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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Физика мен информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары»,  «Физика және 

информатиканы көптілді оқыту»  траекториялары бойынша жалпы білім беру 

пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным 

траекториям«Интегрированные программы изучения физики и информатики»,   

«Физика и информатика с полиязычным обучением» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Integrated programs for studying 

physics and informatics», «Physics and computer science with multilingual education» 

1.  

TKSN 2101 

ОBZh  2101 

BLS –2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

5 

EKN-2101 

OEP-2101 

BEE – 2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

ETD - 2101 

EUR – 2101 

ESD –2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –  

60 кредит/кредитов/credit 

«Физика мен информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары»,  «Физика және 

информатиканы көптілді оқыту» траекториялары бойынша  базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Интегрированные программы 

изучения физики и информатики»,   «Физика и информатика с полиязычным 

обучением» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Integrated programs for studying physics 

and informatics», «Physics and computer science with multilingual education» 

2.  

Meh 1202 

Meh 1202 

Mech 1202 

Механика 

Механика 

Mechanics 
5 

TFTТ 1202 

IGTF 1202 

SCTP1202 

Теориялық физиканың таңдаулы тараулары 

Избранные главы теоретической физики 

Selected chapters of theoretical Physics 

3.  

MF 1203 

MF 1203 

MP 1203 

Молекулалық физика 

Молекулярная физика 

Molecular physics 

5 
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SKF 1203 

FZhK 1203  

PLC 1203 

Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 

Physics of Liquid Crystals 

4.  

Mat 1204 

Mat 1204 

Math 1204 

Математика 

Математика 

Mathematics 5 

 MMBK 1204 

BKMSh 1204 

BCMS 1204 

Мектеп математикасының базалық курсы 

Базовый курс математики в школе 

Basic course of mathematics at school 

5 

Bag 1205 

Prog 1205 

Prog 1205 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 
7 

ABN 1205 

OAP 1205 

BAP  1205 

Алгоритмдер және бағдарламалау негіздері 

Основы алгоритмизации и программирования 

Basics of algorithms and programming 

6 

EM 2206 

EM 2206 

EM 2206 

Электр және магнетизм 

Электричество и магнетизм 

Electricity and magnetism 
5 

EFN 2206 

FOE 2206 

PFE 2206 

Электрониканың физикалық негіздері 

Физические основы электроники 

Physical fundamentals of electronics 

7 

Opt 2207 

Opt 2207 

Opt 2207 

Оптика 

Оптика 

Optics 
5 

OEM 2207 

OPZ 2207 

OEP 2207 

Оптикадағы есептеулер мен мысалдар 

Оптика в примерах и задачах 

Optics in examples and problems 

8 

MKKZh 3208 

PBDKS 3208 

DDCS 3208 

Мәліметтер қорын компьютерлік жүйелерде 

жобалау 

Проектирование баз данных в компьютерных 

системах 

Database design in computer systems 

5 

ММ 3208 

ММ 3208 

ММ 3208 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Module Minor 

TOKMA 3208 

MKMSS 3208 

MCSCM 3208 

Тұтас орталарды компьютерлік модельдеу 

әдістері 

Методы компьютерного моделирования 

сплошных сред 

Methods of computer simulation of continuous 

media 

9 

BKGZh 3209 

SVKG 3209 

ECGS 3209 

Бейнемонтаж және компьютерлік графика 

жүйелері 

Системы видеомонтажа и компьютерной 

графики 

Editing and computer graphics systems 
5 

ММ 3209 

ММ 3209 

ММ 3209 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Module Minor 
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AGB 3209 

AKB 3209 

ASB 3209 

Астрофизика және ғарыштық биология 

Астрофизика и Космическая биология 

Astrophysics and Space Biology 

10 

FIPBS 3210 

OBRFI 3210 

OEAPС 3210 

Физика және информатика пәндері бойынша 

сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру 

Организация внеклассной работы по физике и 

информатике 

Organization of extracurricular activities on 

Physics and Computer Science 

5 

ММ 3210 

ММ 3210 

ММ 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Module Minor 

BMMKM 3210 

MMKMB 3210 

MMCMB 3210 

Биомеханикадағы математикалық моделдер 

және компьютерлік моделдеу 

Математические модели и компьютерное 

моделирование в биомеханике 

Mathematical models and computer modeling in 

Biomechanics 

11 

ZhMEBF 3211 

FEVM 3211 

PEHM 3211 

Жоғарғы математика элементтері бар физика 

Физика с элементами высшей математики 

Physics with elements of Higher Mathematics  
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FATOA 3211 

MOFAYa 3211 

MTPE 3211 

Физиканы ағылшын тілінде оқытудың 

әдістері 

Методы обучения физики на английском 

языке 

Methods of teaching Physics in English 

12 

TM-3212 

TM-3212 

TM-3212 

Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical Mechanics 
8 

NF 3212 

FN 3212 

PN 32112 

Наноқұрылымдар физикасы 

Физика наноструктур 

Physics of Nanostructures 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Физика мен информатиканы оқытудың кіріктірілген бағдарламалары»,  «Физика және 

информатиканы көптілді оқыту» траекториялары бойынша  кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям:  «Интегрированные 

программы изучения физики и информатики»,   «Физика и информатика с 

полиязычным обучением» 

Main disciplines for educational trajectories:«Integrated programs for studying physics and 

informatics», «Physics and computer science with multilingual education» 

13 

FEShAN 4313 

MORFZ 4313 

MBSPP 4313 

Физикалық есептерді шығарудың әдіcтемелік 

негіздері 

Методические основы решения физических 

задач 

Methodological bases for the solution of 

physical problems 

5 

KM – 4313 

KM - 4313 

QM – 4313 

Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 
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14 

AAYaF 4314 

FAAYa 4314 

PAAN 4314 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра 

Physics of atom and atomic nucleus 

5 
SFFKN 4314 

SFOFK 4314 

SPFPK 4314 

Статистикалық физика және физикалық 

кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы физической 

кинетики 

Statistical Physics and the Foundations of 

Physical Kinetics 

15 

FP-4315 

FP-4315 

FPW-4315 

Физикалық практикум 

Физический практикум 

Physical practical work 
5 ZhODF 4315 

FPD 4315 

PSD 4315 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің 

физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

16 

PBKDK 4316 

DSPPS 4316 

DSES 4316 

Педагогикалық бағдарламалық құралдардың 

дизайны және құрылымы 

Дизайн и структура педагогических 

программных средств 

The design and structure of educational software 
5 

MK-4316 

BD-4316 

DB-4316 

Мәліметтер қоры 

База данных 

Data Bases 

17 

AKN -4317 

OIB -4317 

BIS -4317 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Основы информационной безопасности 

Bases of information security 
5 

ITN -4317 

TOI -4317 

FIS -4317 

Информатиканың теориялық негіздері  

Теоретические основы информатики  

Foundations of information science 

18 

MOGZhK -4318 

KMNPSh -4318 

CMSPS -4318 

Мектеп оқушылардың ғылыми жобаларында 

компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование в научных 

проектов школьников 

Computer modeling in scientific projects of 

school students 
5 

KZhAK -4318 

ZIKS -4318 

IPCS -4318 

Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау 

Защита информации в компьютерных 

системах 

Information protection in computer systems 

19 

EOMZhT -4319  

TREUM -4319 

TDELM -4319 

Электронды оқу материалдарын жасау 

технологиялары 

Технологии разработки электронных 

учебных материалов (ЭУМ) 

Technology of development electronic learning 

materials (ELM) 
6 

E(E-L)O -4319 

EO(E-L) -4319 

ET(E-L) -4319 

Электронды (e-learning) оқыту 

Электронное  обучение (e-learning)  

Electronic training (e-learning) 
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Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

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. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся 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; 
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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; 

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, тарихы. 

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

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

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

 

 

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, 
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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. 

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 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 the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the student 

will: 

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; 
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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 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

 

 

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, 

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. 

4) тұрақты дамуды қамтамасыз ету бойынша практикалық ұсынымдар әзірлеу.  

5) тұрақты дамудың қазіргі тәсілдерін негіздеу және сыни 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 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. 

4) разрабатывать практические рекомендации по обеспечению устойчивого 
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развития.  

5) обосновывать и критически оценивать существующие подходы к устойчивому 

развитию. 

 

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. 

4) develop practical recommendations for sustainable development.  

5) justify and critically evaluate existing approaches to sustainable development. 

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 

 

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. 

Механика пәнін оқу 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 
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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. 

В результате изучения дисциплины «Механика» обучающийся 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; 

 

Purpose of discipline: 

- get a full-fledged education in the field of mechanics with the use of 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 

understanding of scientific methods of knowledge of nature; 

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

The content of the course includes the following sections: Kinematics. Newton's law. 

Hooke's Law. Steiner's Theorem. The law of conservation of energy in mechanics. 

As a result of teaching 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 General and theoretical 

physics courses. 

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

4. analyze 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 тараулары 

Избранные главы теоретической физики 

Selected chapters 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: 
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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 будет: 

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 
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Физика сплошных сред 

Physics of continuous environments. 

 

 

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. 

5. типтік есептерді шешу үшін молекулалық физика заңдарын қолдану және 

алынған нәтижелерді бағалау; 

6. молекулалық физика бойынша қарапайым эксперименталды есептерді 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 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. решать простейшие экспериментальные задачи по молекулярной физике; 
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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 discipline training, the student will: 

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. 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. 

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. 
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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 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. 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. выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

5.  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 discipline training, the student will: 

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

Physics. 

 

 

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. 

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 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; 
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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. 

As a result of discipline training, the student will: 

1. apply mathematical methods to solve typical professional problems; 

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. 

 

 

Мектеп математикасының базалық курсы 

Базовый курс математики в школе 

Basic course of mathematics at school 

Курстың мақсаты мектеп курсындағы математикаға байланысты мәліметтерді 

жалпылау (анықтамаларды, теоремаларды, олардың дәлелдеулерін, өзара байланыстарын, 

есептерді шығару әдістерін), осы материалды практикалық есептерді шешуде қолдану, 

сонымен қатар, студенттерде логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, осы пәннің ЖОО-ғы 

басқа да пәндермен байланысын түсінуі және математикалық әдебитеттермен өз бетімен 

жұмыс істеу дағдысын дамыту.   

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Арифметика. Рационал өрнектерді 

түрлендіру. Иррационал өрнектерді түрлендіру. Бүтін сандардың ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

Евклид алгоритмі.  Математикалық индукция әдісі. Тригонометриялық және кері 

тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Көресткіштік-логарифмдік өрнектерді 

түрлендіру. Рационал теңдеулер. Иррационал теңдеулер. Рационал және иррационал 

теңдеулер жүйелері. Алгебралық теңсіздіктер. Транцендентті теңдеулер мен  теңсіздіктер. 

Планиметрия. Стереометрия. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. пән бойынша оқу әдебиетімен өз бетімен жұмыс жасау дағдыларына ие болу;  

2. күрделілігі жоғары кәсіби есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдану;  

3. сызықтық түрлендірулерге әрекеттер орындау (қосу, көбейту, санға көбейту).     
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4. стандартты және стандартты емес есептерді шығара алу, дәлелдеудің 

эвристикалық тәсілдерін білу, оқу жұмысында пәнішілік және пәнаралық байланыстырда 

жүзеге асыра білу. . 

5. алған білімді әр түрлі мәселелерді шешуде, сонымен қатар кәсіби қызмет 

барысында қолдану. 

 

Целью курса является обобщение известных сведений школьной математики 

(определений, теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения задач), 

применение этого материала к решению практических задач, а также развитие у студентов 

логического мышления, понимания связи элементарной математики с другими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе, и развитие навыков самостоятельной работы с 

математической литературой. 

Содержание курса включает следующие разделы: Арифметика. Преобразование 

рациональных  выражений. Преобразование иррациональных  выражений. НОД и НОК 

целых чисел. Алгоритм Евклида. Метод математической индукции. Преобразование 

показательно-логарифмических  выражений. Рациональные уравнения. Иррациональные 

уравнения. Системы – рациональных и иррациональных уравнений. Алгебраические 

неравенства. Трансцендентные уравнения и неравенства. Планиметрия. Стереометрия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. иметь навыки самостоятельной работы с учебной литературой по предмету;  

2. применять математические методы при решении профессиональных задач 

повышенной сложности;  

3. выполнять действия над математическими преобразованиями (сложение, 

умножение, умножение на число).  

4. решать стандартные и нестандартные задачи, эвристическими приемами 

рассуждения, осуществлять внутрипредметные и межпредметные связи в учебной работе. 

5. применить полученные знания при решении различного типа, а также в 

профессиональной деятельности. 

 

The aim of the course is to generalize the known information of school mathematics 

(definitions, theorems, their evidence, the relationship between them, methods for solving 

problems), apply this material to solve practical problems, as well as develop students' logical 

thinking, understanding the relationship of elementary mathematics with other disciplines studied 

in high school, and the development of skills of independent work with mathematical literature. 

The course content includes the following sections: Arithmetic. Transformation of rational 

expressions. Transformation of irrational expressions. GCD and NOC of integers. Euclidean 

Algorithm. The method of mathematical induction. Converting exponentially logarithmic 

expressions. Rational equations. Irrational equations. Systems - rational and irrational equations. 

Algebraic inequalities. Transcendental equations and inequalities. Planimetry. Stereometry. 

As a result of discipline training, the student will: 

1. have the skills of independent work with the educational literature on the subject; 

2. apply mathematical methods to solve professional problems of increased complexity; 

3. perform actions on mathematical transformations (addition, multiplication, 

multiplication by a number). 

4. to solve standard and non-standard problems, heuristic methods of reasoning, to carry 

out intrasubject and intersubject communications in educational work. 

5. apply the acquired knowledge in solving various types, as well as in professional 

activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектептегі математика. 

Школьная математика. 

School mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. Дипломдық жұмысты дайындау. 

Производственная (Педагогическая) практика. Подготовка дипломной работы. 

Work (Pedagogical) practice. Thesis preparation. 
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Бағдарламау  

Программирования  

Programming  

Пәннің мақсаты: 

- заманауи жоғары деңгейлі бағдарламалау тілін зерттеу; 

- кәсіби қызмет саласында бағдарламалау тілдерін қолдану мүмкіндіктері туралы 

түсінік қалыптастыру; 

- компьютерлік ақпараттық құрылымдарда нақты заттар мен құбылыстарды 

бейнелеу қабілетін қалыптастыру; 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Теориялық бағдарламалау. 

Бағдарламалық өнімдерді құрудың құралар ортасы. Бағдарламалаудың формальды тілі. 

Объектіге бағдарланған бағдарламалау. Бағдарламалаудың тілінің  жіктелуі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. алгоритмдерді, деректер құрылымын құру әдістері мен ұсыну құралдарын 

қолдану, бағдарламалаудың базалық тілдерін үйрену, бағдарламалаудың аспаптық 

ортасын меңгеру. 

2. білім беру процесінде есептерді шешу құралы ретінде бағдарламалау тілін 

қолдану; 

3. тапсырманы шешу үшін қосымшаның сыртқы интерфейсін әзірлеу; 

4. бағдарламалау ортасында жұмыс істеу; 

5. нақты бағдарламалау тілінде бағдарлама түрінде құрылған алгоритмдерді іске 

асыру; 

 

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 

компьютерные информационные структуры; 

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 студент 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 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 the study the student must: 

1. use presentation tools and methods for creating algorithms, data structures, learning 

basic programming languages, mastering the instrumental programming environment. 

2. use the programming language as a means of solving problems in the educational 

process; 

3. develop an external application interface to solve the problem; 

4. work in a programming environment; 

5. to implement the constructed algorithms in the form of programs in a specific 

programming language; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика Дискретті математика 
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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. 

 

 

Алгоритмдер және бағдарламалау негіздері 

Основы алгоритмизации и программирования 

Basics of algorithms and programming  
Пәннің мақсаты бағдарламаны құрудың барлық негізгі кезеңдерінде қолданылатын 

негізгі ұғымдар мен бағдарламалау әдістерін оқып үйрену; бағдарламалау технологиясы 

саласындағы білімді игерудің бағдарламалау әдістерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Теориялық бағдарламалау. 

Бағдарламалық өнімдерді құрудың құралар ортасы. Бағдарламалаудың формальды тілі. 

Объектіге бағдарланған бағдарламалау. Бағдарламалаудың тілінің  жіктелуі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. алгоритмдерін құру әдістері мен құралдарды пайдалану, деректердің 

құрылымдарын, негізгі программалау тілдерін үйрену, дамыту құралы бағдарламалау 

қоршаған ортаны құралдарын пайдалану; 

2. нақты тапсырмалар алгоритмдерін жасау; 

3. алгоритмдерді графикалық түрде көрсету үшін бағдарламаларды қолдану; 

4. құрылған алгоритмдерді белгілі бір бағдарламалау тілінде бағдарламалар түрінде 

орындау; 

5. кодтау стандартына сәйкес дизайн кодын құру; 

 

Целью дисциплины является: изучение и освоение базовых понятий и приемов 

программирования, применяемых на всех основных этапах разработки программ; изучение 

методов программирования для овладения знаниями в области технологии 

программирования; 

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 будет: 

1. применять средства представления и методы создания алгоритмов, структур 

данных, изучение базовых языков программирования, освоение инструментальной среды 

программирования;   

2. разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

3. использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

4. реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 

5. оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

 

The purpose of the discipline is: the study and development of basic concepts and 

programming techniques used in all major stages of program development; the study of 

programming methods to acquire knowledge in the field of programming technology; 

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 the discipline the student will: 

1. to apply means of representation and methods of creation of algorithms, data 

structures, studying of basic programming languages, development of the tool environment of 

programming;   

2. develop algorithms for specific tasks; 

3. use programs to graphically display algorithms; 
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4. to implement the constructed algorithms in the form of programs in a specific 

programming language; 

5. execute the program code in accordance with the coding standard; 

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. 

 

 

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; 

 

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 будет: 

1. применять полученные знания теоретического материала для решения конкретных 

физических проблем;  
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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 of the discipline the student will: 

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 

Electrodynamics and STO 

 

 

Электрониканың физикалық негіздері 

Физические основы электроники 

Physical bases of electronics 

Пәннің 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 оқыту нәтижесінде білім алушы: 
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1. радиотехникалық материалдардың физикалық қасиеттерінің кейбір есептерін 

жүргізу; 

2.  радиотехникалық материалдарды таңдауды жоспарлау. 

3. вакуумдық және плазмалық электроника құралдары мен құрылғыларының 

сипаттамалары мен параметрлерін есептеу үшін қазіргі заманғы математикалық әдістерді 

қолдану;  

4.қатты жанатын электрониканың аспаптары мен құрылғыларының сипаттамалары мен 

параметрлерін есептеу үшін қазіргі заманғы математикалық әдістерді қолдану; 

 5. микротолқынды және оптикалық электроника құралдары мен құрылғыларының 

сипаттамалары мен параметрлерін есептеу үшін қазіргі заманғы математикалық әдістерді 

талдау. 

6.электрондық аспаптарды жобалау, сынау және өндіру кезінде эксперимент теориясын 

және техникасын қолдану. 

 

Цель дисциплины: 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 будет: 

1. проводить некоторые расчеты физических свойств радиотехнических материалов; 

2.  планировать выбор радиотехнических материалов. 

3. применять современные математические методы для расчета характеристик и 

параметров приборов и устройств вакуумной и плазменной электроники;  

4.использовать современные математические методы для расчета характеристик и 

параметров приборов и устройств твердотельной электроники; 

 5. анализировать современные математические методы для расчета характеристик и 

параметров приборов и устройств микроволновой и оптической электроники. 

6.применять теорию и технику эксперимента при проектировании, испытаниях и 

производстве электронных приборов. 

 

The purpose of discipline: the formation of a system of knowledge that allows to apply in 

practice electronic research methods in physical experiment; automation of obtaining, 

accumulation and ability to work with special literature on electronics. 

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

elements of crystal geometry. Imperfections in crystals. Band theory of solids. Fermi surface. 

Physical properties of semiconductors. Conductivity of semiconductors. Electrical conductivity 

of solids. Contact phenomena. Electron-hole transition. surface States. Magnetic properties of 

solids. Physical properties of dielectrics. Dielectric losses. Breakdown of dielectrics. Active 

dielectrics. Physical effects in ferroelectric materials 

As a result of the study the student must: 

1. to carry out some calculations of physical properties of radio engineering materials; 

2.  plan the selection of radio engineering materials. 

3. apply modern mathematical methods to calculate the characteristics and parameters of 

devices and devices of vacuum and plasma electronics;  

4.use modern mathematical methods to calculate the characteristics and parameters of 

devices and solid state electronics; 

 5. analyze modern mathematical methods for calculating the characteristics and 

parameters of devices and devices of microwave and optical electronics. 

6.apply the theory and technique of experiment in the design, testing and production of 

electronic devices. 
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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 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; 

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 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; 
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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 the discipline "Optics" the student will: 

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. 

 

 

Оптикадағы есептеулер мен мысалдар  

Оптика в примерах и задачах 

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

Формула Планка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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 the discipline the student will: 

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; 

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. 

 

 

Мәліметтер қорын компьютерлік жүйелерде жобалау 

Проектирование баз данных в компьютерных системах 

Database design in computer systems 

Курстың мақсаты: жобалаудың автоматтандыру құралдарын қолданып және 

техникалық тапсырмаларға сәйкес кәсіби қызметте аппаратты және бағдарламалық 

жасақтама объектісін жасау және енгізу.  

Курстың мазмұны келесі cұрақтарды қарастырады: Деректер қорын жобалау. 

деректердің реляциялық моделі. деректерді ұйымдастыру және деректер қорының 

қосымшаларын іске асырудың жалпы мәселелері. Ақпараттық жүйе негіздері, қазіргі 

заманғы АЖ жобалау әдістемелігі, ақпараттық жүйелерді жобалау технологиясы, АЖ 

жобалау кезеңдері, ақпараттық жүйелердің өмірлік циклі, ақпараттық жүйелердің жіктелуі. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. жүйелік талдау негізінде пәндік саланың моделін әзірлеу;  

2. деректер қорының тұжырымдамалық моделінің жобасын орындау. 

3.пайдаланушылар мен бағдарламалық жүйемен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету 

үшін экрандық формалар мен есептерді әзірлеу;  

4. бағдарламалық жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуінің архитектурасын 

әзірлеу;  

5. жүйенің бағдарламалық қамтамасыз етілуін ретке келтіруді орындау. 
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6. реляциондық деректер базасын жобалау; 

7. деректер базасынан ақпаратты алу үшін сұраулар тілін пайдалану; 

 

Цель курса: создания и внедрения аппаратных и программных средств объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и с 

использованием средств автоматизации проектирования.  

Содержание курса рассматривает следующие вопросы: Проектирование баз данных. 

Реляционная модель данных. Общие вопросы организации данных и реализации 

приложений баз данных. Основы информационных систем, основные понятия технологии 

проектирования информационных систем (ИС), жизненный цикл информационных 

систем, этапы проектирования ИС. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. разрабатывать модель предметной области на основе системного анализа;  

2 выполнять проект концептуальной модели базы данных. 

3.разрабатывать экранные формы и отчеты для обеспечения взаимодействия 

пользователей и программной с системы;  

4. разрабатывать архитектуру программного обеспечения программных систем; 

5.выполнять отладку программного обеспечения системы. 

6. проектировать реляционную базу данных; 

7. использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных; 

 

The purpose of the course: the creation and implementation of hardware and software 

objects of professional activity in accordance with the terms of reference and with the use of 

design automation.  

The content of the course covers the following issues: database Design. Relational data 

model. General issues of data organization and database application implementation. Basics of 

information systems, basic concepts of information systems design technology( is), life cycle of 

information systems, stages of IP design. 

As a result of discipline training the student will: 

1. develop a domain model based on system analysis;  

2 to carry out the project the conceptual model of the database. 

3.develop on-screen forms and reports for user interaction and system software support;  

4. to develop the software architecture of software systems; 

5.debug the system software. 

6. design a relational database; 

7. use query language to programmatically extract information from databases; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Компьютерлік үлгілеу, интернет-технологиялар.  

Компьтерное моделирование, интернет-технологии. 

Computer modeling, internet tehnology. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Электронды оқу материалдарын жасау технологиялары 

Технологии разработки электронных учебных материалов 

Tehnology of development electronic learning materials 

 

 

Тұтас орталарды компьютерлік модельдеу әдістері 

Методы компьютерного моделирования сплошных сред 

Methods of computer simulation of continuous media 

Пәннің мақсаты тұтас орталарды зерттеу, жобалау және қолдану кезінде 

компьютерлік модельдеудің теориясын, әдістерін және технологиясын меңгеру болып 

табылады. 

Курстың мазмұны келесі сұрақтарды қарастырады: Компьютерлік модельдеу 

негізімен танысу. Кездейсоқ процестерді модельдеу. Тұтас орталарды компьютерлік 

модельдеу әдістері. Тұтас орталарды компьютерлік модельдеу кезеңдері. Жазық 

нысандарды модельдеу. Тұтас орта механикасының ара қатынасын анықтау. Тұтас 

ортадағы сақталу заңдары. 
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Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. модельдеуші алгоритмдерді әзірлеу және оларды алгоритмдік тілдер мен 

модельдеудің қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалана отырып жүзеге асыру; 

2. деректер қорын үлгілеуді қолдану арқылы жобалау процесін автоматтандыру. 

3. деформацияланатын қатты дене физикасы мен компьютерлік үлгілеудің 

бағдарламалық жүйелерін қолдана отырып, контактілі өзара әрекеттесу механикасының 

есептерін шешу 

4. нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалды алған білімдерін 

қолдану; 

5. зерттелетін құбылыстың негізгі сипаттамаларын талдау. 

 

Целью дисциплины является освоение теории, методов и технологии компьютерного 

моделирования при исследовании, проектировании и применения сплошных сред.  

Содержание курса рассматривает следующие вопросы: Знакомство с основой 

компьютерного моделирования. Моделирование случайных процессов. Методы 

компьютерного моделирования сплошных сред. Этапы компьютерного моделирования 

сплошных сред. Моделирование плоских объектов. Определяющие соотношения 

механики сплошных сред. Законы сохранения сплошной среды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. разрабатывать моделирующие алгоритмы и реализовать их с использованием 

алгоритмических языков и пакетов прикладных программ моделирования; 

2. автоматизировать процесс проектирования с .'применением баз данных 

моделирования. 

3. решать задачи физики деформируемого твердого тела и механики контактного 

взаимодействия с применением программных систем компьютерного моделирования 

4. применять полученные знания теоретического материала для решения конкретных 

физических проблем; 

5. проанализировать основные характеристики изучаемого явления. 

 

The aim of the discipline is to master the theory, methods and technology of computer 

modeling in the study, design and application of continuous media.  

The content of the course addresses the following issues: Introduction to the basis of 

computer modeling. Modeling of random processes. Methods of computer simulation of 

continuous media. Stages of computer simulation of continuous media. Modeling of flat objects. 

Defining relations of continuum mechanics. Laws of continuum conservation. 

As a result of the discipline the student will: 

1. develop modeling algorithms and implement them using algorithmic languages and 

simulation software packages; 

2. automate the design process with .'using modeling databases. 

3. to solve the problems of solid state physics and mechanics of contact interaction with 

the use of computer simulation software systems 

4. apply the knowledge of theoretical material to solve specific physical problems; 

5. to analyze the main characteristics of the studied phenomenon. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

«Информатика», «Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау». 

«Информатика», «Программирование на алгоритмических языках». 

«Computer science», «Programming in algorithmic languages». 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Тұтас орталар физикасы 

Физика сплошных сред 

Physics of continuous media 

 

 

Бейнемонтаж және компьютерлік графика жүйелері 

Системы видеомонтажа и компьютерной графики 

Editing and computer graphics systems 

Курстың мақсаты: білім алушыларда ақпараттық қоғам талаптарына сәйкес келетін 

ақпараттық мәдениет деңгейін қалыптастыру, компьютерде дыбыс, бейне және фото өңдеу 
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үшін мультимедианың қазіргі заманғы бағдарламалық құралдарын пайдаланудың қазіргі 

заманғы ақпараттық технологиялары мен практикалық дағдыларын меңгеру. 

Курстың мазмұны келесі cұрақтарды қарастырады: Векторлық және растрлық 

графика. Фракталды графика және кескіндік графика. Екіөлшемді және үшөлшемді 

геометриялық үлгілерді тұрғызу технологиялары. Бейнелерді, аудио және 

бейнематериалдарды редакторлейиін бағдарламалық құралдар. Видео форматтары. 

Графикалық және бейнематериалдарды өңдеу әдістері. Сызықты және сызықты емес 

монтаждау. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. бейне эффекттер, анимацияланған титралар, 3D өткелдері, түс түзетулері, дыбыс 

түзетулері; 

2. компьютерлік графиканы оңтайлы тәсілмен жасау және өңдеу; 

3. Adobe Photoshop бағдарламасындағы суреттерді өңдеу (әр түрлі құралдар – аймақ, 

лассо, сиқырлы таяқша, жылжыту, қайталау, бөлінген аймақтарды айналдыру). 

4. жеке, қоғамдық және кәсіби қызмет саласында негізгі заманауи ақпараттық-

коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалану  

5. веб-беттердің дизайнын техникалық тапсырмаға сәйкес, Сайттарды жобалау 

технологиясын пайдалана отырып жобалау. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся уровня информационной культуры, 

соответствующего требованиям информационного общества, овладение современными 

информационными технологиями и  практическими навыками использования 

современных программных средств мультимедиа для обработки звука, видео и фото на 

компьютере. 

Содержание курса рассматривает следующие вопросы: Векторная и растровая 

графика. Фрактальная графика и изобразительная графика. Технология построения 

двухмерных и трехмерных геометрических моделей. Программные средства для 

редактирования изображений, аудио- и видео- информации. Форматы видео. Методы 

обработки графической и видео- информации. Линейный и нелинейный монтаж.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять видеоэффекты, анимированные титры, 3D-переходы, цветокоррекцию, 

звукокоррекцию; 

2. создавать и обрабатывать компьютерную графику оптимальным способом; 

3. редактировать изображения в программе Adobe Photoshop (выделять фрагменты 

изображений с использованием различных инструментов – область, лассо, волшебная 

палочка, перемещать, дублировать, вращать выделенные области). 

4. использовать основные современные информационно-коммуникационные 

средства и технологии в сфере личной, общественной и профессиональной деятельности  

5. проектировать дизайн web-страниц в соответствии с техническим заданием, 
используя технологии проектирования сайтов. 

The purpose of the course: the formation of students ' level of information culture that meets 

the requirements of the information society, mastering modern information technology and 

practical skills of using modern multimedia software for sound, video and photo processing on 

the computer. 

The course content addresses the following issues: Vector and raster graphics. Fractal 

graphics and graphic graphics. Technology of construction of two-dimensional and three-

dimensional geometric models. Software for editing images, audio and video information. Video 

formats. Methods of processing graphic and video information. Linear and nonlinear mounting.  

As a result of the discipline the student will: 

1. apply video effects, animated titles, 3D transitions, color correction, sound correction; 

2. create and process computer graphics in an optimal way; 

3. edit images in Adobe Photoshop (select fragments of images using various tools-area, 

lasso, magic wand, move, duplicate, rotate the selected area). 

4. to use the main modern information and communication means and technologies in the 

sphere of personal, social and professional activity  

5. design web-pages in accordance with the terms of reference, using technology design 

sites. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Информатика негіздері және есептеу техникасы, математика, геометрия, 

компьютермен жұмыс істеуге дағдылану. 

Основы информатики и ВТ, математики, геометрии, иметь навыки работы с 

компьютером 

Fundamentals of informatics and computer facilities, mathematics, geometry, to have skills 

of work with the computer 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Электронды оқу материалдарын жасау технологиялары 

Технология разработки электронных учебных материалов 

Tehnology of development electronic learning materials  

 

 

Астрофизика және ғарыштық биология 

Астрофизика и Космическая биология 

Astrophysics and Space Biology 

Пәннің мақсаты: студенттерді бақылау астрономиясы және теориялық астрофизика 

саласындағы пәндік білімдермен, іскерлікпен және дағдылармен қамтамасыз ету, сонымен 

қатар ғарыштық кеңістіктің физикалық жағдайларымен, ғарыштық ауа райы 

факторларының биологиялық 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. биологиялық 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 наблюдательной астрономии и теоретической астрофизики, а также 

же знакомство с физическими условиями космического пространства, закономерностями 

и возможными механизмами воздействия факторов космической погоды на биологические 

системы.  

Содержание курса рассматривает следующие вопросы: Излучение и поглощение ЭМ 

волн. Теория непрерывных и линейчатых спектров звезд. Диффузные и планетарные 

туманности. Звезды. Общие характеристики. Механическое равновесие звезды. Ядерные 

реакции в звездах. Галактики и скопления галактик. Влияние космической и земной 

погоды на формирование конституциональных особенностей развивающихся организмов. 

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

Космическая погода как фактор риска природных и техногенных катастроф на Земле и в 

Космосе. Влияние космической погоды на физико-химические системы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. пользоваться астрономическими таблицами, каталогами и астрофизическими 

приборами;  

2. объяснять с помощью фундаментальных законов наблюдаемые астрономические 

явления; 

3. использовать знания в учебных и исследовательских ситуациях. 
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4. проектировать биологические модели. 

5. проводить эксперименты в решении прикладных задач. 

6. собирать и анализировать информацию из различных источников. 

 

The purpose of discipline: providing students with subject knowledge and skills in the field 

of observational astronomy and theoretical astrophysics, as well as familiarity with the physical 

conditions of outer space, patterns and possible mechanisms of the impact of space weather 

factors on biological systems.  

The course content addresses the following issues: Emission and absorption of EM waves. 

Theory of continuous and line spectra of stars. Diffuse and planetary nebulae. Stars. General 

characteristic. The mechanical equilibrium of stars. Nuclear reactions in stars. Galaxies and 

clusters of galaxies. 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 risk factor for natural and man-made disasters on Earth and in 

Space. The influence of space weather on physical and chemical systems. 

As a result of the discipline the student will: 

1. use astronomical tables, catalogues and astrophysical instruments;  

2. explain observable astronomical phenomena with the help of fundamental laws; 

3. use knowledge in educational and research situations. 

4. design biological models. 

5. conduct experiments in solving applied problems. 

6. collect and analyze information from various sources.\ 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика, Астрономия, Биология. 

Физика, Астрономия, Биология. 

Physics, Astronomy, Biology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Атомдық физика, Кванттық теория 

Атомная физика, Квантовая теория 

Atomic physics, Quantum theory 

 

 

Физика және информатика пәндері бойынша сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Организация внеклассной работы по физике и информатике 

Organization of extracurricular activities on Physics and Computer Science 

Курстың мақсаты: оқушылардың жалпы мәдени құзыреттілігін дамыту, 

оқушылардың физикалық білімін кеңейту және тереңдету, сонымен қатар физикалық 

эксперимент жүргізу барысында танымдық қызығушылықтары мен зияткерлік 

қабілеттерін дамыту және өмірлік қажеттіліктерге сәйкес физикадан өз бетінше білім алу. 

Информатика бойынша сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру мәселесі бойынша өзіндік 

жұмыс тәжірибесінің материалдарын жүйелеу және сипаттау. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: мектепте информатика және физика 

бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі принциптері. Сыныптан 

тыс жұмыста оқыту әдістері. Сыныптан тыс жұмыстың түрлері мен формалары. 

Информатика және физика бойынша сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, мазмұны және 

ұйымдастырылуы. Сыныптан тыс сабақтарды өткізу кезеңдері. 

Оқыту нәтижесінде курс білім алушы: 

1. физикалық білім мен оқу біліктерін қалыптастыру; 

2. физика бойынша тапсырмалармен жұмыс істеу түйсігін дамыту; 

3. оқудан өздігінен білім алуға көшуді қамтамасыз ететін студенттердің зияткерлік 

дамуына ықпал ету; 

4. мектепте информатиканы, физиканы оқытуда және ақпараттандыру қызметінде 

АКТ қолдану; 

5. информатика бойынша сыныптан тыс іс-шаралар сценарийлерін әзірлеу және 

апробациялау. 

6. информатика бойынша сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру бойынша өз 

тәжірибесінің материалдарын сипаттау. 
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Цель курса: развитие общекультурной компетентности обучающихся, расширение и 

углубление физических знаний школьников, а также познавательного интереса и 

интеллектуальных способностей в процессе проведения физического эксперимента и 

самостоятельного приобретения знаний по физике в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями. Систематизировать и описать материалы собственного 

опыта работы по проблеме организации внеклассной работы по информатике. 

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 дисциплины обучающийся будет: 

1. формировать физические знания и учебные умения; 

2. развивать интуицию в работе с заданиями по физике; 

3. способствовать интеллектуальному развитию студентов, которое обеспечит 

переход от обучения к самообразованию; 

4. использовать ИКТ в преподавании  информатики, физики и в деятельности  по 

информатизации в школе; 

5. разработать и апробировать сценарии внеклассных мероприятий по информатике. 

6. описывать материалы собственного опыта по организации внеклассной работы по 

информатике. 

 

The purpose of the course: the development of General cultural competence of students, 

expansion and deepening of physical knowledge of students, as well as cognitive interest and 

intellectual abilities in the process of physical experiment and self-acquisition of knowledge in 

physics in accordance with the emerging needs of life. Systematize and describe the materials of 

their own experience on the problem of organizing extracurricular activities in computer science. 

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

activities in computer science and physics at school. Methods of teaching 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 training courses the student will: 

1. to form physical knowledge and educational skills; 

2. develop intuition in working with tasks in physics; 

3. contribute to the intellectual development of students, which will ensure the transition 

from learning to self-education; 

4. use ICT in teaching Informatics, physics and Informatization activities in school; 

5. develop and test scenarios of extracurricular activities in computer science. 

6. describe the materials of their own experience in the organization of extracurricular 

activities in computer science. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектептегі жалпы физика курсы, информатика 

Школьный курс общей физики, информатика  

School Course of general physics, informatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Физиканы оқыту әдістемесі, Информатиканы оқыту әдістемесі. 

Методика преподавания физики, Методика преподавания информатики. 

Мethods of teaching physics, Technique of teaching of informatics. 

 

 

Биомеханикадағы математикалық моделдер және компьютерлік моделдеу 

Математические модели и компьютерное моделирование в биомеханике 

Mathematical models and computer modeling in Biomechanics 

Пәннің мақсаты: зерттеудің сандық мәліметтері негізінде биологиялық процестер 

мен құрылымдардың математикалық модельдерін құру және биомеханиканың түрлі 

салаларында компьютерлік модельдеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды қарастырады: Математикалық моделдеуге 

кіріспе. Тұтас орта механикасының негізгі ұғымдары мен заңдары. Есептің математикалық 
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қойылымы және аналитикалық шешім. Қан ағынының динамикасын математикалық 

модельдеу. Жүрек динамикасын математикалық модельдеу. Тірек-қимыл аппараты 

элементтерін математикалық модельдеу. Тыныс алу жүйесін математикалық модельдеу. 

Көзді математикалық модельдеу. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. оның тиімділігін негіздеумен осындай модельді құру алгоритмін таңдау;  

2. алынған нәтижелердің дұрыстығын талдау; 

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: создание математических моделей биологических процессов и 

структур на основе количественных данных исследований и формирование навыков 

компьютерного моделирования в различных областях биомеханики. 

Содержание дисциплины рассматривает следующие вопросы: Введение в 

математическое моделирование. Основные понятия и законы механики сплошных сред. 

Математическая постановка задачи и аналитическое решение. Математическое 

моделирование динамики кровотока. Математическое моделирование динамики сердца. 

Математическое моделирование элементов опорно-двигательного аппарата. 

Математическое моделирование дыхательной системы. Математическое моделирование 

глаза. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. выбирать алгоритм построения такой модели с обоснованием его эффективности;  

2. анализировать достоверность полученных результатов; 

3. осуществлять поиск специальной литературы и выбирать эффективные методы 

решения согласно поставленным задачам; в соответствии с выбранными методами 

решения строить математическую модель с алгоритмом ее реализации; 

4. применять метод обработки результатов экспериментов;  

5. проводить анализ полученных результатов; 

6. описывать изучаемые объекты и явления, используя методы и подходы 

конкретной предметной области;  

 

 The purpose of discipline: the creation of mathematical models of biological processes 

and structures based on quantitative research data and the formation of computer modeling skills 

in various fields of biomechanics. 

 The course content addresses the following issues: Introduction to mathematical 

modeling. Basic concepts and laws of continuum mechanics. Mathematical formulation of the 

problem and analytical solution. Mathematical modeling of blood flow dynamics. Mathematical 

modeling of heart dynamics. Mathematical modeling of elements of the musculoskeletal system. 

Mathematical modeling of the respiratory system. Mathematical modeling of the eye. 

 As a result of training courses the student will: 

1. choose an algorithm for constructing such a model with justification of its effectiveness;  

2. analyze the reliability of the results; 

3. search for special literature and choose effective methods of solution according to the 

tasks; in accordance with the chosen methods of solution to build a mathematical model with the 

algorithm of its implementation; 

4. apply the method of processing the results of experiments;  

5. analyze the results; 

6. describe the studied objects and phenomena using the methods and approaches of a 

specific subject area; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Алгебра, Математикалық талдау, Аналитикалық геометрия,Қолданбалы 

бағдарламалар пакеттері. 
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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». 

 

 

Жоғарғы математика элементтері бар физика 

Физика с элементами высшей математики 

Physics with elements of higher mathematics 

Курстың мақсаты: математика пәні бойынша болашақ мұғалімдердің білім, білік 

және дағдыларының қалыптасуын қалыптастыру және тұрақты бақылау.  Математикалық 

есептерді стандартты және стандартты емес тәсілдермен шешуге үйрету. 

Курстың мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Математикалық анализ. 

Дифференциалды және интегралды теңдеулер. Аналитикалық геометрия және жоғары 

алгебра. Векторлық және тензорлық талдау негіздері. Жалпы физика курсы. Атомдық 

физика. Ядролық физика. Кванттық механика. Конденсациялық күйдің физикасы. 

Теориялық физика. 

Курсты оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. физика және математика заңдарын қолдана отырып, физикалық шамалардың 

мәнін анықтау; 

2. бағдарламада қарастырылған көлемде математика заңдары негізінде міндеттерді 

шешу; 

3. зерттеу нәтижелерін графикалық және аналитикалық түрде талдау; 

4. әртүрлі математикалық операцияларды орындау; 

5. дифференциалдық және интегралдық есептеу әдістерін қолдану; 

6. дифференциалдық теңдеулерді шешу; 

 

Цель курса: 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 следющие разделы: Математический анализ. 

Дифференциальные и интегральные уравнения. Аналитическая геометрия и высшая 

алгебра. Основы векторного и тензорного анализа. Курс общей физики. Атомная физика. 

Ядерная физика. Квантовая механика. Физика конденсированного состояния. 

Торетическая физика. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. определять значения физических величин, используя законы физики и 

математики; 

2. решать задачи на основе законов математики в объеме, предусмотренном 

программой; 

3. анализировать результаты исследований в графическом и аналитическом виде; 

4. выполнять различные математические операции; 

5. применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

6. решать дифференциальные уравнения; 

 

Course objective: formation and constant control of the formation of knowledge and skills 

of students-future teachers in the school course of mathematics.  Learning to solve mathematical 

problems in standard and non-standard ways.      

The course content includes the following sections: Mathematical analysis. Differential and 

integral equations. Analytic geometry and higher algebra. Fundamentals of vector and tensor 

analysis. General physics course. Atomic physics. Nuclear physics. Quantum mechanics. 

Condensed matter physics. Teoreticheskaya physics. 

As a result of training courses the student will: 

1. determine the values of physical quantities using the laws of physics and mathematics; 

2. solve problems based on the laws of mathematics to the extent provided by the program; 
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3. analyze research results in graphical and analytical form; 

4. perform various mathematical operations; 

5. apply methods of differential and integral calculus; 

6. solve differential equations; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Орта мектептегі математика мен физика курсы, жоғары математика курсы, жалпы 

физика курсы 

Курс математики и физики средней школы, курс высшей математики, курс общей 

физики 

Maths and physics course of secondary school, higher mathematics course, physics course 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің физикасы  

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

 

 

Физиканы ағылшын тілінде оқытудың әдістері 

Методы обучения физики на английском языке 

Methods of teaching Physics in English 

Мақсаты: Физика пәнін ағылшын тілінде оқыта отырып, физика пәнінің 

теорияларын, оның өлшем бірліктерін, физика салалары мен физика заңдарын ағылшын 

тілінде қарастыру. Ағылшын тілін пайдалана отырып, оқушылардың есеп шығару 

барысында терминдер мен формуларды ағылшын тілінде оқып, айтуға сонымен қатар 

жалпы физика курсын ағылшын тілінде жаңа әдіс-тәсілдер арқылы ұйымдастырып, толық 

меңгеруге үйрету.  

Пәннің мазмұны келесі сұрақтарды жалпы физика бөлімі кинематика, динамика, 

электромагнитизм, термоодинамика, кванттық механика бөлімдерін ағылшын тілінде 

қарастырады. 

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1. ағылшын тілінде физикалық тапсырмаларды шешу; 

2. ағылшын тілінде физикалық терминдерді үйрену; 

3. ағылшын тілінде физикалық ұғымдардың анықтамаларын қалыптастыру; 

4. ағылшын тілінде зерттелген ұғымдарды талдау, салыстыру, жіктеу және 

жалпылау; 

5. ақпаратты Конспектілер, кестелер, схемалар, кестелер түрінде ұсыну; 

6. өзінің жеке білім траекториясын жоспарлау; 

 

Цель: Изучая физику на английском языке рассматривать теорию дисциплины 

физики, его единицы измерения и законы физики. 

Используя английский язык обучающейся смогут читать и писать термины и 

формулы на английском языке , а также изучатьи практиковать общий курс физики на 

английском языке применяя новые методы.  

Содержание дисциплины рассматривает следующие вопросы на английском языке: 

общий курс физики, механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. решать физические задачи на английском языке 

2. изучать физические термины на английском языке 

3. формулировать на английском языке определения физических понятий 

4. анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 

5. представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

6. планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Purpose: Studying physics in English to consider the theory of the discipline of physics, its 

units of measurement and the laws of physics. 

Using English learners will be able to read and write terms and formulas in English, as well 

as learn and practice General physics course in English applying new techniques.  

The content of the discipline considers the following questions in English: General course 

of physics, mechanics, molecular physics, electricity and magnetism, optics. 
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As a result of training courses the student will: 

1. solve physical problems in English 

2. learn physical terms in English 

3. formulate in English the definition of physical concepts 

4. analyze, compare, classify and generalize the studied concepts. 

5. provide information in the form of abstracts, tables, charts, graphs. 

6. plan your individual educational trajectory. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Pre-requisites 

Орта мектептегі математика мен физика курсы, жоғары математика курсы, жалпы 

физика курсы 

Курс математики и физики средней школы, курс высшей математики, курс общей 

физики 

Maths and physics course of secondary school, higher mathematics course, physics course 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің физикасы  

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

 

 

Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

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. 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 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; 
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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 training courses the student will: 

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. 

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 

 

 

Наноқұрылымдар физикасы 

Физика наноструктур 

Physics of Nanostructures 

Пәннің мақсаты: төмен өлшемді құрылымдарды, оның ішінде көміртекті 

құрылымдарды алу заңдылықтары, алу тәсілдері және олардың қасиеттері зерттеу әдістері 

туралы теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, сондай-ақ оларды қолдану.  

Пәннің мазмұны: Наножүйелерді анықтау. Наноөлшемді бөлшектер: Металл, 

молекулалық кластерлер, фуллерендер, нанотүбектер. Материал көлемінде 

наноқұрылымдар. Физикалық өлшемді әсерлер. Симметрияны түрлендіру. Симметрияның 

нүктелік топтары. Электрондардың дифракциясы (баяу электрондардың дифракциясы, 

шағылысқан жылдам электрондардың дифракциясы). Сканерлейтін зонды микроскопия 

(сканерлейтін туннельді микроскопия, атомдық-күштік және магниттік-күштік 

микроскопия). Электрондық спектроскопия (рентгендік фотоэлектрондық спектроскопия, 

ультракүлгін электрондық спектроскопия). 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. наноматериалдардың физикалық қасиеттерін модельдеу үшін компьютерлік 

техниканы қолдану. 

2. ғылыми-зерттеу қызметінде физиканың жаңа жетістіктерін талдау.  

3. берілген қасиеттері бар жаңа материалдарды жасау мақсатында физикалық 

процестер мен құбылыстар туралы ақпараттық деректер банкін пайдалану. 

4. наноматериалдарды нақты практикалық қолдану үшін физикалық параметрлердің 

оңтайлы жиынтығын таңдау. 
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5. наноқұрылымдардың физикалық қасиеттерін моделдеу. 

 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о 

закономерностях получения низкоразмерных структур, в том числе углеродных, о 

способах получения и их свойствах, о методах исследования, а также их применение. 

Содержание дисциплины: Определение наносистем. Наноразмерные частицы: 

металлические, молекулярные кластеры, фуллерены, нанотрубки. Наноструктуры в 

объеме материала. Физические размерные эффекты. Преобразование симметрии. 

Точечные группы симметрии. Дифракция электронов (дифракция медленных электронов, 

дифракция отраженных быстрых электронов). Сканирующая зондовая микроскопия 

(сканирующая туннельная микроскопия, атомно-силовая и магнитно-силовая 

микроскопия). Электронная спектроскопия (рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия, ультрафиолетовая электронная спектроскопия).  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять компьютерную технику для моделирования физических свойств 

наноматериалов. 

2. анализировать новейшие достижения в физики в научно-исследовательской 

деятельности.  

3. использовать информационный банк данных о физических процессах и явлениях 

с целью создания новых материалов с заданными свойствами. 

4. выбирать оптимальные наборы физических параметров для конкретных 

практических применений наноматериалов. 

5. моделировать физические свойства наноструктур. 

 

The purpose of discipline: the formation of theoretical and practical knowledge about the 

laws of obtaining low-dimensional structures, including carbon, methods of obtaining and their 

properties, research methods, as well as their application. 

Content of the discipline: definition of nanosystems. Nanoscale particles: metal, molecular 

clusters, fullerenes, nanotubes. Nanostructures in the bulk material. Physical dimensional effects. 

Symmetry transformation. Point symmetry groups. Electron diffraction (diffraction of slow 

electrons, diffraction of reflected fast electrons). Scanning probe microscopy (scanning tunneling 

microscopy, atomic force and magnetic force microscopy). Electron spectroscopy (x-ray 

photoelectron spectroscopy, ultraviolet electron spectroscopy).  

As a result of studying the course the student will: 

1. apply computer technology to simulate the physical properties of nanomaterials. 

2. use the latest achievements in physics in research activities.  

3. use the information Bank of data on physical processes and phenomena in order to create 

new materials with desired properties. 

4. to choose optimal sets of physical parameters for specific practical applications of 

nanomaterials. 

5. simulate the physical properties of nanostructures. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Жалпы физика курсы,  

Общий курс физики 

General Physics course 

Постреквизиттер/Постреквезиты/ Postrekvizity  

Кванттық физика, Кванттық механика 

Квантовая физика, Квантовая механика 

Quantum physics, Quantum mechanics 

 

 

Физикалық есептерді шығарудың әдістемелік негіздері 

Методические основы решения физических задач 

Methodological bases for the solution of physical problems 

Курстың мақсаты: Мектептегі физика курсы бойынша болашақ мұғалімдер-

студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру және тұрақты бақылау. 

Физикалық есептерді стандартты және стандартты емес тәсілдермен шешуге үйрету.  



40 

 

Оқушыларды тапсырмаларды шеше білуге үйрету жолдары туралы әдістемелік 

түсініктерді қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: физикалық ақпаратты ұсыну әдістері. 

Физикалық есептерді шешуде математика және физика саласындағы білімді қолдану. 

Физикалық есептерді шешуде қолданылатын математикалық аппараттың негізгі 

элементтері. Математикалық әдістерге сүйеніп физикалық есептерді шешу практикумы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. физика бойынша есептерді шешуге бағытталған білім беру процесін жобалау;  

2. сипаты мен мазмұны бойынша физикалық есептерді талдау; 

3. мектеп физикасының барлық бөлімдері бойынша әртүрлі күрделілік деңгейлерінің 

есептік, графикалық, сапалық және эксперименттік есептерін шешу; 

4. физика бойынша есептердің дұрыс шешілуін бағалау; 

5.оқытудың жеке, пәндік нәтижелеріне жету үшін физика курсының теориялық 

білімін қолдану; 

6. алынған жауапты талдау; 

 

Цель курса: Формирование и постоянный контроль сформированности знаний, 

умений и навыков  студентов - будущих учителей по школьному курсу физики. Обучение 

решению физических задач стандартными и нестандартными способами. Формирование 

методических представлений о путях обучения школьников умению решать задачи. 

Содержание курса включает следующие разделы: Методы представления 

физической информации. Применение знаний из области математики и физики в решении 

физических задач. Основные элементы математического аппарата, используемые в 

решении физических задач. Практикум решения физических задач с опорой на 

математические методы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. проектировать образовательный процесс, направленный на обучение решению 

задач по физике;  

2. анализировать физические задачи по характеру и содержанию; 

3. решать расчетные, графические, качественные и экспериментальные задачи 

различных уровней сложности по всем разделам школьного курса физики; 

4. оценивать правильность решения задач по физике; 

5.применять теоретические знания курса физики для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

6. анализировать полученный ответ; 

 

Purpose: Formation and constant control of the formation of knowledge and skills of 

students-future teachers of the school course of physics.    Learning to solve physical problems in 

standard and non-standard ways.  Formation of methodological ideas about the ways of teaching 

students the ability to solve problems. 

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

physical information. Application of knowledge from the field of mathematics and physics in 

solving physical problems. The main elements of the mathematical apparatus used in solving 

physical problems. Practical solutions of physical problems based on mathematical methods. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to design the educational process aimed at teaching solving problems in physics;  

2. analyze physical tasks by nature and content; 

3. solve computational, graphic, qualitative and experimental problems of different levels 

of complexity in all sections of the school physics course; 

4. evaluate the correctness of solving problems in physics; 

5.apply theoretical knowledge of physics course to achieve personal, metasubject and 

subject learning outcomes; 

6. to analyze the response; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

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

физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика. 

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

физика, электричество и магнетизм, оптика, атомная и ядерная физика 
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course of physics of high school, a course of higher mathematics, mechanics, molecular 

physics, electricity and magnetism, optics, atomic and nuclear physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қиындығы жоғары  есептерді шешу, физиканы оқыту әдістемесі 

Решение задач повышенной сложности, методика преподавания физики 

Meeting the challenges of increased complexity, methods of teaching physics 

 

 

Кванттық механика 

Квантовая механика 

Quantum mechanics 

Пәннің мақсаты: кванттық механика саласындағы қазіргі теориялық түсініктерді 

пайдаланумен байланысты студенттерде кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Кванттық 

жүйелердің қасиеттерін сипаттайтын негізгі параметрлердің сандық бағалауын алу 

дағдыларын меңгеру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: микробөлшектердің дифракциясы. 

Толқындық функция. Гейзенбергтің белгісіздік принципі. Де Бройль толқыны. Орташа 

мәндер және квант-механикалық операторлар. Сызықтық операторлар, олардың меншікті 

функциялары және меншікті сандар. Шредингер Теңдеуі. Гамильтониан. Физикалық 

шамаларды өлшеу нәтижелерінің ықтималдығын үлестіру. Операторларды уақыт 

бойынша саралау. Эренфест Теоремалары. Туннель әсері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. келесі пәндердің оқу материалын меңгеру кезінде алған білімдерін пайдалану;  

2. алынған нәтижелердің дұрыстығын бағалау; 

3. эксперимент нәтижелерін өңдеу;  

4. физикалық есептерді шешуде кванттық механиканың негізгі заңдарын дұрыс 

қолдану; 

5. қарапайым квант-механикалық жүйелер үшін Шредингер теңдеуін шешу; 

6. нақты физикалық мәселелерді шешу үшін теориялық материалды алған білімдерін 

қолдану; 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием современных теоретических представлений в области 

квантовой механики. Приобретение навыков получения количественных оценок основных 

параметров, характеризующих свойства квантовых систем. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Дифракция микрочастиц. 

Волновая функция. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волна де Бройля. Средние 

значения и квантовомеханические операторы. Линейные операторы, их собственные 

функции и собственные числа. Уравнение Шредингера. Гамильтониан. Распределения 

вероятностей результатов измерений физических величин. Дифференцирование 

операторов по времени. Теоремы Эренфеста. Туннельный эффект. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин;  

2.оценивать достоверность результатов, полученных экспериментально; 

3. обрабатывать результаты экспериментов;  

4. правильно применять основные законы квантовой механики при решении 

физических задач; 

5. решать уравнение Шредингера для простейших квантовомеханических систем; 

6. применять полученные знания теоретического материала для решения конкретных 

физических проблем;   

 

The purpose of discipline: the formation of students ' professional competencies associated 

with the use of modern theoretical concepts in the field of quantum mechanics. Acquisition of 

skills for obtaining quantitative estimates of the main parameters characterizing the properties of 

quantum systems. 

The course content includes the following sections: Diffraction of microparticles. Wave 

function. Heisenberg uncertainty principle. De Broglie wave. Mean values and quantum 
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mechanical operators. Linear operators, their eigenfunctions, and eigenvalues. Schrodinger 

equation. Hamiltonian. Probability distributions of measurements of physical quantities. 

Differentiation of operators by time. The Theorem Of Ehrenfest. Tunnel effect. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. use this knowledge in the development of educational material subsequent disciplines;  

2. to evaluate the reliability of the results obtained experimentally; 

3. to process the results of experiments;  

4. correctly apply the basic laws of quantum mechanics in solving physical problems; 

5. solve the schrödinger equation for the simplest quantum mechanical systems; 

6. apply the knowledge of theoretical material to solve specific physical problems; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Математикалық анализ, механика, молекулалық физика 

Математический анализ, механика, молекулярная физика 

Mathematical analysis, mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Статистикалық физика және физикалық кинетиканың негіздері 

Статистическая физика и основы физической кинетики 

Statistical physics and basics of physical kinetics 

 

 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра 

Physics of atom and atomic nucleus 

Пәннің мақсаты: атом физикасы мен атом құбылыстарының негізгі ұғымдарын, 

заңдары мен принциптерін толық меңгеру; физиканың осы бөлімі туралы жалпы түсінік 

алу және оның қазіргі физикадағы рөлін түсіну; кванттық түсініктерді пайдалана отырып 

атомдар физикасы мен атом құбылыстары саласындағы теориялық және практикалық іс-

әрекет дағдыларын дамыту. 

Пәннің мазмұны келесі сұрақтар шеңберін қамтиды: кіріспе. Микромир. Толқындар 

және кванттар. Жылулық сәуле шығару. Бөлшектер мен толқындар. Атом құрылысы 

туралы эксперименттік деректер. Атом құрылысы туралы кванттық-механикалық түсінік 

негіздері. Бір электронды атом. Көпэлектронды атомдар. Атомдардағы электромагниттік 

ауысулар. Сыртқы күштер өрісіндегі атомдар. Зееманның Әсері. Сыртқы күштер өрісіндегі 

атомдар. Қуыру Әсері. Екі атомдық молекулалардың құрылысы. Көпатомды 

молекулалардың құрылысы. Макроскопиялық Атом құбылыстары. Ферми-Дирактың 

статистикалық таралуы. Бозе-Эйнштейннің статистикалық таралуы. Конденсирленген 

орта. Ферми Энергиясы. Аса өткізгіштік және аса ағымдылық. Кванттық физикадағы 

релятивистік құбылыстар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ядролық процестермен байланысты міндеттерді шешу. 

2. кәсіби қызмет процесінде шектес білім саласынан әдістер мен тәсілдерді қолдану.  

3. алынған білімді бөлшектер физикасымен айналысатын мамандармен өзара 

әрекеттесуде қолдану.  

4. базалық жалпы физикалық ақпаратты түсіну, баяндау және сыни талдау; 

5. анағұрлым жетілдірілген модельдерді құру мақсатында нақты міндеттерді 

шешуді талдау; 

 

Цель дисциплины: твердое освоение основных понятий, законов и принципов 

физики атомов и атомных явлений; получение общего представления о данном разделе 

физики и понимание его роли в современной физике; развитие навыков теоретической и 

практической деятельности в области физики атомов и атомных явлений с использованием 

квантовых представлений. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Введение. 

Микромир. Волны и кванты. Тепловое излучение. Частицы и волны. Экспериментальные 

данные о строении атома. Основы квантово-механических представлений о строении 

атома. Одноэлектронный атом. Многоэлектронные атомы. Электромагнитные переходы в 

атомах. Атомы в поле внешних сил. Эффект Зеемана. Атомы в поле внешних сил. Эффект 

Штарка. Строение двухатомных молекул. Строение многоатомных молекул. 
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Макроскопические атомные явления. Статистическое распределение Ферми-Дирака. 

Статистическое распределение Бозе-Эйнштейна. Конденсированные среды. Энергия 

Ферми. Сверхпроводимость и сверхтекучесть. Релятивистские явления в квантовой 

физике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. решать задачи, связанные с ядерными процессами. 

2. применять методы и подходы из смежной области знаний в процессе 

профессиональной деятельности.  

3. использовать полученные знания при взаимодействии со специалистами, которые 

занимаются физикой частиц.  

4. понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую 

информацию; 

5. анализировать решение конкретных задач с целью построения более 

совершенных моделей; 

 

The purpose of discipline: solid development of basic concepts, laws and principles of 

physics of atoms and atomic phenomena; getting a General idea of this section of physics and 

understanding its role in modern physics; development of skills of theoretical and practical 

activities in the field of physics of atoms and atomic phenomena using quantum representations. 

The content of the discipline covers the following range of issues: Introduction. 

Microcosm. Waves and quanta. Thermal radiation. Particles and waves. Experimental data on the 

structure of the atom. Fundamentals of quantum-mechanical ideas about the structure of the atom. 

A one-electron atom. Multielectron atoms. Electromagnetic transitions in atoms. Atoms in the 

field of external forces. Zeeman effect. Atoms in the field of external forces. Stark effect. The 

structure of diatomic molecules. Structure of polyatomic molecules. Macroscopic atomic 

phenomena. Fermi-Dirac statistical distribution. Bose-Einstein statistical distribution. Condensed 

matter. Fermi energy. Superconductivity and superfluidity. Relativistic phenomena in quantum 

physics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to solve problems related to nuclear processes. 

2. apply methods and approaches from the related field of knowledge in the process of 

professional activity.  

3. to use the acquired knowledge in interaction with specialists who are engaged in particle 

physics.  

4. understand, present and critically analyze basic General physical information; 

5. analyze the solution of specific problems in order to build better models; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Механика, молекулалық физика  

Механика, молекулярная физика. 

Mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық механика және нанофизика. Нанотехнологиялар және наноматериалдар. 

Техникалық термодинамика. 

Квантовая механика и нанофизика. Нанотехнологии и наноматериалы. Техническая 

термодинамика. 

Quantum mechanics and Nanophysics. Nanotechnology and nanomaterials. Technical 

thermodynamics. 

 

 

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. 
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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 

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: 
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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. 

 

 

Физикалық практикум 

Физический практикум 

Physical practical work 

Курстың мақсаты: Мектептегі физика курсы бойынша болашақ мұғалімдер-

студенттердің білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру және тұрақты бақылау. 

Физикалық есептерді стандартты және стандартты емес тәсілдермен шешуге үйрету. 

Оқушыларды тапсырмаларды шеше білуге үйрету жолдары туралы әдістемелік 

түсініктерді қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: физикалық ақпаратты ұсыну әдістері. 

Физикалық есептерді шешуде математика және физика саласындағы білімді қолдану. 

Физикалық есептерді шешуде қолданылатын математикалық аппараттың негізгі 

элементтері. Математикалық әдістерге сүйеніп физикалық есептерді шешу практикумы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. физика бойынша есептерді шешуге бағытталған білім беру процесін жобалау;  

2. сипаты мен мазмұны бойынша физикалық есептерді талдау; 

3. мектеп физикасының барлық бөлімдері бойынша әртүрлі күрделілік деңгейлерінің 

есептік, графикалық, сапалық және эксперименттік есептерін шешу; 

4. физика бойынша есептердің дұрыс шешілуін бағалау; 

5.оқытудың жеке, пәндік нәтижелеріне жету үшін физика курсының теориялық 

білімін қолдану; 

6. алынған жауапты талдау; 

 

Цель курса: Формирование и постоянный контроль сформированности знаний, 

умений и навыков  студентов - будущих учителей по школьному курсу физики. Обучение 

решению физических задач стандартными и нестандартными способами. Формирование 

методических представлений о путях обучения школьников умению решать задачи. 

Содержание курса включает следующие разделы: Методы представления 

физической информации. Применение знаний из области математики и физики в решении 

физических задач. Основные элементы математического аппарата, используемые в 

решении физических задач. Практикум решения физических задач с опорой на 

математические методы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. проектировать образовательный процесс, направленный на обучение решению 

задач по физике;  

2. анализировать физические задачи по характеру и содержанию; 

3. решать расчетные, графические, качественные и экспериментальные задачи 

различных уровней сложности по всем разделам школьного курса физики; 

4. оценивать правильность решения задач по физике; 

5.применять теоретические знания курса физики для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 
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6. анализировать полученный ответ; 

 

Purpose: Formation and constant control of the formation of knowledge and skills of 

students-future teachers of the school course of physics.    Learning to solve physical problems in 

standard and non-standard ways.  Formation of methodological ideas about the ways of teaching 

students the ability to solve problems. 

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

physical information. Application of knowledge from the field of mathematics and physics in 

solving physical problems. The main elements of the mathematical apparatus used in solving 

physical problems. Practical solutions of physical problems based on mathematical methods. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. to design the educational process aimed at teaching solving problems in physics;  

2. analyze physical tasks by nature and content; 

3. solve computational, graphic, qualitative and experimental problems of different levels 

of complexity in all sections of the school physics course; 

4. evaluate the correctness of solving problems in physics; 

5.apply theoretical knowledge of physics course to achieve personal, metasubject and 

subject learning outcomes; 

6. to analyze the response; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

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

физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық және ядролық физика. 

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

физика, электричество и магнетизм, оптика, атомная и ядерная физика 

course of physics of high school, a course of higher mathematics, mechanics, molecular 

physics, electricity and magnetism, optics, atomic and nuclear physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Қиындығы жоғары  есептерді шешу, физиканы оқыту әдістемесі 

Решение задач повышенной сложности, методика преподавания физики 

Meeting the challenges of increased complexity, methods of teaching physics 

 

 

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: 

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; 
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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 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. применять 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: 

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. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Статистикалық физика және кинетика негіздері. 

Статистическая физика и основы кинетики. 

Statistical physics and fundamentals of kinetics. 

 

 

Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы 

Дизайн и структура педагогических программных средств 

The design and structure of educational software 

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ мұғалімдерді педагогикалық бағдарламалық 

құралдармен жұмыс істей  білуге дайындау және дизайн жасау технологияларын меңгерту. 
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Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Педагогикалық бағдарламалық 

құралдың жіктелуі. Педагогикалық бағдарламалық құралдың даму мәселелері. Дайын тест 

генераторын пайдаланып, тест тапсырмасын дайындау. Видео клиптерді және сандық 

бейнелерді өңдеу. Мультимедиялық электрондық құжатты жасау. 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ЭЕМ-нің заманауи аппараттық қамтамасыз етілуін, есептеуіш техниканың 

бағдарламалық құралдарын пайдалану;  

2. web-құжаттарды әзірлеудің арнайы бағдарламаларын қолдану;  

3. жаңа ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу. 

4. әр түрлі бағдарламалық құралдардың көмегімен бағдарламалық педагогикалық 

құралдарды әзірлеу; 

5. жеке тақырыптық жоспар бойынша оқыту web-сайтын әзірлеу (орта және жоғары 

оқу орындарында оқитын пәндер шеңберінде). 

 

Целью курса является подготовка будущих учителей работать с педагогическими 

программными средствами и освоение технологий для создания дизайна учебных средств.  

Содержание курса включает следующие разделы: классификация педагогических 

программных средств. Проблемы развития педагогических программных средств. 

Подготовка тестовых заданий с помощью готовых тестовых генераторов. Обработка 

видео-клипов и цифровых видео. Создание мультимедийного электронного документа.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать современное аппаратное обеспечение ЭВМ, программные средства 

вычислительной техники;  

2. применять специальные программы разработки web-документов;  

3. работать с новыми информационными технологиями. 

4. разрабатывать программные педагогические средства с помощью различного 

программного инструментария; 

5. разрабатывать обучающий web-сайт по индивидуальному тематическому плану (в 

рамках дисциплин, изучаемых средних и высших учебных заведениях). 

 

The aim of the course is to prepare future teachers to work with pedagogical software tools 

and the development of technologies to create a design of teaching AIDS.  

The course content includes the following sections: classification of pedagogical software. 

Problems of development of pedagogical software. Preparation of test tasks with the help of 

ready-made test generators. Processing video clips and digital videos. Creation of multimedia 

electronic document.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. use modern computer hardware, computer software;  

2. use special programs for development of web-documents;  

3. work with new information technologies. 

4. to develop software pedagogical tools with the help of various software tools; 

5. develop a training web-site on an individual thematic plan (within the disciplines studied 

in secondary and higher educational institutions). 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау. Информатиканың теориялық негіздері. 

Программирование. Теоретические основы информатики. 

Programming. Theoretical fundamentals of informatics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

MS Office-те бағдарламалау. Мектепте жаратылыстану-математика пәндері циклын 

оқытуда инновациялық технологиялар. 

Программирование в MS Office. Инновационные технологии в обучении предметов 

естественно-математического цикла в школе. 

Programming in MS Office. Innovative technologies in teaching the Russian language 

and literature. 
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Мәліметтер қоры 

Базы данных 

Data Bases 

Пәннің мақсаты: деректер қорын (ДБ) құру әдістерін және олардың жұмыс істеуінің 

жалпы принциптерін, деректер қорын басқарудың қазіргі заманғы жүйелерін және 

автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді (ААЖ) қолданудың теориялық және 

қолданбалы мәселелерін зерттеу және тәжірибелік игеру. 

Пәннің мазмұны: деректер модельдері. SQL деректер қорының тіліне кіріспе. 

Деректер қорын жобалау элементтері. Деректер қорын басқару жүйелері. Деректерді 

физикалық ұйымдастыру және қол жеткізу әдістері. ДБ-да деректерді қорғауды 

қамтамасыз ету . ДБ дамуының перспективалық бағыттары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ДБ жобалау үшін заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану; 

2. ДБ жобалауды автоматтандыру құралдарын үйрену;  

3. таңдалған мақсатты ДБЖ ортасында деректер базасын жобалау, басқару және 

пайдалану;  

4. әзірленетін қосымшаларға қойылатын функционалдық талаптарды 

қалыптастыру;  

5. қолданбалы міндет үшін пәндік-бағытталған деректер қорының қосымшаларын 

құру; 

 

Цель дисциплины: изучение и практическое освоение методов создания баз данных 

(БД) и общих принципов их функционирования, теоретических и прикладных вопросов 

применения современных систем управления базами данных  и автоматизированных 

информационных систем (АИС). 

Содержание дисциплины: Модели данных. Введение в язык баз данных SQL. 

Элементы проектирования баз данных. Системы управления базами данных. Физическая 

организация данных и методы доступа. Обеспечение защиты данных в БД . Перспективные 

направления развития БД. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. использовать современное программное обеспечение для проектирования БД; 

2. изучать средства автоматизации проектирования БД;  

3. проектировать, администрировать и использовать базы данных в среде 

выбранных целевых СУБД;  

4. формулировать функциональные требования к разрабатываемым приложениям;  

5. создавать предметно-ориентированные приложения базы данных для прикладной 

задачи; 

 

The purpose of the course: the study and practical development of methods of creating 

databases (DB) and the General principles of their functioning, theoretical and applied issues of 

modern database management systems and automated information systems (AIS). 

Content of the discipline: data Models. Introduction to SQL database language. Database 

design elements. Database management systems. Physical organization of data and access 

methods. Ensuring data protection in the database . Promising directions of database 

development. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. use modern software for database design; 

2. use database design automation tools;  

3. design, administer, and use databases in a selected target DBMS environment;  

4. formulate functional requirements for developed applications;  

5. create domain-specific database applications for an application task; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Компьютерлік үлгілеу,интернет-технологиялар, электронды оқу материалдарын 

жасау технологиялары 

Компьтерное моделирование, интернет-технологии, технологии разработки 

электронных учебных материалов 

Computer modeling, internet tehnology, tehnology of development electronic learning 

materials 
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Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау 

Защита информации в компьютерных системах 

Information protection on computer systems 

 

 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Основы информационной безопасности 

Bases of information security 

Пәннің мақсаты ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау негіздерін қарастыру 

және ақпараттық қауіпсіздік тәжірибесімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: Ақпаратты қорғау өзектілігі. Ақпараттық қауіпсіздік аймағындағы 

нормативтік құжаттар. Қорғау жүйесін жобалау кезеңдері, принциптері. Қауіптер 

классификациясы. Заманауи қорғау технологиялар. Қорғалған жүйенің концептуалды 

үлгісі.  

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ақпарат қауіпсіздігіне негізгі қауіп-қатерлерді жіктеу; 

2. ақпаратты қорғаудың техникалық, бағдарламалық, ұйымдастырушылық, 

құқықтық және криптографиялық әдістері мен құралдарын қолдану; 

3. ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша практикалық 

ұсынымдар әзірлеу; 

4. қорғалатын ақпаратты құпияның түрлері мен құпиялылық дәрежелері бойынша 

жіктеу; 

5. объектілердің ақпараттық қауіпсіздігіне ықтимал қауіп-қатерлерді анықтау 

және талдау. 

6. ақпаратты қорғау міндеттерін шешу үшін ақпаратты таңдау және заманауи 

ғылыми-техникалық әдебиетті қолдану; 

 

Целью курса является рассмотрение теоретических основ защиты информации, 

ознакомление с опытом управления информационной безопасностью. 

Содержание курса: Актуальность защиты информации. Нормативные документы в 

области ИБ. Основные этапы и принципы проектирования систем защиты. Классификация 

угроз безопасности ИС. Современные технологии защиты. Концептуальная модель ЗИ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. классифицировать основные угрозы безопасности информации; 

2. применять технические, программные, организационные, правовые и 

криптографические методы и средства защиты информации; 

3. разработать практические рекомендации по обеспечению безопасности 

информационных систем; 

4. классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 

5. выявлять и анализировать возможные угрозы информационной безопасности 

объектов. 

6. подбирать информацию и пользоваться современной научно-технической 

литературой для решения задач защиты информации; 

 

The aim of the course is to consider the theoretical foundations of information security, 

familiarization with the experience of information security management. 

Course content: Relevance of information protection. Normative documents in the field of 

is. The main stages and principles of design of security systems. Classification of IP security 

threats. Modern protection technologies. Conceptual model of ZI. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. classify the main threats to information security; 

2. apply technical, software, organizational, legal and cryptographic methods and means 

of information protection; 

3. develop practical recommendations for information systems security; 

4. to protect classified information on types of secrets and degrees of confidentiality; 

5. identify and analyze possible threats to the information security of objects. 
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6. select information and use modern scientific and technical literature to solve the 

problems of information security; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 

Бағдарламалау, компьютерлік тораптар 

Программирование, компьютерные сети 

Programming, computer networks 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау 

Защита информации в компьютерных системах 

Information protection on computer systems 

 

 

Информатиканың теориялық негіздері  

Теоретические основы информатики   

Foundations of information science  

Пәннің мақсаты: информатиканың теориялық негіздері саласында жүйелі білімді 

қалыптастыру (ақпаратты сақтау, беру және өңдеу). Ақпарат теориясының негіздері 

саласында теориялық дайындықты қамтамасыз ету, негізгі ұғымдарды, ақпарат санын 

өлшеу мәселелерін, есептеу техникасының даму тарихын қарастыру. 

Пәннің мазмұны: Информатика ғылым ретінде. Ақпарат: анықтамасы, қасиеттері, 

өлшемі. Ақпаратты ұсыну, кодтау. Санау жүйесі. Алгоритм: түсінік, түрлері. ЭЕМ 

ұйымдастыру: әдіснамалық және технологиялық аспектілер. Деректер, деректердің негізгі 

құрылымы.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ақпаратты кодтау және декодтау үшін алынған білім мен дағдыларды қолдану. 

2. ақпаратты формалды түрде ұсыну; 

3. берілген мамандық пәндерін оқу кезінде алған білімдерін қолдану; 

4. логикалық операцияларды пайдалану, міндеттерді шешу кезінде посты мен 

Тьюринг машинасын пайдалану. 

5.  әртүрлі көздерден алынған ақпаратты талдау; 

 

Цель дисциплины: формирование систематических знаний в области теоретических 

основ информатики (хранение, передача и обработка информации). Обеспечить 

теоретическую подготовку в области основ теории информации, рассмотреть основные 

понятия, вопросы измерения количества информации, историю развития вычислительной 

техники. 

Содержание дисциплины: Информатика как наука. Информация: определение, 

свойства, измерение. Представление, кодирование информации. Системы счисления. 

Алгоритм: понятие, виды. Организация ЭВМ: методологичес кий и технологически й 

аспект. Данные, основные структуры данных.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. применять полученные знания и навыки для кодирования и декодирования 

информации. 

2. предоставлять информацию в формализованном виде; 

3. применять полученные знания при изучении дисциплин данной специальности; 

4. использовать логические операции, использование машины Поста и Тьюринга при 

решении задач. 

5. анализировать полученную из различных источников информацию; 

 

The purpose of discipline: the formation of systematic knowledge in the field of theoretical 

foundations of Informatics (storage, transmission and processing of information). Provide 

theoretical training in the basics of information theory, to consider the basic concepts, the 

measurement of the amount of information, the history of computer technology. 

Discipline content: Informatics as a science. Information: definition, properties, 

measurement. Representation, coding of information. Number system. Algorithm: concept, types. 

Computer organization: methodological and technological aspect. Data, basic data structures.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. apply the acquired knowledge and skills to encode and decode information. 
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2. provide information in a formalized form; 

3. apply this knowledge in the study of the disciplines of the specialty; 

4. use logical operations, the use of post machines and Turing in solving problems. 

5.  analyze information received from various sources; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар    

Информационно-коммуникационные технологии 

Information and communication technology 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Информатиканы оқыту әдістемесі. 

Методика преподавания информатики. 

Technique of teaching of informatics. 

 

 

Мектеп оқушылардың ғылыми жобаларында компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование в научных проектах школьников 

Computer modeling in scientific projects of school students 

Курстың мақсаты: студенттерді компьютердегі физикалық процестерді моделдеуге 

үйрету. Студенттердің ғылыми таным әдісі ретінде моделдеу туралы түсініктерін кеңейту, 

компьютерді таным және ғылыми-зерттеу қызметі құралы ретінде қолдана отырып 

таныстыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: біркелкі қозғалыс заңдары. 

Теңдестірілген қозғалыс заңдары. Қозғалысты қосу. Параметрлерді есептеу. Шеңбер 

бойынша қозғалыс формулалары. Импульсті сақтау Заңының формуласын шығару. 

Компьютерлік экспериментті қолдана отырып, қарапайым механизмнің пәк анықтау. 

MathCad есептеулерді автоматтандыру ортасында изопроцесстер графиктерін құру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. нақты объектінің немесе процестің неғұрлым маңызды жақтарын көрсететін 

физикалық модель құру; 

2. қойылған тапсырманы шешу үшін математикалық модельді қалыптастыру; 

3. бағдарламалау тілдерінің бірінде модельдің жұмыс істеу алгоритмін және 

алгоритмді жүзеге асыру бағдарламасын әзірлеу; 

4. есептеу экспериментінің нәтижелерін және модель параметрлерінің осы 

нәтижелерге әсерін талдау; 

5. кәсіби бағыттағы қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен жұмыс істеу; 

 

Цель курса: обучение студентов моделированию физических процессов на 

компьютере. Расширить представления студентов о моделировании как методе научного 

познания, ознакомить с использованием компьютера как средства познания и научно-

исследовательской деятельности. 

Содержание курса включает следующие разделы включает следующие разделы: 

Законы равномерного движения. Законы равноускоренного движения. Сложение 

движения. Расчет параметров. Формулы движения по окружности. Вывод формулы закона 

сохранения импульса. Определение КПД простого механизма с использованием 

компьютерного эксперимента. Построение графиков изопроцессов в среде автоматизации 

вычислений MathCad. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. строить физическую модель, отражающую наиболее существенные стороны 

реального объекта или процесса; 

2. формулировать математическую модель для решения поставленной задачи; 

3. разрабатывать алгоритм функционирования модели и программу реализации 

алгоритма на одном из языков программирования; 

4. анализировать результаты вычислительного эксперимента и влияние параметров 

модели на эти результаты; 

5. работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

 

https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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The purpose of the course: teaching students to simulate physical processes on the 

computer. To expand students ' ideas about modeling as a method of scientific knowledge, to 

introduce the use of computer as a means of knowledge and research activities. 

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

Laws of uniform motion. Laws of uniformly accelerated motion. Addition movement. Parameter 

calculation. Formulas of movement on a circle. Derivation of the formula of conservation of 

momentum. Determination of the efficiency of a simple mechanism using a computer experiment. 

Graphing processes in the environment, automation of calculations MathCad. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. build a physical model that reflects the most significant aspects of a real object or 

process; 

2. formulate a mathematical model to solve the problem; 

3. to develop the algorithm of functioning of the model and the program of realization of 

the algorithm in one of programming languages; 

4. analyze the results of the computational experiment and the influence of model 

parameters on these results; 

5. work with professional software packages; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites  

Информатика негіздері және есептеу техникасы, математика, геометрия, 

компьютермен жұмыс істеуге дағдылану. 

Основы информатики и ВТ, математики, геометрии, иметь навыки работы с 

компьютером 

Fundamentals of informatics and computer facilities, mathematics, geometry, to have skills 

of work with the computer 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Бағдарламалау тілдері 

Языки программирования 

Computer language 

 

 

Компьютерлік жүйелерде ақпаратты қорғау 

Защита информации в компьютерных системах 

Information protection in computer systems 

Пәннің мақсаты: студенттерді ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің 

теориялық негіздерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: Ақпаратты қорғау мәселелерінің өзектілігі. Криптографиялық 

жүйелердің математикалық негіздері. Криптографияда модулярлық арифметиканы 

қолдану. Дәстүрлі шифрлау жүйелері. Симметриялы және асимметриялы жүйелер. Құпия 

хабарламалармен алмасу кезінде криптографиялық хаттамаларды сату.  Диффи-Хеллман 

Алгоритмі. RSA алгоритмі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ақпарат қауіпсіздігіне негізгі қауіп-қатерлерді жіктеу; 

2. ақпаратты қорғаудың техникалық, бағдарламалық, ұйымдастырушылық, 

құқықтық және криптографиялық әдістері мен құралдарын қолдану; 

3. қауіпсіздік қаупінен деректерді қорғау дәрежесін бағалау; 

4. деректер базасында ақпаратты қорғау әдістері мен технологияларын жүзеге 

асыру; 

5. бағдарламалық қамтамасыз ету компонентінің өзара әрекеттесу деңгейінде 

жобалық және техникалық құжаттаманы талдау; 

 

Цель дисциплины: ознакомление студентов естесственно-научного направления 

подготовки с теоретическими основами криптографических методов защиты информации. 

Содержание дисциплины включает следющие разделы: Актуальность проблемы 

защиты информации. Математические основы криптографических систем. Применение 

модулярной арифметики в криптографии. Традиционные системы шифрования. 

Симметричные и асимметричные системы. Реализация криптографических протоколов 

при обмене секретными сообщениями.  Алгоритм Диффи-Хеллмана. Алгоритм RSA. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1. классифицировать основные угрозы безопасности информации; 

2. применять технические, программные, организационные, правовые и 

криптографические методы и средства защиты информации; 

3. оценивать степень защиты данных от угроз безопасности 

4. реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

5. анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

 

The purpose of discipline: to familiarize students of natural science training with the 

theoretical foundations of cryptographic methods of information security. 

Course content: the Relevance of the problem of information security. Mathematical 

foundations of cryptographic systems. Application of modular arithmetic in cryptography. 

Traditional encryption systems. Symmetric and asymmetric systems. Implementation of 

cryptographic protocols in the exchange of secret messages.  Diffie-Hellman Algorithm. RSA 

algorithm. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. classify the main threats to information security; 

2. apply technical, software, organizational, legal and cryptographic methods and means 

of information protection; 

3. assess data protection against security threats 

4. to implement methods and technologies of information security in databases.  

5. analyze design and technical documentation at the level of interaction of software 

components. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика, математика 

Информатика, математика 

Informatics, Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Мәліметтер қоры, Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Базы данных, Основы информационной безопасности 

Data Bases, Bases of information security 

 

 

Электронды оқу материалдарын жасау технологиялары(ЭОМ) 

Технология разработки электронных учебных материалов(ЭУМ) 

Tehnology of development electronic learning materials (ELM) 

Пәннің мақсаты бітірушіге заманауи компьютерлік технологияларды қолдана 

отырып, таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғары 

(бакалавр деңгейінде) білім алу болып табылады. Ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар негізінде оқу үдерісінің сапалы жаңа білім беру нәтижелеріне қол жеткізу. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: деректер ағынын бейнелеу. Кадр. 

Сценарий тілінде Карточка. VBScript Элементтері. Web-бағдарламалау негіздерін оқу. 

Уақытша шкала. Иерархиялық объектілер. Бағдарламалау тілдерін қолдану. 

Мультимедиялық электрондық құжаттарды әзірлеудің мамандандырылған жүйелері. 

Электрондық курстарды әзірлеудің бағдарламалық құралдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ЭУМ құрастыру технологиясы негізінде электронды оқу материалдарының 

түпнұсқалық гипермәтіндік дидактикалық жүйесін құру; 

2. әртүрлі типтегі оқу мақсатындағы ақпаратты құру және өңдеу үшін заманауи 

сандық перифериялық құрылғыларды қолдану;  

3. оқытудың аудиовизуалды құралдарының дизайнын жоспарлау;  

4. оқу курсы үшін қосымша материалдар мен құжаттаманы әзірлеу; 

5. оқыту құралдарын таңдау, жобалау және жаңа құралдар жасау; 

 

Цель дисциплины является получение высшего (на уровне бакалавра) образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с 

применением современных компьютерных технологий. Достичь качественно новых 
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образовательных результатов учебного процесса на основе информационных и 

коммуникационных технологий. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы включает следующие 

разделы: Изобразительное управление потоком данных. Кадр. Карточка с языком 

сценариев. Элементы VBScript. Изучение основ Web-программирования. Временная 

шкала. Иерархические объекты. Использование языков программирования. 

Специализированные системы разработки мультимедийных электронных документов. 

Программные средства разработки электронных курсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. создавать оригинальные гипертекстовые дидактические системы электронных 

учебных материалов на основе технологии конструирования ЭУМ; 

2. использовать современные цифровые периферийные устройства для создания и 

обработки информации учебного назначения различного типа;  

3. планировать дизайн аудиовизуальных средств обучения;  

4. разрабатывать вспомогательные материалы и документацию для учебного курса; 

5. отбирать средства обучения, проектировать и создавать новые средства; 

 

The purpose of the discipline is to obtain higher (bachelor) education, allowing graduates 

to successfully work in their chosen field of activity with the use of modern computer technology. 

To achieve qualitatively new educational results of educational process on the basis of 

information and communication technologies. 

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

data flow management. Frame. Script language card. VBScript Elements. Learning the basics of 

Web-programming. Timeline. Hierarchical objects. Use of programming languages. Specialized 

systems for the development of multimedia electronic documents. Software development of 

electronic courses. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. create an original hypertext didactic system e-learning materials based on the technology 

design of elm; 

2. use modern digital peripherals to create and process information for educational purposes 

of various types;  

3. plan the design of audiovisual learning tools;  

4. develop supporting materials and documentation for the training course; 

5. select learning tools, design and create new tools; 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Компьютерлік үлгілеу,интернет-технологиялар 

Компьтерное моделирование, интернет-технологии 

Computer modeling, internet tehnology,  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Электронды (e-learning) оқыту 

Электронное обучение (e-learning) 

Еlectronic training (e-learning) 

 

 

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 
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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 

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; 
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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 

Компьютерлік үлгілеу, интернет-технологиялар,  

Компьтерное моделирование, интернет-технологии,  

Computer modeling, internet tehnology,  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Электронды оқу материалдарын жасау технологиялары 

Технологии разработки электронных учебных материалов 

Тehnology of development electronic learning materials 

 


