интегралдық теңдеулерді шешудің негізгі 

түсініктері мен әдістерін оқып үйрену. Бірінші ретті теңдеулердің геометриялық және 

физикалық мағынасын түсіндіру. Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулерді, жоғары ретті 

дифференциалдық теңдеулерді, Коши есебін, қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

жүйесін, жеке туынды теңдеулерді шешуді үйрету. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: бірінші ретті теңдеулер, n-ретті 

теңдеулер және теңдеулер жүйесі, сызықты дифференциалдық теңдеулер, орнықтылық 

теориясы, дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері, параметрлері бар 

дифференциалдық теңдеулер үшін асимптотикалық әдістер туралы түсініктер, бірінші ретті 

жеке туындысы бар теңдеулер. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1) дифференциалдық теңдеуді анықтауды және оны шешуді, Коши есебін қоюды 

және осы есептің өмір сүру жағдайы мен жалғыздығын, шешімнің геометриялық 

түсіндірілуін, ерекше шешім түсінігін, дифференциалдық теңдеулер жүйесі түсінігін және 

оны шешудің орнықтылық шарттарын қолдану; 

 2) Бастапқы мәліметтер бойынша дифференциалдық теңдеуді шешу; 

 3) дифференциалдық теңдеудің тәртібін анықтау, жіктеуді жүргізу, жалпы шешімді 

табу, жалпы шешімнен жеке бөлікті бөлу, табылған шешімге тексеру жүргізу, оның 

геометриялық иллюстрациясын беру; зерттеудің математикалық аппаратын пайдалану ғана 

емес, сонымен қатар оны әртүрлі қолданбалы есептерді шешу үшін қолдануды үйрену.  
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Классикалық дифференциалдық геометрияның әдістері мен көрнекі бейнелеріне сүйене 

отырып, студенттер қазіргі дифференциалдық геометрияның негізгі түсініктері мен 

идеяларын қолдана білуі тиіс; 

 4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

 5) қарапайым дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістерімен, бір және бірнеше 

айнымалы функцияларды дифференциалдау және интегралдау техникасымен, 

анықтауыштарды есептеу, Алгебралық теңдеулерді шешу, жүйе үшін сипаттамалық теңдеуді 

құрастыру, меншікті сандарды және меншікті матрицаның векторларын табу тәсілдерімен 

орындау. 

 

Цель изучить основные понятия и методы решения дифференциальных и 

интегральных уравнений. Объяснить геометрический и физический смысл уравнений 

первого порядка. Научить решать дифференциальные уравнения первого порядка, 

дифференциальные уравнения высших порядков, Задачу Коши, системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений, уравнения с частными производными. 

Содержание курса включает следующие разделы: Уравнения первого порядка, 

уравнения n-го порядка и системы уравнений, линейные дифференциальные уравнения, 

теория устойчивости, численные методы решения дифференциальных уравнений, понятия 

об асимптотических методах для дифференциальных уравнений, содержащих параметры, 

уравнения с частными производными первого порядка. 

   В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

   1) применять определение дифференциального уравнения и его решения, 

постановку задачи Коши и условия существования и единственности решения этой задачи, 

геометрическую интерпретацию решения, понятие особого решения, понятие системы 

дифференциальных уравнений и условия устойчивости ее решения; 

   2) решать дифференциальное уравнение по исходным данным; 

   3) определять порядок дифференциального уравнения, провести классификацию, 

найти общее решение, выделить из общего решения частное, провести проверку 

найденного решения, дать его геометрическую иллюстрацию; не только пользоваться  

математическим аппаратом исследования, но и научиться применять его для решения 

различных прикладных задач. Опираясь на методы и наглядные образы классической 

дифференциальной геометрии, студенты должны уметь пользоваться основными 

понятиями и идеями современной дифференциальной геометрии; 

    4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

    5) выполнять методами решения обыкновенных дифференциальных уравнений, 

техникой дифференцирования и интегрирования функций одной и нескольких 

переменных, способами вычисления определителей, решения алгебраических уравнений, 

составления характеристического уравнения для системы, нахождения собственных чисел 

и собственных векторов матрицы. 

 

The goal is to study the basic concepts and methods of solving differential and integral 

equations. Explain the geometric and physical meaning of first-order equations. To teach solving 

first-order differential equations, higher-order differential equations, the Cauchy problem, 

systems of ordinary differential equations, partial differential equations. 

The course content includes the following sections: First-order equations, n-th order 

equations and systems of equations, linear differential equations, stability theory, numerical 

methods for solving differential equations, concepts of asymptotic methods for differential 

equations containing parameters, first-order partial differential equations. 

          As a result of studying the discipline, the student will have to: 

   1) apply the definition of a differential equation and its solution, the statement of the Cauchy 

problem and the conditions for the existence and uniqueness of a solution to this problem, a 

geometric interpretation of the solution, the concept of a special solution, the concept of a 

system of differential equations and the stability conditions for its solution; 

   2) solve the differential equation according to the source data; 

   3) determine the order of the differential equation, carry out the classification, find a general 

solution, isolate the particular from the general solution, check the found solution, give its 

geometric illustration; not only use the mathematical apparatus of research, but also learn how 

to use it to solve various applied problems. Based on the methods and visual images of classical 
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differential geometry, students should be able to use the basic concepts and ideas of modern 

differential geometry; 

    4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

    5) perform methods for solving ordinary differential equations, differentiation and integration 

techniques for functions of one or several variables, methods for calculating determinants, 

solving algebraic equations, composing a characteristic equation for a system, finding 

eigenvalues and eigenvectors of a matrix. 

          Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Алгебра және сандар теориясы. Аналитикалық геометрия. Математикалық талдау 

Алгебра и теория чисел. Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Algebra and theory of numbers. Analytical geometry. Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Математикалық физика теңдеулері 

Уравнения математической физики 

The equations of mathematical physics 

 

 

Физикадағы қолданбалы бағдарламалар бумасы  

Пакеты прикладных программ в физике 

Packages of applied programs in physics 

Мақсаты: кең таралған компьютерлік математика жүйелерінің жұмыс принциптері 

туралы түсінік қалыптастыру, қолданбалы бағдарламалардың математикалық пакеттерін 

оқып үйрену, кең таралған математикалық пакеттердегі инженерлік есептеулерде 

практикалық дағдыларды қалыптастыру: Maple, MathCad, MatLab, математикалық әдістер 

мен компьютерлік модельдеу әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 

- пакеттің мүмкіндіктерін зерттеу; - қолданушы интерфейсін зерттеу; 

- сызықтық алгебраның есептерін шығару, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу; 

- пакетті қолдана отырып аналитикалық және сандық интеграциялау; 

- дифференциалдық теңдеулердің аналитикалық және сандық шешімі; 

- физикалық-математикалық есептерді шешуде пакетті қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

  1) алған білімдерін дифференциалдық теңдеулердің аналитикалық және сандық 

шешімі арқылы есептерді шығаруға және шешуге қолданады; 

  2) физикалық есептерді шешеді және қолданбалы бағдарламаларды қолдана алады  

  3) сандық есептеулерді жүргізу алгоритмдері мен ережелерін анықтайды; 

  4) түпкілікті нәтижеге және орындалған әдістердің тиімділігіне талдау жасау; 

  5) заманауи қолданбалы бағдарламалық пакеттерді қолдана отырып есептер 

шығару дағдыларын игеру және нәтижелерді графикалық және сандық түрде түсіндіру; 

   6) ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістері мен 

құралдарын, ақпаратты басқарудың құралы ретінде компьютермен жұмыс істеуге 

дайындығын пайдалануға; 

 

Цель: формирование представление о принципах работы наиболее 

распространённых систем компьютерной математики, изучение математических пакетов 

прикладных программ, получение практических навыков инженерных расчётов в наиболее 

распространённых математических пакетах: Maple, MathCad, MatLab, использования 

навыков для реализации математических методов и методов компьютерного 

моделирования. 

Содержание курса включает следующие разделы: охватывает круг вопросов, 

связанных с: 

- изучением возможностей пакета; - изучение пользовательского интерфейса; 

- решение задач линейной алгебры, решение уравнений и неравенств; 

- аналитическим и численным интегрированием средствами пакета; 

- аналитическим и численным решением дифференциальных уравнений;  

- применением пакета для решения физико-математических задач. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 
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  1) применять полученные знания для постановки и решения задач аналитическим 

и численным решением дифференциальных уравнений; 

  2) решать физические задачи и уметь пользоваться прикладными программами.; 

  3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

  4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

  5) выполнять навыки решения задач с помощью современных пакетов прикладных 

программ и уметь интерпретировать полученные результаты в графическом и численном 

виде; 

   6) использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

 

Purpose: to form an understanding of the principles of operation of the most common 

computer mathematics systems, study mathematical packages of applied programs, gain practical 

skills in engineering calculations in the most common mathematical packages: Maple, MathCad, 

MatLab, use skills to implement mathematical methods and computer modeling methods. 

        The content of the course includes the following sections: covers a range of issues related to: 

- exploring the capabilities of the package; - the study of the user interface; 

- solving linear algebra problems, solving equations and inequalities; 

- analytical and numerical integration using the package; 

- analytical and numerical solution of differential equations; 

- using the package to solve physical and mathematical problems. 

          As a result of studying the discipline, the student will have to: 

          1) apply the acquired knowledge to the formulation and solution of problems by 

analytical and numerical solution of differential equations; 

          2) solve physical problems and be able to use application programs .; 

          3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

          4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

          5) to perform problem-solving skills using modern application software packages and be 

able to interpret the results in graphical and numerical form; 

          6) use the basic methods, methods and means of obtaining, storing, processing 

information, readiness to work with a computer as a means of information management; 

         Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Механика, молекулалық физика 

Механика, молекулярная физика 

Mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 

 

 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Theory of probability and mathematical statistics 

Мақсаты: студенттердің осы теориядағы объекттерді ұғып, оларды пайдалана білуі, 

теорияның аналитикалық аппаратын, өзіңдік ерекше әдістерін иrepyi. Ықтималдықтар 

теориясының негізгі ұғымдары мен теориялары зерттеледі. Тәуелсіз тәжірибелердің тізбегі 

және олардың сандық сипаттамалары.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Ықтималдық теорияның негізгі 

түсініктемелері. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары. Математикалық 

статистика элементтері. Кездейсоқ процестер.Кездейсоқ шамалар және олардын 

мінездемесі.Кореляция теориясының негіздері. Физикалық эксперименттердің жобалау 

әдісі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

          1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану; 

2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

          3) комбиноторлық есептерді шешу барысында қолдану; 



50 
 

          4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

             5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы);  

 

Цель курса развить у студентов умение обращаться с объектами теории, помочь им 

в овладении ее аппаратом, ее своеобразными методами. Изучаются основные понятия и 

теоремы теории вероятностей.. 

Содержание курса включает следующие разделы: Основные понятия теории 

вероятности. Случайные величины и их характеристики. Последовательность независмых 

испытаний. Случайные величины и их числовые характеристики. Предельные теоремы 

вероятностей. Элементы математической статистики. Случайные процессы Основные 

специальные распределения. Статистическая проверка гипотез, критерии проверки. 

Основы теории корреляции. Компьютерные методы оптимизации.Метод наименьших 

квадратов. Методы планирования физического эксперимента. 

  В результате изучения  дисциплины обучающийся должен будет: 

  1) применять методы теории вероятности, понятий комбинаторики, теории 

графов, теории кодирования, твердое теоретическое представление о методах 

математической статистики; 

  2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

  3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

  4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

  5) выполнять моделирования ситуации со случайными исходами методами теории 

вероятностей. 

 

The purpose of the course is to develop students' ability to handle objects of theory, to 

help them master their apparatus, its peculiar methods. The basic concepts and theorems of 

probability theory are studied .. 

The course content includes the following sections: Basic concepts of probability theory. 

Random variables and their characteristics. The sequence of independent trials. Random variables 

and their numerical characteristics. Limit probability theorems. Elements of mathematical 

statistics. Random processes. Main special distributions. Statistical hypothesis testing, verification 

criteria. Fundamentals of the theory of correlation. Computer optimization methods. Least 

squares method. Methods of planning a physical experiment. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

   1) apply the methods of probability theory, the concepts of combinatorics, graph theory, 

coding theory, a solid theoretical understanding of the methods of mathematical statistics; 

   2) solve typical problems of computation and proof; 

   3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

   4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

   5) to carry out simulations of the situation with random outcomes using methods of 

probability theory. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектеп математика курсы Аналитикалық геометрия. Математикалық талдау 

Школьный курс математики, Математический анализ, Алгебра и теория чисел 

 School course of mathematics InformaticsAnalytical geometry. Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы 

мүмкін 

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном 

проектировании. 

Skills can be used in designing the course and degree.  
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Физикалық процессерді ЭЕМ-да үлгілеу 

Моделирование физических процессов на ЭВМ 

             Modeling of physical processes on computer 

Пәнді оқыту мақсаты: студенттерді физикалық үрдістерді компьютерде үлгілеуге 

үйрету.Олардың объектілі-бағдарлау бағдарламасының негізгі әдістері бойынша білім 

алуы Windows  бойынша қосымшалар жасаудың негізгі технологиясын зерделеу, есептеу 

техникасын пайдалану және тәжірибені жоспарлау ептілігін меңгеру, ойлау еңбегін 

ғылыми ұйымдастыру дағдыларын және ойлау мәдениетін қалыптастыру  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Физикалық жүйелерді үлгілеу 

тарихы. Физикалық жүйелерді үлгілеу әдістері мен құралдары. Жылулық массаны 

алмастыруға есептер шешуде математикалық физика әдістерінінің рөлі. Шешудің 

аналитикалық амалдары. Сандық шешу әдістері. Заманауи қолданбалы бағдарламасы 

бумасы көмегімен есептерді шешудің компьютерлік тәсілдері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

 1) компьютерлік құралдар көмегімен есептерді аналитикалық және сандық 

әдістерді қолдану; 

             2) жаңа есептерді қою және шешу үшін алынған білімді MathCad, MatLab қолдану,. 

3) физикалық тапсырмаларды шешіп, қолданбалы бағдарламаларды пайдалана 

қолдана біледі. 

4) ақпараттарды алу, сақтау, қайта жасаудың негізні амалдары мен құралдарын 

меңгеріп жұмыс жасай алады, 

5) компьютерді ақпаратпен жұмыс істеу құралы ретінде қолдану; 

6) ееп шығаруда алынған нәтижелерді графикалық және сандық үрде түрлендіру; 

 

Цель: ознакомление студентов с задачами моделирования физических процессов и 

явлений, первоначальном ознакомлении студентов с рядом основных вычислительных 

методов, применяемых при решении физических задач и при обработке данных 

эксперимента, способами их оптимальной реализации на компьютере, оценками 

погрешности результата проводимых расчетов, формирование практических навыков 

программирования основных математических алгоритмов применяемых при 

моделировании физических явлений. 

Задачи: получение практических навыков программирования основных 

математических алгоритмов применяемых при моделировании физических явлений. Такие 

навыки являются крайне важной частью в системе современной подготовки физиков в 

современных условиях развития компьютерной техники в свете возможности ее 

использования в непосредственно в физическом эксперименте, а также при создании 

численной модели реального физического явления. 

Содержание курса включает следующие разделы: История моделирования 

физических систем. Средства и методы моделирования физических систем. Роль методов 

математической физики в решении задач тепломассопереноса. Аналитические способы 

решения. Численные методы решения. Компьютерные методы решения задач с помощью 

современные пакетов прикладных программ.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

 1) применять полученные знания для постановки и решения задач аналитическим и 

численным решением дифференциальных уравнений; 

 2) решать физические задачи и уметь пользоваться прикладными программами.; 

 3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

 4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

 5) выполнять навыки решения задач с помощью современных пакетов прикладных 

программ и уметь интерпретировать полученные результаты в графическом и численном 

виде; 

 6) использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

 

Purpose: familiarization of students with the problems of modeling physical processes 

and phenomena, initial familiarization of students with a number of basic computational methods 

used in solving physical problems and in processing experimental data, methods for their optimal 
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implementation on a computer, estimates of the error of the result of calculations, the formation 

of practical programming skills mathematical algorithms used in modeling physical phenomena. 

Tasks: obtaining practical programming skills of the basic mathematical algorithms used 

in modeling physical phenomena. Such skills are an extremely important part in the system of 

modern training of physicists in the modern conditions of the development of computer 

technology in the light of the possibility of its use directly in a physical experiment, as well as 

when creating a numerical model of a real physical phenomenon. 

The course content includes the following sections: History of modeling of physical 

systems. Means and methods of modeling physical systems. The role of mathematical physics 

methods in solving heat and mass transfer problems. Analytical solutions. Numerical methods of 

solution. Computer methods for solving problems using modern software packages. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

 1) apply the acquired knowledge to the formulation and solution of problems by 

analytical and numerical solution of differential equations; 

 2) solve physical problems and be able to use application programs .; 

 3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

 4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

 5) to perform problem-solving skills using modern application software packages and be 

able to interpret the results in graphical and numerical form; 

 6) use the basic methods, methods and means of obtaining, storing, processing 

information, readiness to work with a computer as a means of information management; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физиканың жалпы курсы. Информатика. 

Общий курс физики. Информатика. 

The general course of physics. Computer science. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік (педагогикалық іс-тәжірибе) 

Производственная (педагогическая) практика 

Production (teaching) practice 

 

 

Электродинамика және АСТ 

Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and special theory of relativity 

Мақсаты: студенттерде әлемнің физикалық суретін қалыптастыру, білім беру 

жүйесі үшін сауатты маман дайындау. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кулон заңы. Вакуумдағы электр 

өріс, кернеулігі. Электр өрістерінің суперпозиция принципі. Гаусс теоремасы және электр 

өрісін есептеу үшін оны қолдану: шексіз біркелкі зарядталған жазықтықта, екі қарсы 

зарядталған шексіз жазықта өтеді, шексіз зарядталған жіп. Электростатикалық өрістің 

жұмыс күші. электростатикалық өрістің айналымы.  Электр өрісі әлеуетін қосылу. 

Потенциалдар суперпозиция принципі. Электр диполь. диполь өріс. Сыртқы диполь. 

Конденсаторлар. магнит өрісінің индукция. магнит өрісінің сызықтары. Био –Савар Лаплас 

заңы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) теориялық материалдан алған білімдерін нақты физикалық есептерді шешуге 

қолдану; 

2) эксперименттерді жоспарлауға және өткізуге, сондай-ақ мәліметтерді өңдеуге 

білікті. 

3) кәсіби мәселелерді шешу үшін электр және магнетизм туралы негізгі теориялық 

білімдерін қолдану; 

4) негізгі кәсіби дағдыларды іс жүзінде қолдану; 

5) физика саласындағы арнайы білімді мамандандырылған физикалық пәндерді 

игеру үшін пайдалану. 
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Цель: сформировать у студентов физическую картинку мира, подготовить 

грамотного специалиста для системы образования. 

 Содержание курса включает следующие разделы: 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля в вакууме. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса, ее применение для расчета 

напряженности электрического поля: бесконечной равномерно заряженной плоскости, 

двух разноименно заряженных бесконечных плоскостей, бесконечной заряженной нити, 

заряженной сферы, равномерно заряженного шара. Работа сил электростатического поля. 

Циркуляция электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь 

напряженности электрического поля с потенциалом. Принцип суперпозиции для 

потенциалов.Электрический диполь. Поле диполя. Диполь во внешних. Конденсаторы. 

Индукция магнитного поля. Силовые линии магнитного поля. Закон Био –Савара Лапласа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем;  

2) квалифицированно планировать и проводить эксперименты, а также 

обрабатывать полученные данные.    

3) использовать базовые теоретические знания по электричеству и магнетизму  для 

решения профессиональных задач;  

4) применять на практике базовые профессиональные навыки;  

5) использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин. 

 

Purpose: to form students' physical picture of the world, to prepare a competent specialist 

for the education system. 

 The course content includes the following sections: 

Coulomb's Law. The electric field in vacuum. The principle of superposition of electric 

fields. Gauss theorem, its application for calculating the electric field: an infinite uniformly 

charged plane, two oppositely charged infinite planes, an infinite charged thread, a charged 

sphere, a uniformly charged ball. Work of forces of an electrostatic field. Circulation of an 

electrostatic field. Potential and potential difference. The relationship of the electric field with the 

potential. Superposition principle for potentials. Electric dipole. Dipole field. Dipole in the 

external. Capacitors Induction of a magnetic field. The lines of force of the magnetic field. The 

Law of Bio-Savard Laplace. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply the acquired knowledge of theoretical material to solve specific physical 

problems; 

2) skillfully plan and conduct experiments, as well as process the data obtained. 

3) use basic theoretical knowledge of electricity and magnetism to solve professional 

problems; 

4) put into practice basic professional skills; 

5) use specialized knowledge in the field of physics for the development of specialized 

physical disciplines. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық физика 

Курс физики средней школы, курс математики, механика, молекулярная физика 

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жартылай өткізгіштер және диэлектриктер физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

 

 



54 
 

Статистикалық физика және физикалық кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы физической кинетики 

Statistical Physics and the Foundations of Physical Kinetics 

Пәннің мақсаты негізгі статистикалық заңдылықтарды оқып үйрену және оларды 

макроскопиялық тепе-теңдік және тепе-тең емес жүйелердің қасиеттерін сипаттау үшін 

қолдану болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Күрделі жүйелерді сипаттауға 

статистикалық тәсіл. Статистикалық ансамбльдер. Жүйенің макроскопиялық жағдайының 

статистикалық салмағы. Микроканондық таралу. Энтропия. Жылу тепе-теңдік шарты. 

Гиббстың канондық таралуы. Термостаттағы дене энергиясы бойынша бөлу. Идеалды 

Ферми-газ. Металдардағы электрондар статистикасы. Металдағы электрондық газдың 

жылу сыйымдылығы. Жартылай өткізгіштердегі электрондар мен тесіктер статистикасы. 

Тамаша Бозе-газ. Бозе-Эйнштейннің Конденсациясы. Планканы Бөлу. Металдардағы 

электрондық газ. Қоспалардағы электрондардың шашырауы үшін қақтығыстар интегралы. 

Электрондардың ұқсастығын есепке алу. Кинетикалық теңдеуде релаксация уақытын 

жақындату. Қоспаларда шашыраған кезде металдағы электрондық газдың электр 

өткізгіштігі. Қоспаларда шашыраған кезде металдағы электрондық газдың 

жылуөткізгіштігі. Термоэлектрлік әсерлер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. физикалық жүйелерге термодинамикалық және статистикалық сипаттаманың 

қолданылуын анықтау;  

2. термодинамика мен статистикалық физиканың стандартты есептерін шешу; 

3. статистикалық физика әдістерін классикалық және кванттық макроскопиялық 

жүйелерге қолдану және алынған нәтижелерге физикалық интерпретация беру; 

4. негізгі термодинамикалық шамалардың флуктуацияларын есептеу; 

5. тасымалдау коэффициенттерін есептеу үшін релаксация уақытының 

жақындауында Больцманның кинетикалық теңдеуін қолдану; 

 

Целью дисциплины является изучение основных статистических закономерностей 

и их применение для описания свойств макроскопических равновесных и неравновесных 

систем. 

Содержание курса включает следующие разделы: Статистический подход к 

описанию сложных систем. Статистические ансамбли. Статистический вес 

макроскопического состояния системы. Микроканоническое распределение. Энтропия. 

Условие теплового равновесия. Каноническое распределение Гиббса. Распределение по 

энергиям для тела в термостате. Идеальный Ферми-газ. Статистика электронов в металлах. 

Теплоемкость электронного газа в металле. Статистика электронов и дырок в 

полупроводниках. Идеальный Бозе-газ. Конденсация Бозе–Эйнштейна. Распределение 

Планка. Электронный газ в металлах. Интеграл столкновений для рассеяния электронов на 

примесях. Учет тождественности электронов. Приближение времени релаксации в 

кинетическом уравнении. Электропроводность электронного газа в металле при рассеянии 

на примесях. Теплопроводность электронного газа в металле при рассеянии на примесях. 

Термоэлектрические  эффекты. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. определять применимость термодинамического и статистического описания к 

физическим системам;  

2. решать стандартные задачи термодинамики и статистической физики; 

3. применять методы статистической физики к классическим и квантовым 

макроскопическим системам и давать физическую интерпретацию полученным 

результатам; 

4. вычислять флуктуаций основных термодинамических величин; 

5. применять кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени 

релаксации для расчета коэффициентов переноса; 

 

The aim of the discipline is to study the basic statistical regularities and their application 

to describe the properties of macroscopic equilibrium and non-equilibrium systems. 

The course content includes the following sections: Statistical approach to the description 

of complex systems. Statistical ensemble. Statistical weight of the macroscopic state of the 
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system. Microcanonical distribution. Entropy. Thermal equilibrium condition. Canonical Gibbs 

distribution. Energy distribution for the body in the thermostat. Perfect Fermi gas. Statistics of 

electrons in metals. The heat capacity of an electron gas in a metal. Statistics of electrons and 

holes in semiconductors. Ideal Bose gas. Bose–Einstein Condensation. Planck Distribution. 

Electronic gas in metals. Collision integral for electron scattering by impurities. Accounting for 

the identity of electrons. Relaxation time approximation in the kinetic equation. Conductivity of 

an electron gas in a metal when scattered by impurities. Thermal conductivity of an electron gas 

in a metal when scattered by impurities. Thermoelectric effect. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. determine the applicability of thermodynamic and statistical description to physical 

systems;  

2. solve standard problems of thermodynamics and statistical physics; 

3. apply statistical physics methods to classical and quantum macroscopic systems and 

give a physical interpretation of the results; 

4. calculate fluctuations of basic thermodynamic quantities; 

5. apply the Boltzmann kinetic equation in the relaxation time approximation to calculate 

the transport coefficients; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Механика, молекулалық физика, термодинамика  

механика, молекулярная физика, термодинамика 

mechanics, molecular physics, thermodynamics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Курстық немесе дипломдық жұмыс. 

Курсовая или дипломная работа. 

Course or thesis. 

 

 

Математикадан есептер шығарудан практикумы 

Практикум по решению задач по математике 

Workshop on problem solving in mathematics 

Пәннің оқыту мақсаттары: болашақ математика мұғалімі болатын студенттердің 

мектептегі математика курсы бойынша білім, білік , дағдыларын  қалыптастыру және   әр 

уақытта бақылау.Мектеп курсындағы математикалық есептерді тиімді әрі рационалды 

шығару  қажетті әдіс тәсілдермен таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Теңбе-тең түрлендірулер. 

Рационал, иррационал өрнектерді түрлендіру. Көрсеткіштік-логарифмдік өрнектерді 

түрлендіру. Теңсіздіктерді дәлелдеу. Теңдеулер, теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелері. 

Тригонометриялық және кері тригонометриялық өрнектер. Геометрия. Планиметрия. 

Стереометрия. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

          1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану; 

          2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

3) сандық есептеулерді орындау үшін алгоритмдер мен ережелерді анықтау; 

          4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

             5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы));  

           6) сандық өрнектерді салыстыру; 

 7) дәрежелердің, логарифмдердің, тригонометриялық функциялардың 

қасиеттерімен байланысты формулаларды қолдана отырып, өрнектердің түрленуін 

қолдану; 

 

Цели и задачи дисциплины: формирование и постоянный контроль 

сформированности знаний, умений и навыков  студентов - будущих учителей по 

школьному курсу математики.  Обучение решению математических задач стандартными и 

нестандартными способами.      

Содержание курса включает следующие разделы включает следующие разделы: 

Тождественные преобразования. Преобразование рациональных, иррациональных 
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выражений. Преобразование показательных, логарифмических выражений. Доказательство 

неравенств. Уравнения, системы уравнений и неравенств. Тригонометрические и обратные 

тригонометрические выражения. Геометрия. Планиметрия. Стереометрия 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

  1) применять математические методы для решения типовых профессиональных 

задач; 

  2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

  3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

  4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

  5) выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная);  

  6) сравнивать числовые выражения; 

  7) использовать преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 

The goals and objectives of the discipline: the formation and constant monitoring of the 

formation of knowledge, skills of students - future teachers in the school course of mathematics. 

Learning to solve mathematical problems in standard and non-standard ways. 

The content of the course includes the following sections includes the following sections: 

Identical transformations. Transformation of rational, irrational expressions. Convert exponential, 

logarithmic expressions. Proof of inequalities. Equations, systems of equations and inequalities. 

Trigonometric and inverse trigonometric expressions. Geometry. Planimetry. Stereometry 

As a result of studying the discipline, the student will have to:      

         1) apply mathematical methods to solve typical professional problems; 

          2) solve typical problems of computation and proof; 

          3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

          4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

            5) Perform arithmetic operations on numbers, combining oral and written techniques; to 

find approximate values of quantities and calculation errors (absolute and relative); 

          6) Compare numerical expressions; 

             7) use transformations of expressions, applying formulas related to the properties of 

degrees, logarithms, trigonometric functions;  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Мектеп математика курсы Информатика 

Школьный курс математики Информатика 

School course of mathematics Informatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі 

Теория и методика обучения математике 

The theory and technique of training math 

 

 

Жартылай өткізгіштер және диэлектриктер физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

Пәннің мақсаты: жартылай өткізгіштердің табиғатын, әртүрлі сыртқы әсерлерде 

өтетін Физикалық процесстерді, жартылай өткізгіштерде және диэлектриктерде Физикалық 

процесстерді анықтайтын, оларды сипаттаудың заманауи әдістерін, сонымен қатар қатты 

денедегі құбылыстар мен процестерді оқып үйрену. 

Пәннің мазмұны: электрөткізгіштігі, жылуөткізгіштігі және жылу сыйымдылығы, 

диэлектриктердің поляризациясы, диэлектрлік шығындар, жартылай өткізгіштердегі 

электрондар мен тесіктер статистикасы, жартылай өткізгіштердегі электрондар мен 

тесіктердің шашырауы, электрондар мен тесіктердің генерациясы және рекомбинациясы. 

Жартылай өткізгіштердегі байланыс құбылыстары жартылай өткізгіштердегі оптикалық 

және фотоэлектрлік құбылыстар. Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің 

люминесценциясы. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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 1) алған теориялық білім мен біліктерді арнайы пәндерде қолдану; 

 2) жартылай өткізгіштердің және диэлектриктердің қазіргі заманғы физикасының 

негізгі мәселелері мен міндеттерін түсіну. 

 3) физикада жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің қасиеттері мен 

қолданылу саласы туралы жаңа білім алу үшін ақпараттық көздерді талдау. 

 4) жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердегі фонондық және электрондық 

күйлердің негізгі физикалық қасиеттерін сипаттау үшін заттың конденсацияланған күй 

физикасының модельдерін және жақындауын қолдану; 

 5) тұжырымдалған есептерді шешудің теориялық және эксперименталды әдістері 

мен құралдарын таңдау; 

 

Цель дисциплины: является изучение природы полупроводников, физических 

процессов, которые в них протекают при различных внешних воздействиях, современных 

методов их описания, определяющих физические процессы в полупроводниках и 

диэлектриках, а также в изучении явлений и процессов в твердых телах.  

Содержание дисциплины: Электропроводность, теплопроводность и теплоемкость, 

Поляризация диэлектриков, Диэлектрические потери, Статистика электронов и дырок в 

полупроводниках, Рассеяние электронов и дырок в полупроводниках, Генерация и 

рекомбинация электронов и дырок. Контактные явления в полупроводниках Оптические и 

фотоэлектрические явления в полупроводниках. Люминесценция полупроводников и 

диэлектриков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) использовать полученные теоретические знания и умения в специальных 

дисциплинах; 

2) понимать главные проблемы и задачи современной физики полупроводников и 

диэлектриков. 

3) анализировать информационные источники для получения новых знаний о 

свойствах и области применения полупроводников и диэлектриков в физике. 

4)  модели и приближения физики конденсированного состояния вещества для 

описания основных физических свойств фононных и электронных состояний в 

полупроводниках и диэлектриках; 

5)выбирать теоретические и экспериментальные методы и средства решения 

сформулированных задач; 

 

The purpose of discipline: is to study the nature of semiconductors, physical processes 

that occur in them under various external influences, modern methods of their description, 

defining the physical processes in semiconductors and dielectrics, as well as in the study of 

phenomena and processes in solids.  

Contents of the discipline: electrical conductivity, thermal conductivity and heat capacity, 

Polarization of dielectrics, Dielectric losses, Statistics of electrons and holes in semiconductors, 

Scattering of electrons and holes in semiconductors, Generation and recombination of electrons 

and holes. Contact phenomena in semiconductors Optical and photovoltaic phenomena in 

semiconductors. Luminescence of semiconductors and dielectrics. 

As a result of studying the discipline, the student will have to:1) To use the received 

theoretical knowledge and skills in special disciplines; 

2) to understand the main problems and tasks of modern physics of semiconductors and 

dielectrics. 

3) analyze information sources to gain new knowledge about the properties and 

applications of semiconductors and dielectrics in physics. 

4) apply models and approximations of condensed matter physics to describe the basic 

physical properties of phonon and electronic States in semiconductors and dielectrics; 

5) to choose theoretical and experimental methods and means of solving the formulated 

problems; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Электр және магнетизм. Молекулалық физика. 

Электричество и магнетизм. Молекулярная физика. 

Electricity and Magnetism. Molecular physics. 
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Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Статистикалық физика және кинетика негіздері. 

Статистическая физика и основы кинетики. 

Statistical physics and fundamentals of kinetics. 

 

 

Solution of physical problems of high complexity 

Пәннің оқыту мақсаттары: болашақ математика мұғалімі болатын студенттердің 

мектептегі математика курсы бойынша білім, білік , дағдыларын  қалыптастыру және   әр 

уақытта бақылау.Мектеп курсындағы математикалық есептерді тиімді әрі рационалды 

шығару  қажетті әдіс тәсілдермен таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Теңбе-тең түрлендірулер. 

Рационал, иррационал өрнектерді түрлендіру. Көрсеткіштік-логарифмдік өрнектерді 

түрлендіру. Теңсіздіктерді дәлелдеу. Теңдеулер, теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелері. 

Тригонометриялық және кері тригонометриялық өрнектер. Геометрия. Планиметрия. 

Стереометрия. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) типтік кәсіби есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану; 

2) есептеулер мен дәлелдемелерге типтік есептерді шешу; 

3) сандық есептеулерді орындау үшін алгоритмдер мен ережелерді анықтау; 

4) іске асырылатын әдістердің түпкі нәтижесі мен тиімділігін талдау; 

5) ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре отырып, сандардың үстінен 

арифметикалық әрекеттерді орындау; шамалардың жуықталған мәндерін және есептеу 

қателіктерін табу (абсолюттік және салыстырмалы));  

 

Цели и задачи дисциплины: формирование и постоянный контроль 

сформированности знаний, умений и навыков  студентов - будущих учителей по 

школьному курсу математики.  Обучение решению математических задач стандартными и 

нестандартными способами.      

Содержание курса включает следующие разделы включает следующие разделы: 

Тождественные преобразования. Преобразование рациональных, иррациональных 

выражений. Преобразование показательных, логарифмических выражений. Доказательство 

неравенств. Уравнения, системы уравнений и неравенств. Тригонометрические и обратные 

тригонометрические выражения. Геометрия. Планиметрия. Стереометрия 

 В результате изучения  дисциплины обучающийся должен будет: 

 1) применять математические методы для решения типовых профессиональных 

задач; 

 2) решать типовые задачи на вычисления и доказательство; 

 3) определять алгоритмы и правила для выполнения численных расчетов; 

 4) анализировать конечный результат и эффективность реализуемых методов; 

 5) выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная);  

 

The goals and objectives of the discipline: the formation and constant monitoring of the 

formation of knowledge, skills of students - future teachers in the school course of mathematics. 

Learning to solve mathematical problems in standard and non-standard ways. 

The content of the course includes the following sections includes the following sections: 

Identical transformations. Transformation of rational, irrational expressions. Convert exponential, 

logarithmic expressions. Proof of inequalities. Equations, systems of equations and inequalities. 

Trigonometric and inverse trigonometric expressions. Geometry. Planimetry. Stereometry 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

           1) apply mathematical methods to solve typical professional problems; 

 2) solve typical problems of computation and proof; 

 3) determine the algorithms and rules for performing numerical calculations; 

 4) analyze the end result and the effectiveness of the methods implemented; 

        Қиын физикалық есептерді шығару 

        Решение физических задач повышенной сложности 
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 5) Perform arithmetic operations on numbers, combining oral and written techniques; to 

find approximate values of quantities and calculation errors (absolute and relative); 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Мектеп математика курсы Информатика 

Школьный курс математики Информатика 

School course of mathematics Informatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі 

Теория и методика обучения математике 

The theory and technique of training math 

 

 

Бағдарламау тілдері 

Языки  программирования  

Programming Languages 

Пәннің мақсаты: 

Пәннің мақсаты: 

- заманауи жоғары деңгейлі бағдарламалау тілін зерттеу; 

- кәсіби қызмет саласында бағдарламалау тілдерін қолдану мүмкіндіктері туралы 

түсінік қалыптастыру; 

- нақты заттар мен құбылыстарды бейнелеу қабілетін қалыптастыру 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Теориялық бағдарламалау. 

Бағдарламалық өнімдерді жасау құралдары. Ресми программалау тілдері. Нысанға 

бағытталған бағдарламалау Программалау тілдерінің жіктелуі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) презентация құралдары мен алгоритмдерді, мәліметтер құрылымын құру, 

бағдарламалаудың негізгі тілдерін зерттеу, бағдарламалаудың инструменталды ортасын 

құру әдістері. 

2) оқу процесінде мәселелерді шешудің құралы ретінде бағдарламалау тілін 

қолдану; 

3) мәселені шешу үшін қосымшаның сыртқы интерфейсін жасау; 

4) бағдарламалау ортасында жұмыс істеу; 

5) құрастырылған алгоритмдерді белгілі бір бағдарламалау тілінде бағдарламалар 

түрінде енгізуге; 

 

Цель дисциплины:  

- изучение современного языка программирования высокого уровня; 

- формирование представление о возможностях использования языков 

программирования в сфере профессиональной деятельности; 

- формирование способности отабражать реальные объекты и явления в г 

Содержание курса включает следующие разделы включает следующие разделы: 

Теоретическое программирование. Инструментальные средства создания программных 

продуктов. Формальные языки программирования. Объектно-ориентированное 

программирование. Классификация языков программирования. 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен будет: 

1) применять средства представления и методы создания алгоритмов, структур 

данных, изучение базовых языков программирования, освоение инструментальной среды 

программирования. 

2) использовать язык программирования как средство решения задач в 

образовательном процессе; 

3) разрабатывать внешний интерфейс приложения для решения задачи; 

4) работать в среде программирования; 

5) реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 

 

The purpose of the discipline: 

- the study of a modern high-level programming language; 
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- the formation of an idea of the possibilities of using programming languages in the field 

of professional activity; 

- the formation of the ability to display real objects and phenomena in 

The course content includes the following sections includes the following sections: 

Theoretical programming. Tools for creating software products. Formal programming languages. 

Object Oriented Programming Classification of programming languages. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) apply the means of presentation and methods for creating algorithms, data structures, 

the study of basic programming languages, the development of an instrumental programming 

environment. 

2) use a programming language as a means of solving problems in the educational 

process; 

3) to develop the external interface of the application to solve the problem; 

4) work in a programming environment; 

5) implement the constructed algorithms in the form of programs in a specific 

programming language; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика Дискретті математика 

Информатика Дискретная математика 

Informatics Discrete Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы 

мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном 

проектировании 

Skills can be used in designing the course and degree. 

 

 

Кинетикалық теория негіздері 

Основы кинетической теории 

Bases of kinetic theory 

Мақсаты: ЖООда оқыту кезінде  студенттерді физика мұғалімінің кәсіби-

педагогикалық қызметіне дайындау. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: күрделі жүйелерді сипаттау үшін 

статистикалық тәсіл. Статистикалық ансамбльдер. Жүйенің макроскопиялық қалпының 

статистикалық салмағы. Микроканогиялық тарату. Энтропия. Жылу тепе-теңдік жағдайы. 

Гиббс канондық бөліну. Идеалды Ферми газ. Металдар электрондарының статистикасы. 

Металл электрондардың газ жылу сыйымдылығы. Жартылай электрондардың және тесік 

статистикасы. идеалды Бозе газ. Бозе-Эйнштейн конденсациясы. Планк таратылу. 

Қоспалар бойынша электрондардың шашырауы үшін интеграл қақтығыстар.  Кинетикалық 

теңдеулер релаксация уақытына  жақындату.  

Қоспалардың шашырау металл жағдайда электрондардың газ электр өткізгіштігі. 

Қоспалардың шашырау металл жағдайда электрондардың газ жылу өткізгіштігі. 

Термоэлектрлік әсерлері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) физикалық жүйелерге термодинамикалық және статистикалық сипаттаманың 

қолданылуын анықтау;  

2) термодинамика мен статистикалық физиканың стандартты есептерін шешу; 

3) статистикалық физика әдістерін классикалық және кванттық макроскопиялық 

жүйелерге қолдану және алынған нәтижелерге физикалық интерпретация беру; 

4) негізгі термодинамикалық шамалардың флуктуацияларын есептеу; 

5) тасымалдау коэффициенттерін есептеу үшін релаксация уақытының 

жақындауында Больцманның кинетикалық теңдеуін қолдану; 

 

Целью дисциплины является изучение основных статистических закономерностей 

и их применение для описания свойств макроскопических равновесных и неравновесных 

систем. 
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Содержание курса включает следующие разделы: Статистический подход к 

описанию сложных систем. Статистические ансамбли. Статистический вес 

макроскопического состояния системы. Микроканоническое распределение. Энтропия. 

Условие теплового равновесия. Каноническое распределение Гиббса. Распределение по 

энергиям для тела в термостате. Идеальный Ферми-газ. Статистика электронов в металлах. 

Теплоемкость электронного газа в металле. Статистика электронов и дырок в 

полупроводниках. Идеальный Бозе-газ. Конденсация Бозе–Эйнштейна. Распределение 

Планка. Электронный газ в металлах. Интеграл столкновений для рассеяния электронов на 

примесях. Учет тождественности электронов. Приближение времени релаксации в 

кинетическом уравнении. Электропроводность электронного газа в металле при рассеянии 

на примесях. Теплопроводность электронного газа в металле при рассеянии на примесях. 

Термоэлектрические  эффекты. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен будет: 

1) определять применимость термодинамического и статистического описания к 

физическим системам;  

2) решать стандартные задачи термодинамики и статистической физики; 

3) применять методы статистической физики к классическим и квантовым 

макроскопическим системам и давать физическую интерпретацию полученным 

результатам; 

4) вычислять флуктуаций основных термодинамических величин; 

5) применять кинетическое уравнение Больцмана в приближении времени 

релаксации для расчета коэффициентов переноса; 

 

The aim of the discipline is to study the basic statistical regularities and their application 

to describe the properties of macroscopic equilibrium and non-equilibrium systems. 

The course content includes the following sections: Statistical approach to the description 

of complex systems. Statistical ensemble. Statistical weight of the macroscopic state of the 

system. Microcanonical distribution. Entropy. Thermal equilibrium condition. Canonical Gibbs 

distribution. Energy distribution for the body in the thermostat. Perfect Fermi gas. Statistics of 

electrons in metals. The heat capacity of an electron gas in a metal. Statistics of electrons and 

holes in semiconductors. Ideal Bose gas. Bose–Einstein Condensation. Planck Distribution. 

Electronic gas in metals. Collision integral for electron scattering by impurities. Accounting for 

the identity of electrons. Relaxation time approximation in the kinetic equation. Conductivity of 

an electron gas in a metal when scattered by impurities. Thermal conductivity of an electron gas 

in a metal when scattered by impurities. Thermoelectric effect. 

As a result of studying the discipline, the student will have to: 

1) determine the applicability of thermodynamic and statistical description to physical 

systems;  

2) solve standard problems of thermodynamics and statistical physics; 

3) apply statistical physics methods to classical and quantum macroscopic systems and 

give a physical interpretation of the results; 

4) calculate fluctuations of basic thermodynamic quantities; 

5) apply the Boltzmann kinetic equation in the relaxation time approximation to calculate 

the transport coefficients; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Механика, молекулалық физика, термодинамика  

Механика, молекулярная физика, термодинамика 

Mechanics, molecular physics, thermodynamics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе.  

Производственная (педагогическая) практика.  

Work (pedagogical) practice. 

 

 

 


