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6В05303-Ядролық физика 

6В05303-Ядерная физика 

6В05303- Nuclear physics 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Атомдық ядро және бөлшектер физикасы», «Ядролық материалтану» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Физика 

атомного ядра и частиц», «Ядерное материаловедение» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Nuclear physics and particle», 

«Nuclear Materials» 

1.  

EKN – 2101 

OEP-2101 

BEE-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

OTKN-2101 

OBZh-2101 

FLS-2101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 78 кредит/кредитов/credit 

«Атомдық ядро және бөлшектер физикасы», «Ядролық материалтану» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Физика 

атомного ядра и частиц», «Ядерное материаловедение» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Nuclear physics and 

particle», «Nuclear Materials» 

2.  

MA - 1202 

MА – 1202 

MА -1202  

Математикалық анализ 

Математический анализ 

Mathematical analysis 
5 

TFTB - 1202 

IGTF – 1202 

EHTP - 1202 

Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері 

Избранные главы теоретической физики 

Elected heads of  theoretical  physics  

3.  

BH - 1203 

NH - 1203 

IC - 1203 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic chemistry 
5 

SKF - 1203 

FZhK -1203 

PLC - 1203 

Сұйық кристаллдар физикасы 

Физика жидких кристаллов 

Physics of Liquid Crystals 
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4.  

AG - 1204 

AG -  1204 

AG - 1204 

Аналитикалық геометрия 

Аналитическая геометрия 

Analytic geometry  

5 OEMM - 1204 

OPZ – 1204 

OEP - 1204 

Оптикадағы есептеулер мен мысалдар  

Оптика в примерах и задачах 

Optics examples and problems 

5.  

EM -1205 

EM -1205 

EM -1205 

Электр және магнетизм 

Электричество и магнетизм 

Electricity and magnetism 
7 

EFN - 1205 

FOE – 1205 

PBE - 1205 

Электрониканың физикалық негіздері 

Физические основы электроники 

Physical bases of electronics 

6.  

TM -  2206 

TM -2206  

TM - 2206 

Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 
6 

AAYaF - 2206 

FAAYa – 2206 

PAAN - 2206 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра 

Physics of atom and atomic nucleus  

7.  

ShTGTAP-

3207 

IYaPNTP-3207 

FLPSTT-3207 

 

Шет тілі. Ғылыми-техникалық аударманың 

практикасы 

Иностранный язык. Практика научно-

технического перевода 

Foreign language. The practice of scientific and 

technical translation(на англ) 
6 

ShTTA-3207 

IYaTP-3207 

FLTT-3207 

Шет тілі. Техникалық аударма 

Иностранный язык. Технический перевод 

Foreign language. The technical translation 

8.  

EK-3208 

OT-3208 

OSH-3208 

Еңбекті қорғау 

Охрана труда 

Occupational Safety and Health 
6 

EKKS-3208 

ESTO-3208 

ESS-3208 

Электродинамика және ҚКС 

Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and SS 

9.  

MFA-3209 

MMF-3209 

MMP-3209 

Математикалық физиканың әдістері 

Методы математической физики 

Methods of mathematical physics 
6 

ZhMEF-3209 

FEVM-3209 

PWEHM-3209 

Жоғарғы математика элементтері бар физика 

Физика с элементами высшей математики 

Physics with elements of higher mathematics 

10.  

FPKU-4210 

KMFP-4210 

CSPP-4210 

 

Физикалық процессерді компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование физических 

процессов 

Computer simulation of physical processes 

6 
YaBEZh –4210 

MTPED-4210 

MTECN-4210 

 

Ядролық бөліну энергиясының жылулық 

энергияға айналу әдісі мен техникасы  

Методы и техника преобразования энергии 

деления ядер в тепловую энергию  

Methods and techniques of energy conversion of 

nuclear fission in the thermal energy 

11.  

NF-4211 

NF-4211 

NP-4211 

Нейтрондық физика 

Нейтронная физика  

Neutron physics 
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UIB-4211 

RIU-4211 

SUI-4211 

Уран изотоптарын бөлу 

Разделение изотопов урана 

Separation of uranium isotopes 

12.  

RFRM-4212 

RFRM-4212 

RPRM-4212 

 

Радиациондық физика және радиациондық 

материалтану 

Радиационная физика и радиационное 

материаловедение 

Radiation Physics and Radiation Materials 
5 

RM-4212 

RM-4212 

RM-4212 

Радиациялық материалтану 

Радиационное материаловедение 

Radioactive materials 

13.  

Din - 3213 

Rel - 3213 

RS - 3213 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

5 
OSKM-3213 

KMOS-3213 

CMOS-3213 

Оптика және спектроскопиядағы компьютерлік 

модельдеу 

Компьютерное моделирование в оптике и 

спектроскопии 

Computer modeling in optics and spectroscopy 

14.  

KKKNS-3214 

POPDA-3214 

LBPAA-3214 

Кәсіби қызметтің құқықтық негіздері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті 

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basis of professional activity and anti-

corruption culture 
5 

OTSh-3214 

ROZ-3214 

SOP-3214 

Олимпиада тапсырмаларын шешу 

Решение олимпиадных задач 

The solution of the olympiad problems 

15.  

KSZh-3215 

MOS-3215 

MPC-3215 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of public consciousness 

5 

AF-3215 

AF-3215 

AP-3215 

Атомдық физика 

Атомная физика 

Atomic physics 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 48 кредит/ кредитов/ credit 

«Атомдық ядро және бөлшектер физикасы», «Ядролық материалтану» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Физика 

атомного ядра и частиц», «Ядерное материаловедение» 

General educational disciplines for educational trajectories:«Nuclear physics and particle», 

«Nuclear Materials» 

16.  

DSK-5316 

DZI-5316 

DRP-5316 

Дозиметрия және сәулеленуден қорғау 

Дозиметрия и защита от излучений 

Dosimetry and radiation protection 

6 
YaKYaKS-

5316 

YaBTHYa-

5316 

NSNWS-5316 

Ядролық қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды 

сақтау 

Ядерная безопасность и технология хранения 

ядерных отходов 

Nuclear safety and nuclear waste storage technology 

17.  

UF-5317 

FU-5317 

UP-5317 

Уран физикасы 

Физика урана 

Uranium physics 

6 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

YaOAN-5317 

OPYaT-5317 

FNF-5317 

Ядролық отын алу негіздері 

Основы получения ядерного топлива 

Fundamentals of nuclear fuel 

18.  

BPT-5318 

PPT-5318 

BPT-5318 

Буынды  және плазмалық технологиялар 

Пучковые и  плазменные технологии 

Beam and plasma technologies 
6 

RFT-5318 

FTR-5318 

PTR-5318 

Реакторлардың физикалық теориясы 

Физическая теория реакторов 

The physical theory of reactors 

19.  

YaS-5319 

YaS-5319 

NS-5319 

Ядролық спектроскопия 

Ядерная спектроскопия 

Nuclear spectroscopy 
6 

PTRF-5319 

FPTR-5319 

PPTR-5319 

Плазма және термоядролық реакциялар физикасы  

Физика плазмы и термоядерных реакций  

Physics of plasma and thermonuclear reactions 

20.  

ZBU-5320 

UZCh-5320 

CPA-5320 

Зарядталған бөлшектердің үдеткіштері 

Ускорители заряженных частиц  

Charged particle accelerators 
6 

BYaSF-5320 

FDSYa-5320 

NFNF-5320 

Бөліну және ядро синтезінің физикасы 

Физика деления и синтеза ядер 

Nuclear fission and nuclear fusion 

21.  

KZFNF-5321 

SYaFFN-5321 

MNPNP-5321 

Қазіргі заманғы физика және нейтрино физикасы 

Современная ядерная физика и физика нейтрино 

Modern nuclear physics and neutrino physics 
6 

YaMRS-5321 

YaMRS-5321 

NMRS-5321 

Ядролы-магниттік резонанстық спектроскопия 

Ядерно-магнитная резонансная спектроскопия  

Nuclear magnetic resonance spectroscopy 

22.  

ShKT-4322 

KTR-4322 

QTS-4322 

Шашыраудың кванттық теориясы 

Квантовая теория рассеяния 

Quantum theory of scattering 
6 

PFK-4322 

VFP-4322 

IPP-4322 

Плазма физикасына кіріспе 

Введение в физику плазмы 

Introduction to plasma physics 

23.  

AZhF-4323 

FOS-4323 

POS-4323 

Ашық жүйелер физикасы  

Физика открытых систем 

Physics of Open Systems  
6 

NF-4323 

FN-4323 

NP-4323 

Наножүйе физикасы  

Физика наносистем  

Nanosystems physics  
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"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 обучения 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; 
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6. plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7. generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

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

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

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

«Человек. Общество. Право». 

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

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

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. 

 

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; 
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3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

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

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

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

resources and environmental protection.  

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

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

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

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

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

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

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

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

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

regional and local levels; 

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

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

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

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

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

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

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

 

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; 
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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; 

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 
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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 

Fundamentals of law 

 

 

Математикалық анализ 

Математический анализ 

Mathematical analysis 

Пән дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған 

Пәннің мақсаты: студенттер бойына қазіргі заманғы математикалық ойлау 

дағдыларын баулу, практикалық іс-әрекетінде математикалық әдістерді және 

математикалық үлгілеу негіздерін қолдануға дайындау болып табылады. Пәнді игеру 

барысында студенттер келесі тақырыптарды меңгереді: векторлық алгебра мен 

аналитикалық геометрияның негізгі ережелері, матрицалар теориясының негіздері, 

сызықтық теңдеулер жүйелері, сызықтық алгебра теңдеулері, жалпы алгебра негіздері, 

жиындар теориясы, реттелген жиындар теориясы, негізгі алгебралық құрылымдар, 

бульдік алгебра. 

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: 
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- алгебра мен сандар теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамалары туралы 

түсінік алу 

- қарастырылған математикалық үлгінің мүмкін шектерін синтездеу 

- математикалық аппаратты дұрыс қолдану; 

- есептеулер мен дәлелдеуге типтік есептерді шеше алу. 

- пән бойынша оқу әдебиетімен өз бетімен жұмыс жасай алу 

- күрделілігі жоғары кәсіби есептерді шешуде математикалық әдістерді қолдану  

 

Цель курса: привитие навыков современного математического мышле¬ния, 

подготовка к использованию математических методов и основ математического 

моде¬лирования в практической деятельности. В ходе изучения дисциплины студенты 

усваивают знания по следующей тематике: основные положения векторной алгебра и 

аналитической геометрии, основы теории матриц, систем линейных уравнений, основы 

линейной алгебры, основы общей алгебры, теория множеств, теория упорядоченных 

множеств, основные  алгебраические структуры, булевы алгебры. 

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: 

- получить представление об основных понятиях и определениях теории алгебры и 

чисел 

- синтез возможных границ математической модели 

- использовать математического аппарата; 

- решить стандартных расчетов и расчетов. 

- владеть способность самостоятельно работать с учебной литературой по 

предмету. 

- использовать математических методов для решения высокопрофессиональных 

задач. 

 

The purpose of a course is instilling of skills of modern mathematical thinking, 

preparation for use of mathematical methods and bases of mathematical modeling in practical 

activities. During studying of discipline students acquire knowledge of the following subject: 

basic provisions vector algebra and analytical geometry, a basis of the theory of matrixes, 

systems of the linear equations, a basis of linear algebra, a basis of the general algebra, the 

theory of sets, the theory of the ordered sets, the main algebraic structures, Boolean algebras. 

Contents: Functions of several variables. Differential calculus of functions of several 

variables. Local extrema of functions of several variables. Implicit functions. Constrained 

optimization. Number series. Functional sequences and series. Flow and uniform convergence. 

Power series. Dual and multiple integrals. Fubini's theorem. Criterion Lebesgue integrable 

functions on Riemann. Replacing a variable in a multiple integral of Riemann. The line integral. 

Surface integrals of the first and second kind. The relationship between the integrals in space - 

basic integral formula. Scalar and vector fields. Improper integrals of functions defined on 

intervals. Fourier series and Riemann orthogonal trigonometric systems. Bessel's inequality. 

Dini at the point of convergence of trigonometric Fourier series, the Riemann. Fejer theorem. 

As a result of studying the discipline, the student will: 
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- get an idea of the basic concepts and definitions of the theory of algebra and numbers 

- synthesis of the possible boundaries of the mathematical model 

- use a mathematical apparatus; 

- solve standard calculations and calculations. 

- the ability to independently work with educational literature on the subject. 

- use mathematical methods to solve highly professional problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектептегі математика. 

Школьная математика. 

School mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Сандық әдістер. Бағдарламалау.  

Численные методы. Программирование.   

Numerical methods. Programming. 

 

 

Теориялық физиканың таңдаулы бөлімдері 

Избранные главы теоретической физики 

Elected heads of  theoretical  physics 

Мақсаты: «Теориялық физиканың таңдаула бөлімдері» пәнін меңгеру – 

студенттерге механикалық, электромагниттік құбылыстарды сипаттау барысында білім 

беру, механика мен электродинамиканың математикалық әдістерін меңгеру.   

Пәннің мазмұны:  

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.    

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- өндіріс процесінде туындайтын мәселелерді қалай шешу туралы білімін көрсету 

- нақты физикалық есепті шешу кезінде алынған теориялық материалды пайдалану; 

эксперименттерді сапалы жоспарлау және жүргізу, сондай-ақ алынған мәліметтерді 

бағалау. 

- қарапайым есептерді шешу үшін теорияның негізгі бөлімдерінде математикалық 

аппаратты қолдану. 

- нақты құбылыстарды талдау үшін теориялық Физиканың жалпы түсініктерін, 

принциптері мен заңдарын қолдану. 

- "теориялық физика"пәні саласының құрылымы туралы мәліметтер. 

 

Цель: освоения дисциплины «Избранные главы теоретической физики» - получение 

студентами знаний о физических моделях, используемых при описании механических и 

электромагнитных явлений, овладение математическими методами механики и 

электродинамики. 

Содержание дисциплины: 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 обучающийся будет: 

- демонстрировать знания о том, как решать проблемы, возникающие в процессе 

производства 
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- использовать теоретического материала, полученного при решении конкретной 

физической задачи; качественное планирование и проведение экспериментов, а также 

оценка полученных данных. 

-использовать математический аппарат в основных разделах теории для решения 

достаточно простых задач. 

-использовать общих понятий, принципов и законов теоретической физики для 

анализа конкретных явлений. 

-представлять о структуре предметной области «теоретическая физика». 

 

Purpose: development of discipline "The elected heads of theoretical physics" - receiving 

by students knowledge of the physical models used at the description of the mechanical and 

electromagnetic phenomena, mastering mathematical methods of mechanics and 

electrodynamics. 

Content of discipline: Tensor of deformations and tensor of tension. Deformation 

thermodynamics. Hooke's law. Uniform deformations. Deformations with change of 

temperature. Equations of the movement and balance. Longitudinal and cross waves in elastic 

medium. Dislocations. A field of deformations and tension round a dislocation. Action of a field 

of tension on a dislocation. Continuous distribution of dislocations. Orovan's ratio. The heat 

conductivity equation in solid bodies. Viscosity of solid bodies. Very viscous liquids – 

Maxwell's model. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge on how to solve problems arising in the production process 

- the use of theoretical material obtained in solving a specific physical problem; 

qualitative planning and conducting experiments, as well as evaluation of the data obtained. 

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

problems. 

- use General concepts, principles and laws of theoretical physics to analyze specific 

phenomena. 

- information on the structure of the subject area "theoretical physics". 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Механика, электр энергиясы және магнетизм 

Механика, Электричество и магнетизм 

Mechanics, Electricity and magnetism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Физика жаппай орталар 

Физика сплошных сред 

Physics of continuous environments. 

 

 

Бейорганикалық химия 

Неорганическая химия 

Inorganic chemistry 

«Бейорганикалық химия» пәнін игерудің міндеттері: студенттерде осы ғылыми 

пәннің теориялық негіздері, оның ерекшеліктері, басқа ғылымдармен байланысы және 

практикалық маңыздылығы туралы түсінік қалыптастыру. Осы пәнді игеру нәтижесінде 

атомның құрылымы мен химиялық байланыстар туралы қазіргі заманғы идеялар 

қалыптасуы керек. Студенттер химиялық процестердің энергиясы мен кинетикасы, 

тотығу реакцияларының теориялық негіздері және күрделі қосылыстар химиясы, 

ерітінділердегі реакциялардың негізгі заңдылықтары туралы түсінік алуы керек. Алынған 

теориялық идеяларға сүйене отырып, студенттер элементтердің және олардың 

қосылыстарының қасиеттерін талдап, қарапайым және күрделі қосылыстардың 

құрылымы мен қасиеттерін болжай білу керек. 

Пәннің мазмұны: Д. И. Менделеевтің периодтық заңы және периодтық жүйесі. 

Заттардың құрылысы теориясы.  Бейорганикалық заттардың кластары ерітінділер. 
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Электролиттік диссоциация теориясы. Химиялық реакциялар. Электролиз. Халькогендер. 

V топтың басты кіші тобы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- зертханалық ыдыстар мен жабдықтарды пайдалану; 

- заттың молекулалық формуласын табу; 

- химиялық зертханада қауіпсіз жұмыс ережелерін практикада қолдану; 

- органикалық емес заттар мен иондарға, органикалық қосылыстардың жекелеген 

сыныптарына сапалы реакциялар жүргізу; 

- реакция теңдеулерін құру, химиялық формулалар мен реакция теңдеулері 

бойынша есептер жүргізу; 

- тотығу-қалпына келтіру үдерістерінің электронды-иондық балансын құру; 

- химиялық реакциялардың көмегімен Бейорганикалық заттардың химиялық 

қасиеттерін дәлелдеу 

 

Целями освоения дисциплины "Неорганическая химия" являются: формирование у 

студентов понятий о теоретических основах этой научной дисциплины, ее особенностях, 

связи с другими науками и ее практической значимости. В результате освоения данной 

дисциплины должны быть сформированы современные представления о строении атома 

и химической связи. Обучающиеся должны получить представление об энергетике и 

кинетике химических процессов, теоретических основах окислительно-

восстановительных реакций и химии комплексных соединений, об основных 

закономерностях протекания реакций в растворах. На основе полученных теоретических 

представлений обучающиеся должны уметь анализировать свойства элементов и их 

соединений, получить навык прогнозирования строения и свойств простых и 

комплексных соединений. 

Содержание дисциплины: Периодический закон и периодическая система 

элементов Д. И. Менделеева. Теория строения веществ.  Классы неорганических веществ 
Растворы. Теория электролитической диссоциации. Химические реакции. Электролиз. 

Халькогены. Главная подгруппа V группы. 
В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-находить молекулярную формулу вещества; 

-применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; 

-проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

-составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

-составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов; 

-доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

неорганической природы 

 

The objectives of mastering the discipline "Inorganic Chemistry" are: the formation of 

concepts among students about the theoretical foundations of this scientific discipline, its 

features, its relationship with other sciences and its practical significance. As a result of 

mastering this discipline, modern ideas about the structure of the atom and chemical bonds 

should be formed. Students should gain an understanding of the energy and kinetics of chemical 

processes, the theoretical foundations of redox reactions and the chemistry of complex 

compounds, and the basic laws governing reactions in solutions. Based on the obtained 

theoretical ideas, students should be able to analyze the properties of elements and their 

compounds, and gain the ability to predict the structure and properties of simple and complex 

compounds. 

Discipline content: Periodic law and periodic system of elements By D. I. Mendeleev. 

Theory of the structure of substances.  Classes of inorganic substances Solutions. Theory of 
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electrolytic dissociation. Chemical reaction. Electrolysis. Chalcogens. Main subgroup V of the 

group. 

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

- use laboratory utensils and equipment; 

- find the molecular formula of the substance; 

- apply in practice the rules of safe work in the chemical laboratory; 

- to carry out qualitative reactions on inorganic substances and ions, separate classes of 

organic compounds; 

- to make equations of reactions, to carry out calculations on chemical formulas and 

equations of reaction; 

- to make the electron-ion balance of redox processes; 

- to prove by chemical reactions the chemical properties of substances of inorganic nature 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

            Органикалық химия  

Органическая химия 

Organic chemistry 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Post-requisites 

Физикалық химия, Сызықты емес физика. 

Физическая химия, Нелинейная физика. 

Physical chemistry,  Nonlinear 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 мазмұны: кристалдардың нүктелік симметриясы. Кристалды кеңістіктің 

геометриясы. Кристалдардың физикалық қасиеттері және олардың тензорлар көмегімен 

сипатталуы. Заттардың диамагниттік қасиеттері; механикалық өрісте сұйық кристалды 

жүйелердің фазалық ауысуы және құрылымы; магниттік өрісте сұйық кристалды 

наножүйелердің фазалық және құрылымдық түрленуі; сұйық кристалдарды қолданудың 

кейбір аспектілері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

-сұйық кристалдар физикасының негіздері; сұйық кристалдарың тепе тең күйінің 

термодинамикалық сипаттамасы; термодинамикалық тепе теңдікке қайтымсыз 

процестердің жақындау қасиеттер; сұйық кристалды фазалардың тұрақтылығы мен тепе 

теңдік жағдайындағы білімдерін көрсету 

-қолданбалы тапсырмаларды орындау үшін негізгі физикалық заңдар мен 

түсініктерді қолдану; сұйық кристалдарда параметрлер тәртібі мен флуктуациялар 

мінздемесін қолдану дағдыларына ие болу 

-статикалық және термодинамикалық сұйық кристалдардың әдістемелерін сипаттай 

алуы. 

- кәсіби тапсырмаларды орындау үшін базалық теориялық білімдерін қолдана білу 

қабілеті; математикалық талдау және моделдеу, теориялық және эксперименттік зерттеу 

әдістерін пайдалану; 

-кәсіби қызмет кезінде орын алған жағдайдың ғылыми жаратылыстану 

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

қолдану; 

- сандық және экспериментті зерттеулер орындау, нәтижелерді талдау және өңдеу 

жүргізу қабілеті. 
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Цель 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 

Содержание дисциплины: Точечная симметрия кристаллов. Геометрия 

кристаллического пространства. Физические свойства кристаллов и их описание с 

помощью тензоров. Диамагнитные свойства веществ; Фазовые переходы и структура 

жидкокристаллических систем в механическом поле; Фазовые и структурные 

превращения жидкокристаллических наносистем в магнитном поле; Распространение 

упругих и оптических волн в кристаллах.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знание стабильности жидкокристаллических фаз и равновесия 

-использовать для решения прикладных задач основные физические законы и 

понятия;   

-применять характеристики флуктуаций директора и параметров порядка в жидких 

кристаллах;  основные феноменологические и микроскопические модели 

жидкокристаллического состояния вещества; 

-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; 

– выявять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат; 

–выполнять численные и экспериментальные исследования, проводить обработку и 

анализ результаты. 

 

Purpose of studies the discipline: the study of the main types of phase transitions in 

polymer solutions and their characteristics, the types of phase states, the classification of liquid 

crystals, their textures, with phase and structural transformations of polymeric systems in 

magnetic and mechanical fields, as well as some aspects of the use of liquid-crystal systems. 

Course Description:  Discusses general issues of phase transitions, the liquid crystal state 

of matter, liquid-crystalline state of polymers. Optical properties and texture of liquid crystals; 

Diamagnetic properties of materials; Phase transitions and the structure of the liquid-crystal 

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

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

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

- demonstrate knowledge of the stability of liquid crystal phases and equilibrium 

-use for solving applied problems the basic physical laws and concepts; 

- apply the characteristics of director fluctuations and order parameters in liquid crystals; 

basic phenomenological and microscopic models of the liquid crystal state of a substance; 

-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; 

- 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; 

–To carry out numerical and experimental studies, to process and analyze the results 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

             Математика. Теориялық механика. 

 Математика. теоретическая механика. 

 Mathematics. theoretical mechanics. 
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Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Post-requisites 

Қатты денелердегі магнит құбылысының физикалық негіздері, инновациялар 

теориясы.  Сызықты емес физика. 

Физические основы магнитных явлений в твердых телах, теория инноваций.    

Нелинейная физика. 

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

Physics. 

 

 

Аналитикалық геометрия 

Аналитическая геометрия 

Analytic geometry 

«Аналитикалық геометрия» пәнінің мақсаты - студенттердің ғылыми әлемін 

тұжырымдау, математикалық есептерді талдау және тиісті шешімдерді таңдау, 

нәтижелерді лақап ат түрінде көрсету. 

Пәннің мазмұны: матрицалық алгебрамен және алгебралық әдістерді қолдана 

отырып геометриялық объектілерді сипаттаудың негізгі тәсілдерімен таныстыру. 

Зерттелген тұжырымдамалар көптеген экономикалық процестерді модельдеуде 

математикалық әдістерді қолданудың негізін құрайды, практикалық есептерді шешуде 

қалыптасқан дағдылар студенттерге белгілі бір экономикалық мәселені қарастыруда 

білімдерін кеңейтуге және қолдануға мүмкіндік береді, компьютерлік графиканы оқып 

үйренеді, трансформация және ақпаратты қорғау мәселелерін шешеді 

«Аналитикалық геометрия» пәнінің мазмұнын игеру нәтижесінде білім алушы  

- жиынтық теорияның негізгі ұғымдарына ие болу 

- сызықтық геометриялық заңдылықтарды математикалық сипаттау әдістерін 

қолдану; 

-заманауи бағдарламалық орталарда векторлық және матрицалық есептеулер 

әдістерін қолдану; 

- әр түрлі ақпарат көздерімен жұмыс. 

- аналитикалық геометрия пәнінің негізгі міндеттерін шешу дағдыларын талдау; 

 

 

Целью дисциплины «Аналитическая геометрия» является формирование у 

студентов научного мировоззрения, умения анализировать математические задачи и 

выбирать приемлемые варианты решения, представлять результаты в понятной форме. 

Содержание дисциплины: методом координат, алгеброй матриц, с основными 

способами описания геометрических объектов алгебраическими методами. Изучаемые 

понятия составляют фундамент для использования математических методов в 

моделировании многих экономических процессов, выработанные навыки при решении 

практических задач должны позволить студентам расширять и применять свои знания 

при рассмотрении той или иной экономической проблемы, изучении компьютерной 

графики, решении задач преобразования и защиты информации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 обладать основные понятия теории множеств;  

 применять способы математического описания линейных геометрических 

образов;  

 применять методы векторных и матричных вычислений в современных 

программных средах;  

 работать с информацией из различных источников.  

 анализировать навыками решения основных задач  

 

The purpose of the discipline "Analytical Geometry" is the formation of students' 

scientific worldview, the ability to analyze mathematical problems and choose acceptable 

solutions, present the results in an understandable form. 



 

19 

 

The tasks of studying the discipline. The objective of the course is to introduce the 

student to vector algebra, the coordinate method, matrix algebra, and the basic ways of 

describing geometric objects using algebraic methods. The concepts studied form the 

foundation for the use of mathematical methods in modeling many economic processes, the 

acquired skills in solving practical problems should allow students to expand and apply their 

knowledge when considering a particular economic problem, studying computer graphics, 

solving problems of converting and protecting information. 

As a result of mastering the content of the discipline "Analytical geometry", the student 

must: know: 

 possess the basic concepts of set theory; 

 apply methods of mathematical description of linear geometric patterns; 

 apply methods of vector and matrix calculations in modern software environments; 

 work with information from various sources. 

 analyze skills for solving basic problems 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

           Математика. Теориялық механика. 

 Математика. теоретическая механика. 

 Mathematics. theoretical mechanics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Мектеп курсындағы физика. 

Школьный курс физики. 

School physics course. 

 

 

Оптикадағы есептеулер мен мысалдар 

Оптика в примерах и задачах 

Optics examples and problems 

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 оқу нәтижесінде білім алушы: 

- математиканың негізгі міндеттерін дифференциалдық және интегралдық 

есептеуді, ықтималдық теориясын және статистиканы, сонымен қатар механика мен 

молекулалық физиканы меңгеру 

- нақты міндеттерді сандық түрде шешу 

- кәсіби міндеттерді шешу үшін оптика бойынша базалық теориялық білімді 

қолдану;  

- тәжірибеде базалық кәсіби дағдыларды қолдану;  

- профильді физикалық пәндерді меңгеру үшін физика саласында арнайы білімді 

қолдану.  

 

Цель:  формирование у студентов представления о современной физической 

картине мира и  научного  мировоззрения. 

Содержание дисциплины: Методика решения задач по оптике.Оптическая 

голография. Разложение излучения в спектр и характеристики спектральных приборов. 

Распрастранение света в изотропных средах.Поляризация света. Свойства одноосных 

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

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

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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- владеть основными задачами математики  дифференциальное и интегральное 

исчисление, теорию вероятности и статистики, а также механику и молекулярную физику 

- осуществлять количественно решать конкретные задачи 

-использовать базовые теоретические знания по оптике для решения 

профессиональных задач;  

-применять на практике базовые профессиональные навыки;  

-использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин. 

 

Purpose: formation of students' understanding of modern physical picture of the world 

and 

  scientific worldview. 

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

optike.Opticheskaya holography. The expansion of the radiation in the spectrum and the 

spectral characteristics of the instrument. Grafting of light in isotropic sredah.Polyarizatsiya 

light. properties uniaxial crystals. The dispersion and absorption of light scattering. Stefan's law 

of radiation –Boltzmann Wien's displacement law. Rayleigh-Jeans formula. Planck's formula. 

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

- own the basic tasks of mathematics, differential and integral calculus, probability theory 

and statistics, as well as mechanics and molecular physics 

- quantify specific tasks 

-use basic theoretical knowledge of optics to solve professional problems; 

- put into practice basic professional skills; 

-use specialized knowledge in the field of physics to master specialized physical 

disciplines. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 
Орта мектептегі физика курсы, математика курсы, механика, молекулалық физика 

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

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

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Кванттық механика, атомдық физика. 

Квантовая мехника, атомная физика. 

Quantum mechanics, atomic physics. 

 

 

Электр және магнетизм 

Электричество и магнетизм 

Electricity and magnetism   

Мақсаты: студенттерде әлемнің физикалық суретін қалыптастыру, білім беру 

жүйесі үшін сауатты маман дайындау. 

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

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

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

зарядталған шексіз жазықта өтеді, шексіз зарядталған жіп. Электростатикалық өрістің 

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

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

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

Лаплас заңы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- алынған теориялық материалды нақты физикалық мәселелерді шешу үшін 

қолдану;  

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

өңдеу.    
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- кәсіби есептерді шешу үшін электр және магнетизм бойынша базалық теориялық 

білімді қолдану;  

- тәжірибеде базалық кәсіби дағдыларды қолдану;  

- профильді физикалық пәндерді меңгеру үшін физика саласында арнайы білімді 

қолдану. 

 

Цель: сформировать у студентов физическую картинку мира, подготовить 

грамотного специалиста для системы образования. 

 Содержание дисциплины: 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: 

-применять полученные знания теоретического материала для решения конкретных 

физических проблем;  

-квалифицированно планировать и проводить эксперименты, а также обрабатывать 

полученные данные.    

-использовать базовые теоретические знания по электричеству и магнетизму  для 

решения профессиональных задач;  

-применять на практике базовые профессиональные навыки;  

-использовать специализированные знания в области физики для освоения 

профильных физических дисциплин. 

 

Objective: To form students' physical picture of the world, to prepare a competent expert 

for the education system. 

Contents: 

Coulomb's law. The electric field strength in vacuo. The principle of superposition of electric 

fields. Gauss's theorem and its application for the calculation of the electric field: infinite 

uniformly charged plane, two oppositely charged infinite planes, infinite charged filament, 

charged sphere uniformly charged sphere. The work force of the electrostatic field. The 

circulation of the electrostatic field. Potential and potential difference. Connection of the electric 

field potential. The principle of superposition for potentsialov.Elektrichesky dipole. The dipole 

field. Dipole external. Capacitors. The induction of the magnetic field. The magnetic field lines. 

The Bio -Savara Laplace. 

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

- apply the acquired knowledge of theoretical material to solve specific physical 

problems; 

-qualified to plan and conduct experiments, as well as process the data. 

-use basic theoretical knowledge of electricity and magnetism to solve professional 

problems; 

- put into practice basic professional skills; 

-use specialized knowledge in the field of physics to master specialized physical 

disciplines. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

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

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

The course of physics of high school mathematics course, mechanics, molecular physics 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Электродинамика және АСТ 

Электродинамика и СТО 

Electrodynamics and STO 

 

 

Электрониканың физикалық негіздері 

Физические основы электроники 

Physical bases of electronics 
Пән  дүниетану,  жалпыбілімдік, жалпыкәсіптік, аналитикалық құзыреттілікке 

бағытталған. 

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. 

Аталған пәнді оқып бітіру нәтижесінде студенттер: 

-еңбекті қорғаудың, өндірісте алған жарақаттарды талдауды, өрт қауіпсіздігі мен 

қақтығыстардың, өндірістік қауіпті және зиянды факторларының, сонымен бірге олардан 

қорғану жолдарының заңды актілер мен нормотивті құжаттарын білуі тиіс.   

 -өнеркәсіпте еңбек шартын бағалауды, тигізген зиянды талдауды, әртүрлі 

жарақаттарды болдырмау және қауіпті жағдайларда шаралар қолдана алуы керек.  

-жарақат алған адамға, абайсызда болған жарақаттарға алғашқы дәрігерлік көмек 

көрсетуге дағдылану. 

-материалдардың физикалық сипаттамаларын және олардың математикалық 

әдістемелерін білу; 

-радиотехникалық материалдарда жүретін негізгі физикалық процестерді білу, 

- радиотехникалық материалдарды дұрыс таңдау және қолдана білу мүмкіндігі. 

 

Дисциплина «Физические основы электроники» относится к циклу базовых 

дисциплин. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

основных законов физики, умение воспроизводить теоретическое описание основных 

физических явлений, владение математическим аппаратом в объеме, предусмотренном 

программой  университета. Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин физика и математика и служит основой для освоения дисциплин 

общепрофессиональной и специальной подготовки. 

Цель: формирование системы знаний, позволяющих применять в практической 

деятельности электронные методы исследований в физическом эксперименте; 

автоматизация получения, накопления и умения работать со специальной литературой по 

электронике. 

Содержание дисциплины:: 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: 
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- владеть основные физические характеристики материалов и методы их 

математического описания; 

- формировать основные физические процессы, происходящие в радиотехнических 

материалах. 

-проводить некоторые расчеты физических свойств радиотехнических материалов; 

- видеть навыками использования как аналитических методов решения задач, так и 

компьютерными методами анализа физических свойств радиотехнических материалов. 

- знать основные физические характеристики материалов и методы их 

математического описания, основные физические процессы, происходящие в 

радиотехнических материалах,  

-применять некоторые расчеты физических свойств радиотехнических материалов, 

правильно проводить выбор радиотехнических материалов. 

 

The discipline "Physical fundamentals of electronics" refers to the cycle of basic 

disciplines. Necessary conditions for development of discipline are: knowledge of fundamental 

laws of physics, ability to reproduce the theoretical description of the main physical phenomena, 

possession of mathematical apparatus in the volume provided by the program of technical 

university. The content of discipline is logical continuation of the content of disciplines of the 

physicist and mathematician and forms a basis for development of disciplines of all-vocational 

and special training. 

The purpose - formation of system of the knowledge allowing to apply in practical 

activities electronic methods of researches in physical experiment; automation of receiving, 

accumulation and ability to work with special literature on an elektronka. 

Content of discipline: General properties of solid bodies. Some elements of geometry of 

crystals. Imperfections in crystals. Zonal theory of a solid body. Fermi's surface. Physical 

properties of semiconductors. Conductivity of semiconductors. Conductivity of solid bodies. 

Contact phenomena. Electron-hole transition. Superficial states. Magnetic properties of solid 

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

dielectrics. Physical effects in the segnetoelektricheskikh materials. 

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

- possess basic physical characteristics of materials and methods of their mathematical 

description; 

- to form the basic physical processes occurring in radio engineering materials. 

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

- possess the skills of using both analytical methods for solving problems and computer 

methods for analyzing the physical properties of radio engineering materials. 

- to know the basic physical characteristics of materials and methods of their 

mathematical description, the basic physical processes occurring in radio engineering materials,  

- to apply some calculations of physical properties of radio engineering materials, 

correctly to carry out a choice of radio engineering materials. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Математика, мектеп курсындағы физика. 

Математика, школьный курс физики. 

Mathematics, school physics course. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrekvizity 

Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің физикасы 

Физика полупроводников и диэлектриков 

Physics of semiconductors and dielectrics 

 

Теориялық механика 

Теоретическая механика 

Theoretical mechanics 

Пән  негізгі жалпы ғылымдық пәндердің бірі және заманауи техниканың ғылыми 

базасы болып табылады. 
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Мақсаты: Студент механиканың қазіргі заманғы күйін және оны практикада 

қолдана білу тиіс.  

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. 

Аналитикалық механиканың негіздері.   

Аталған пәнді оқып бітіру нәтижесінде студенттер: 

-негізгі түсініктер және механиканың заңдары салдарынан шыққан материалдық 

нүкте қозғалысы және тепе-теңдігін оқу әдістері және материалдық нүкте, қатты дене 

және механикалық жүйе қозғалысы. 

- алған білімін нақты жағдайларды шешуде қолдана алу;  

-теориялық механика және математиканың классикалық есептерін шешуде алған 

білімін қолдану  

- кәсіби әрекетте ғылыми жаратылысытану пәндерінің негізгі заңдарын қолданады 

-математикалық анализ және үлгілеу, теориялық және эксперименттік зерттеу 

әдістерін пайдаланады. 

 

Дисциплина является одной из основных общенаучных дисциплин, научной базой 

современной техники. 

Цель: студент должен знать современное состояние механики и применять на 

практике эти знания. 

Содержание дисциплины: Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. 

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

Общий случай движения твердого тела. Сложное движение точки. Сложное движение 

твердого тела. Динамика материальной точки. Общие теоремы динамики. Динамика 

твердого тела. Основы аналитической механики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- владеть основные понятия и законы механики, методы движения и равновесия 

материальной точки и материальной точки, твердого тела и механического движения 

системы. 

- использовать полученные знания для решения конкретных ситуаций; 

- использовать знаний, полученных при решении классических задач механики и 

математики 

- применять основные законы субъектов научной дисциплины в профессиональной 

деятельности 

-применять математический анализ и моделирование, теоретические и 

экспериментальные методы исследования. 

 

Discipline is one of the major scientific disciplines, the scientific basis of modern 

technology. 

           Objective: the student must know the current state of mechanics and apply this 

knowledge in practice. 

Content of discipline: Point kinematics. The simplest movements of a solid body. Flat 

movement of a solid body. Rotation of a solid body round a motionless point. General case of 

the movement of a solid body. Difficult movement of a point. Difficult movement of a solid 

body. Dynamics of a material point. General theorems of dynamics. Dynamics of a solid body. 

Bases of analytical mechanics. 

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

- own basic concepts and laws of mechanics, methods of motion and equilibrium of a 

material point and material point, solid body and mechanical movement of the system. 

- use the acquired knowledge to solve specific situations; 

- use the knowledge gained in solving classical problems of mechanics and mathematics 

- apply the basic laws of subjects of scientific discipline in professional activities 
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- apply mathematical analysis and modeling, theoretical and experimental research 

methods. 

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 

 

 

Атом және атомдық ядро физикасы 

Физика атома и атомного ядра  

Physics of atom and atomic nucleus 

Пәннің мақсаты - атомдар мен молекулалардың әлемнің қасиеттері мен 

сипаттамалары студенттерді таныстыру . Микромира қасиеттерін зерттеу кванттық 

механиканың негізгі ережелеріне танысу мүмкін емес болғандықтан, әрине, кванттық 

механиканың негіздерін зерттеуге көп көңіл бөледі. Пәннің кванттық әлемнің қасиеттерін 

алғашқы алдын-ала түсінігін беріледі жалпы физика курсының , филиалы болып 

табылады. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерден тұрады: корпускулярлық - электр және 

магниттік өрістер, саласындағы бөлшектердің ауқымы зарядталған бөлшектердің үшін 

кванттық әлемнің толқындық дуализм, механика Гамильтон формализм, лагранжиан 

және Гамильтон. Теңдеу Шредингера. ядролық физика және бөлшектердің физикасы 

пайда және дамыту; құндылықтарды ауқымды, ядролық физика тән; физика өзара және 

олардың қысқаша сипаттамалары төрт түрі; элементар бөлшектер негізгі қасиеттері 

(тынышлықтағы масса, заряд, сығу, тұрақтылығы); элементар бөлшектер жіктеу 

принциптері; тұрақсыз мемлекеттер кванттық -механикалық сипаттамасы; элементар 

бөлшектер физика сақталу заңдары ; изотоптық спин ; странность ; тепе-тең ; әлсіз өзара ; 

электромагниттік өріс кванттау ; ядролық күшті ; элементар бөлшектер теориясы; 

бөлшектер мен кен бірыңғай теориясы; ядросының (сұйық тамшы ядролық снарядтар ) 

моделі ; радиоактивтілік ; альфа ыдырау ; гамма түрлендіру ядролық ; Ядролық 

реакцияларды тиімді қимасы және ажыратқыштар ; Күрделі ядро моделі ; термоядролық 

синтез реакциясы . 

Аталған пәнді оқып бітіру нәтижесінде студенттер: 

- кванттық механиканың нақты проблемаларды туындайтын негізгі нәтижелер 

мүмкіндігі болуын 

- ядролық процестермен байланысты проблемаларды шешуді үйренеді 

- ядролардың және элементар бөлшектер қасиеттері туралы айқын идеясына 

дағдыланады 

- кәсіби жұмыс дағдыларын пайдалану 

- бөлімшелердің негізгі міндеттерін сапалы және сандық қалыптастыру тәртібін 

бағалау. 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов со свойствами и особенностями мира 

атомов и молекул. Поскольку изучение свойств микромира невозможно без знакомства с 

основными положениями квантовой механики, в курсе уделяется большое внимание 

изучению основ квантовой механики. Дисциплина является разделом курса общей 

физики, в котором даётся первое предварительное представление о свойствах квантового 

мира.  

Содержание дисциплины: корпускулярно – волновой дуализм квантового мира, 

гамильтонов формализм в механике, функция Лагранжа и функция Гамильтона для 

заряженной частицы в электрическом и магнитном поле, импульс частицы в поле. 
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Уравнении Шредингера. Возникновение и развитие физики атомного ядра и физики 

элементарных частиц; масштабы величин, характерные для физики атомного ядра; 

четыре типа взаимодействий в физике и их краткая характеристика; основные свойства 

элементарных частиц (масса покоя, заряд, спин, стабильность); принципы классификации 

элементарных частиц; квантово-механическое описание нестабильных состояний; законы 

сохранения в физике элементарных частиц; изотопический спин; странность; четность; 

слабые взаимодействия; квантование электромагнитного поля; сильное ядерное 

взаимодействие; теории элементарных частиц; единая теория частиц и полей; модели 

ядра (жидкой капли, ядерных оболочек); радиоактивность; альфа распад; гамма 

превращения ядер; эффективные сечения и выходы ядерных реакций; модель составного 

ядра; термоядерная реакция синтеза. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- обладать основные результаты квантовой механики, которые имеют конкретные 

проблемы чтобы быть в состоянии 

- научить решать проблемы, связанные с ядерными процессами 

- привлекать представления о свойствах ядер и элементарных частиц 

- использовать профессиональных навыков 

- оценивать порядка качественного и количественного формирования основных 

задач подразделений. 

 

The purpose of discipline - to acquaint students with the properties and characteristics of 

the world of atoms and molecules. Since the study of the properties of the microcosm is 

impossible without acquaintance with the basic provisions of quantum mechanics, the course 

pays great attention to the study of the foundations of quantum mechanics. The discipline is a 

branch of general physics course, which is given the first preliminary understanding of the 

properties of the quantum world. The emergence and development of nuclear physics and 

particle physics; the scale of values, characteristic of nuclear physics; Four types of interactions 

in physics and their brief characteristics; the basic properties of elementary particles (the rest 

mass, charge, spin, stability); principles of classification of elementary particles; quantum-

mechanical description of unstable states; conservation laws in physics of elementary particles; 

isotopic spin; weirdness; parity; weak interactions; the quantization of the electromagnetic field; 

strong nuclear force; theory of elementary particles; unified theory of particles and fields; model 

of the nucleus (liquid drop nuclear shells); radioactivity; alpha decay; gamma nuclear 

transformation; effective cross sections and outs of nuclear reactions; model of the compound 

nucleus; thermonuclear fusion reaction. 

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

- The main results of quantum mechanics that have specific problems in order to be able 

to 

- learn how to solve problems associated with nuclear processes 

- attract ideas about the properties of nuclei and elementary particles 

- use professional skills 

- to assess the order of qualitative and quantitative formation of the main tasks of the 

units. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Механика, молекулалық физика  

Механика, молекулярная физика. 

Mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Graduate work 
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Шет тілі. Ғылыми-техникалық аударманың практикасы 

Иностранный язык. Практика научно-технического перевода 

Foreign language. The practice of scientific and technical translation 
«Шет тілі. ғылыми-техникалық аударманың практикасы» пәні профильді болып 

табылады 

Мақсаты: әдеби, публицистік және ғылыми стильдегі мәтіндерге лингвистикалық 

елтанулық талдау жасауды үйрену. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Ғылыми-практикалық мәтіндерді 

аудару әдістері. Мәтінді жіктеу және аударма бірліктері. Аудармадағы жасалым түрлері. 

Аударма транскрипциясы. Калькілеу. Лексика-семантикалық түрленулер. 

Фразелогизмдерді аудару әдістері. Ұқсас формалардың морфологиялықтүрленуі. Сөз 

тіркесіндегі түрлену. Сөйлемдегі синтаксистік түрлену. Аударманың стильдік әдістері. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- негізгі білдіру құралдары мен стилистикалық тәсілдер, мәтінді композициялы 

құру негіздерін түсіну 

- негізгі мемлекеттер туралы фактілерді, әлем мен мемлекеттегі негізгі саяси, 

экономикалық және мәдениет  жағдайларын, адамзаттаң қоғамдық, экологияық және 

басқа жаһанды мәселелері, курс шеңберіндегі оқылатын грамматикалық құрылымдар мен 

лексикалық бірліктерді білуі тиіс. 

- әдеби, жарияланатын және ғылыми мәтіндерге лингвистикалық талдау жасау 

-орыс тілінде оқылған кез келген сипаттағы материалды ағылшын тіліне реферат 

түрінде аударуға, коммуникациялық міндеттерді қалыптастыру және оларды шешу 

жолдарын құруға дағдылану 

- өткен тақырыпта ағылшын тілінде сөйлесудің ауызша және жазбаша 

технологияларын баяндау 

 

Дисциплина «Иностранный язык. практика научно-технического перевода» 

является профильной дисциплиной. 

Цель: умение проводить лингвострановедческий анализ текстов художественного, 

публицистического и научного стилей. 

Содержание курса включает следующие разделы: Способы перевода научно-

технических текстов. Единицы перевода и членение текста. Виды преобразований при 

переводе. Переводческая транскрипция. Калькирование. Лексико-семантические 

модификации. Приемы перевода фразеологизмов. Морфологические преобразования в 

условиях различия форм. Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний. 

Синтаксические преобразования на уровне предложений. Стилистические приемы 

перевода. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать основные инструменты выражения и стилистические подходы 

- владеть ключевых состояний, основных политических, экономических и 

культурных условий в мире и стране, гуманитарных, общественных, экологических и 

других глобальных проблем, грамматических структур и лексических единиц в рамках 

курса. 

- применять лингвистический анализ литературных, опубликованных и научных 

текстов 

- переводить любые материалы, которые читаются на иностранном языке, на 

английский как абстрактные, формулировать задачи общения и находить решения. 

- изложить устных и письменных технологий разговора на английском языке на 

предыдущую тему 

 

The discipline "Foreign language. the practice of scientific and technical translation "is 

the core subjects. 

Objective: ability to carry out the analysis of texts Lingvostranovedchesky artistic, 

journalistic and scientific style. 
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The course content includes the following sections: Translation Methods of scientific and 

technical texts. Units of translation and articulation of the text. Types of changes in translation. 

Translation transkriptsiya.Kalkirovanie. Lexico-semantic modification. Translation Techniques 

of phraseology. Morphological transformation in a difference forms. Syntax conversion at the 

level of phrases. Syntax conversion at the level of sentences. Stylistic translation techniques. 

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

- basic expression tools and stylistic approaches, understanding the basics of writing text 

- own key conditions, the main political, economic and cultural conditions in the world 

and the country, humanitarian, social, environmental and other global problems, grammatical 

structures and lexical units within the framework of the course. 

- apply linguistic analysis of literary, published and scientific texts 

- translate any materials that are read in a foreign language into English as abstract, 

formulate communication tasks and find solutions. 

- to present oral and written technologies of the conversation in English on the previous 

topic 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Кәсіби-бағыттлған шет тілі. Шет тілі. Практикалық грамматика. Шет тілі. Ауызша 

және жазбаша сөйлеу практикасы 

Профессиональ-ориентированный иностранный язык. Иностранный язык. 

Практическая грамматика. Иностранный язык. Практика устной и писменной речи, 

Professionals-oriented language. Foreign language. Practical Grammar. Foreign language. 

The practice of oral and written speech 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ғылыми мақалалар мен дипломдық жұмыс жазу. 

Написание научных статей и дипломной работы 

Writing scientific papers and thesis 

 

 

Шет тілі. Техникалық аударма 

Иностранный язык. Технический перевод 

Foreign language. The technical translation  

«Шет тілі. техникалық аударма» пәні профильді болып табылады 

Мақсаты: әдеби, публицистік және ғылыми стильдегі мәтіндерге лингвистикалық 

елтанулық талдау жасауды үйрену. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Аудармадағы жасалым түрлері. 

Аударма транскрипциясы. Сөйлемдегі синтаксистік түрлену. Аударманың стильдік 

әдістері. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- негізгі білдіру құралдары мен стилистикалық тәсілдер, мәтінді композициялы 

құру негіздерін түсіну 

- негізгі мемлекеттер туралы фактілерді, әлем мен мемлекеттегі негізгі саяси, 

экономикалық және мәдениет  жағдайларын, адамзаттаң қоғамдық, экологияық және 

басқа жаһанды мәселелері, курс шеңберіндегі оқылатын грамматикалық құрылымдар мен 

лексикалық бірліктерді білуі тиіс. 

- әдеби, жарияланатын және ғылыми мәтіндерге лингвистикалық талдау жасау 

-орыс тілінде оқылған кез келген сипаттағы материалды ағылшын тіліне реферат 

түрінде аударуға, коммуникациялық міндеттерді қалыптастыру және оларды шешу 

жолдарын құруға дағдылану 

- өткен тақырыпта ағылшын тілінде сөйлесудің ауызша және жазбаша 

технологияларын баяндау 

 

Дисциплина «Иностранный язык. технический перевод»  является профильной  

Цель: умение проводить лингвострановедческий анализ текстов художественного 

стилей; 
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Содержание дисциплины:  Способы перевода научно-технических текстов. 

Единицы перевода и членение текста. Виды преобразований при переводе. 

Переводческая транскрипция.. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- основные инструменты выражения и стилистические подходы, понимание основ 

написания текста 

- владеть ключевых состояний, основных политических, экономических и 

культурных условий в мире и стране, гуманитарных, общественных, экологических и 

других глобальных проблем, грамматических структур и лексических единиц в рамках 

курса. 

- применять лингвистический анализ литературных, опубликованных и научных 

текстов 

- переводить любые материалы, которые читаются на иностранном языке, на 

английский как абстрактные, формулировать задачи общения и находить решения. 

- изложить устных и письменных технологий разговора на английском языке на 

предыдущую тему 

 

Discipline “Foreign language. technical translation ”is a specialized 

Purpose: the ability to conduct linguistic and regional analysis of texts of artistic styles; 

The content of the discipline: Methods for translating scientific and technical texts. 

Translation units and text division. Types of transformations during translation. Translation 

transcription .. 

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

- basic expression tools and stylistic approaches, understanding the basics of writing text 

- own key conditions, the main political, economic and cultural conditions in the world 

and the country, humanitarian, social, environmental and other global problems, grammatical 

structures and lexical units within the framework of the course. 

- apply linguistic analysis of literary, published and scientific texts 

- translate any materials that are read in a foreign language into English as abstract, 

formulate communication tasks and find solutions. 

- to present oral and written technologies of the conversation in English on the previous 

topic 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Кәсіби-бағыттлған шет тілі. Шет тілі. Практикалық грамматика. Шет тілі. Ауызша 

және жазбаша сөйлеу практикасы 

Профессиональ-ориентированный иностранный язык. Иностранный язык. 

Практическая грамматика. Иностранный язык. Практика устной и писменной речи, 

Professionals-oriented language. Foreign language. Practical Grammar. Foreign language. 

The practice of oral and written speech 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ғылыми мақалалар мен дипломдық жұмыс жазу. 

Написание научных статей и дипломной работы 

Writing scientific papers and thesis 

 

 

Occupational Safety and Health 

«Еңбекті қорғау» пәні қолданбалы техникалық ғылым болып табылады, әлеуметтік-

экономикалық, жаратылыстану және жалпы кәсіби пәндерді меңгеру кезінде алынған 

білімге негізделеді. 

Мақсаты - қауіпсіздік ұйымдастыру және өндірістегі салауатты еңбек пен төтенше 

жағдайлардан қорғау бойынша өз бетімен жұмыс істеуге болатын тіршілік қауіпсіздігі 

бойынша студенттерде негізгі қаланған білімді қалыптастыру. 

Еңбекті қорғау 

Охрана труда 
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Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Курс бойынша негізгі түсініктер 

мен анықтамалар. Қазақстан Республикасының үкіметі мен кәсіби одақтарды шешу 

бойынша еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі сұрақтары. Ғылыми-техникалық алға 

жылжу және өндірістегі еңбекті қорғау. Тіршілік қауіпсіздігінің шарттарын саулықтыру 

және қауісіздік бойынша жұмыстардың негізгі бағыттары. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- еңбекті қорғау бойынша негізгі заңнамалық актілер мен нормативтерді, еңбек 

жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіби аурулардың себептерін 

талдау әдістерін, өрт және авариялар туралы, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар 

туралы мәліметтерді, объектілерде олармен күресу әдістері мен құралдарын меңгеру; 

- кәсіби қызметте қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету 

- кәсіби қызметте талдау жасау 

- экобиқорғау техникасын пайдалану 

- автосервис кәсіпорнында еңбекті қорғау жөніндегі құжаттарды ресімдеу. 

- еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларға материалдық шығындар есебін жүргізу 

-себеп-салдарлық байланыс сызбасын жасай отырып, жазатайым жағдайға талдау 

жүргізу 

 

Дисциплина «Охрана труда» является прикладной технической наукой, базируется 

на знаниях, полученных при изучении социально- экономических, естественно- научных 

и общепрофессиональных дисциплин. 

Цель - формирование у студентов основополагающих знаний по безопасности 

жизнедеятельности, позволяющих вести самостоятельную работу по организации 

безопасности и здоровых условий труда на производстве и защиту при чрезвычайных 

ситуациях; 

Содержание дисциплины: Основные понятия, термины и определения курса. 

Вопросы охрана труда и обезпечение безопасности жизнедеятельности в решениях 

правительства и профсоюзов Республики Казахстан. Научно-технический прогресс и 

охрана труда в промышленности. Основные направления работ по безопасности и 

оздоровлению условий жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- обладать основные законодательные акты и нормативы по охране труда, методы 

оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сведения о пожаре и авариях, об опасных и вредных 

производственных факторах, методы и средства борьбы с ними на объектах; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

- анализировать в профессиональной деятельности 

- использовать экобиозащитную технику 

- оформлять документы по охране труда на автосервисном предприятии. 

- производить расчёты материальных затрат на мероприятия по охране труда 

- проводить ситуационный анализ несчастного случая с составлением схемы 

причинно-следственной связи 

 

Discipline "Occupation alhealth and safety of life" is an applied engineering sciences, 

based on knowledge gained in the study of social and economic, natural-scientific and general 

professional disciplines. 

The purpose of the discipline: the formation of the students basic knowledge of health 

and safety, allowing to conduct independent work on the organization of safety and health at 

work and protection in emergency situations; 

Course Description: Basic concepts, terms and definitions of the course. Labor protection 

and life in the Security decisions of the government and the trade unions of the Republic of 

Kazakhstan. Scientific and technical progress and safety in the industry. The main directions of 

work on the safety and improvement of living conditions. 

As a result of the study a student must: 
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- to present the main legislative acts and regulations on labor protection, methods of 

assessment of working conditions and analysis of the causes of occupational injuries and 

occupational diseases, information on fire and accidents, on dangerous and harmful industrial 

factors, methods and means of combating them at the facilities; 

- to provide safe working conditions in professional activity 

- participation in professional activities 

- use eco-protective equipment 

- to execute documents on labor protection at the car service enterprise. 

- to make calculations of material costs for labor protection measures 

- to carry out situational analysis of the accident with the drawing up of a causal 

relationship scheme 

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 

Ғылыми мақалалар мен дипломдық жұмыс жазу. 

Написание научных статей и дипломной работы 

Writing scientific papers and thesis 

 

 

Electrodynamics and SS 

Мақсаты - студенттерде статистикалық заңдылықтарды өңдеуде білім, біліктерін 

қалыптастыру болып табылады. Курста статистикалық заңдылықтар, статистикалық 

тұрақтылығы және ықтималдың статистикалық анықтамасы, кездейсоқ шамалардың 

математикалық күтуі және оның қасиеттері, жиілік бойынша оқиғаның тәуелсіз 

ықтималдығын бағалау туралы есептер қарастырылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: электростатика – қозғалмайтын 

зарядтар және сонымен байланысты электр өрісі,тұрақты ток және магнетизм – біртекті 

қозғалған зарядттар, айналмалы ток және электродинамика- біртекті қозғалмайтын 

зарядттар және сол арқылы пайда болатын айналмалы өрістер 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі теоремаларды тұжырымдамалары мен дәлелдеулерін білу, нақты 

міндеттерде қолдана білу; 

-  физикалық зерттеулерде қолданылатын негізгі әдістердің болмысын білу; 

-  математикалық статистика формулаларын нақты есептерге қолдана алу. 

-  кездейсоқ оқиғалардың ықтималдығын есептеу; кездейсоқ өлшемдердің сандық 

сипаттамаларын табу; математиклық статистика есептерін шешу.  

- физикалық тиісті өз шешімдерін жеткізу үшін кәсіби қызмет барысында 

туындайтын проблемаларды анықтау қабілеті. 

 

Цель: формировать у студентов знаний и умений обработки статистических 

закономерностей. В курсе рассматриваются статистические закономерности, 

статистическая устойчивость и статистическое определение вероятности, математическое 

ожидание случайной величены и ее свойства, задача об оценке независимой вероятности 

событий по частоте. 

Содержание дисциплины: неподвижные заряды и связанные с ними электрические 

поля – электростатика; равномерно движущиеся заряды – постоянный ток и магнетизм; 

неравномерно движущиеся заряды и создаваемы при этом переменные поля, переменный 

ток и электродинамика. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- использовать их в конкретных задачах понятия и аргументы теорем 

Электродинамика және ҚКС 

Электродинамика и СТО 
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- демонстрировать природу основных методов, используемых в физических 

исследованиях; 

- применять формулы математической статистики к конкретным отчетам. 

- расчет вероятности случайных событий; Нахождение количественных 

характеристик случайных величин; решение задач математической статистики. 

- выявлять проблемы, возникающие в профессиональной деятельности, для 

принятия собственных физических решений. 

 

The purpose of a course is formation at students of knowledge and abilities of processing 

of statistical regularities. It is aware statistical regularities, statistical stability and statistical 

definition of probability, a population mean of casual size and its property, a task about an 

assessment of independent probability of events of frequency are considered. 

Course content includes the following sections: fixed charges and related electric fields, 

electrostatics; uniformly moving charges, direct current and magnetism; neravnomerno moving 

charges and thus sozdavaemy variable fields , AC and electrodynamics. 

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

- use them in specific problems of the concepts and arguments of theorems 

- demonstrate the nature of the basic methods used in physical research; 

- apply mathematical statistics formulas to specific reports. 

- calculation of the probability of random events; Finding quantitative characteristics of 

random variables; solving problems of mathematical statistics. 

- identify problems arising in professional activities for making their own physical 

decisions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Дискреттік математика және математикалық логика. Математика 1 Алгебра және 

геометрия. 

Дискретная математика и математическая логика. Математика 1 Алгебра и 

геометрия. 

Discrete mathematics and mathematical logic. Mathematics 1 Algebra and geometry. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Сандық әдістер. 

Численные методы. 

Numerical methods. 

 

Математикалық физиканың әдістері 

Методы математической физики  

Methods of mathematical physic 

Мақсаты: студенттерді физика мұғалімінің кәсіби қызметіне дайындау және 

теориялық физика курсын игерту. 

Пәннің  мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Өрістің математикалық теориясы 

және математикалық физиканын дифференциалдық теңдеуі. Бір өлшемді жүйенің 

тербеліс теңдеуін, кеңістікте әртүрлі табиғатты толқындардын таралу теңдеуін, 

жылуөткізгіштік теңдеуін, Лаплас теңдеуін шешу және Лаплас теңдеуінің шешу әдістері. 

Параллель Фурье қатары және Фурье әдісі қаралып, интегралды теңдеулер жайлы 

түсінікті қалыптастыру 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- практикалық есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдану 

- математикалық талдау және модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу 

әдістерін қолдану 

- физика мен математиканы бір-бірімен байланыстыру 

- скаляр және векторлық өрістердің негізгі қасиеттерін талдау 

- аналитикалық функциялардың интегралдық түрлендірулерінің негізгі түрлерін 

және олардың қасиеттерін ұсыну 
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- математикалық аппаратты, математикалық модельдердің негізгі қасиеттерін 

қолдану 

 

Цель- Подготовка студентов к выполнению профессиональной деятельности 

учителя физики, а также к освоению курсов теоретической физики. 

Содержание дисциплины: Математическая теория поля и дифференциальные 

уравнения математической физики. Решение уравнения колебаний одномерных систем, 

уравнения распространения волн различной природы в пространстве, уравнение 

вынужденных колебаний струны, уравнение теплопроводности, уравнение Лапласа и 

методы их решения. Параллельно рассматривается преобразование Фурье и спе функции; 

даётся представление об интегральных уравнениях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- применять математические методы для решения практических задач 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

- связывать физику и математику друг с другом 

- анализировать основные свойства скалярных и векторных полей 

- представлять основные типы интегральных преобразований аналитических 

функций и их свойства 

- использовать математический аппарат, основные свойства математических 

моделей 

 

The purpose - Training of students for performance of professional activity of the teacher 

of physics, and also for development of courses of theoretical physics. 

Content of discipline: Mathematical field theory and differential equations of 

mathematical physics. The solution to the equation of oscillations of one-dimensional systems, 

the equations of propagation of waves of different nature in the space, the equation of forced 

vibrations of strings, heat conduction equation, Laplace equation and their solutions. In parallel, 

the Fourier transform and special functions are considered; an idea of integral equations is 

given. 

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

- apply mathematical methods to solve practical problems 

- apply methods of mathematical analysis and modeling, theoretical and experimental 

research 

- connect physics and mathematics with each other 

- analyze the basic properties of scalar and vector fields 

- represent the main types of integral transformations of analytical functions and their 

properties 

- use the mathematical apparatus, the basic properties of mathematical models 

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 

 

https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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Жоғарғы математика элементтері бар физика 

Физика с элементами высшей математики 

Physics with elements of higher mathematics 

«Жоғарғы математика элементтері бар физика» - жаратылыстану ғылымдары 

саласындағы міндетті пәндер қатарына жатады, ол танымның негізгі құралдарының бірі 

болып табылады. 

Мақсаты: Жоғарғы математика элементтері бар физика пәні аналитикалық 

геометрияның жазықтағы теория негіздерін, физика математика аралық қатынастарды 

толық оқытып үйрену. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Математикалық талдау. 

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. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

-математикалық талдау, сызықтық алгебра мен аналитикалық геометрия негіздерін 

түсіну; 

-негізгі заңдар, теориялар мен формулаларды пайдалану; 

- кешенді сандар теориясының ұғымдарын қолдану; 

- алынған білімдерді оқу пәндерін оқу барысында қолдануға дағдылану  

- әдебиеттермен өз бетімен жұмыс жасап үйрену. 

- жоғары маман және жалпы білім беру элементтері бар физикадағы күрделі 

проблемаларды шешу мүмкіндігіне ие болу; 

 

«Физика с элементами высшей математики» - базовая дисциплина в цикле 

естественно научных дисциплин, она является одним из основных средств познания. 

Цель: 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 дисциплины: 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: 

- понимать математический анализ, основ линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- использовать основных законов, теорий и формул; 

- применять понятий теории комплексных чисел; 

- применять полученные знания в учебной дисциплине. 

- самостоятельно работать с литературой. 

- решать самые сложные физические задачи с элементами высшего 

профессионального и начального образования; 

 

"Physics with elements of higher mathematics" - a basic discipline in the natural cycle of 

scientific disciplines, it is one of the main means of knowledge. 

Purpose: Formation and permanent control of formation of knowledge and skills of 

students - future teachers of a school course of physics. Education decision of physical problems 

with standard and non-standard ways. Formation of methodical ideas on ways of training 

students the ability to solve problems. 

Course content includes the following sections: Mathematical analysis, differential and 

integral equations, analytic geometry and higher algebra, basic of vector and tensor analysis, 

course of general physics, atomic physics, nuclear physics, quantum mechanics, condensed 

matter physics, theoretical physics 
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As a result of studying the discipline the student will: 

             - Understand mathematical analysis, the basics of linear algebra and analytic geometry; 

- use basic laws, theories and formulas; 

- apply the concepts of the theory of complex numbers; 

- apply the acquired knowledge in the discipline. 

- independently work with literature. 

- solve the most complex physical problems with elements of higher professional and 

primary education; 

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 

 

 

Физикалық процесстерді компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование физических процессов 

Computer simulation 

«Физикалық процесстерді компьютерлік үлгілеу» пәні мамандану таңдау бойынша 

базалық болып табылады 

Мақсаты: студенттерді физикалық үрдістерді компьютерде үлгілеуге үйрету. 

Олардың объектілі-бағдарлау бағдарламасының негізгі әдістері бойынша білім алуы 

Windows  бойынша қосымшалар жасаудың негізгі технологиясын зерделеу, есептеу 

техникасын пайдалану және тәжірибені жоспарлау ептілігін меңгеру, ойлау еңбегін 

ғылыми ұйымдастыру дағдыларын және ойлау мәдениетін қалыптастыру  

Пәннің мазмұны: Физикалық жүйелерді үлгілеу тарихы. Физикалық жүйелерді 

үлгілеу әдістері мен құралдары. Жылулық массаны алмастыруға есептер шешуде 

математикалық физика әдістерінінің рөлі. Шешудің аналитикалық амалдары. Сандық 

шешу әдістері. Заманауи қолданбалы бағдарламасы бумасы көмегімен есептерді шешудің 

компьютерлік тәсілдері. Ұғымдар мен технологияларды модельдеу. Физикалық 

процестерді және құбылыстарды модельдеу. Математиканың қолданбалы тапсырмалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- компьютерлік құралдар көмегімен есептерді аналитикалық және сандық әдістері 

арқылы шешу.  

- жаңа есептерді қою және шешу үшін алынған білімді қолдану,  

- үрдістердің негізгі сипаттамаларын - температур, температура градиенті, 

жылдамдықтың жақын есептеулерін жүгізуге дағдылану. 

 - физикалық тапсырмаларды шешіп, қолданбалы бағдарламаларды пайдалануға 

дағдылану 

- студенттердің алгоритмдік ойлауын қалыптастыруға ықпал ету 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование физических процессов» является 

базовой дисциплиной специализации по выбору.  

Цель: обучение студентов моделированию физических процессов на компьютере, 

приобретение ими знаний по основным методам объектно-ориентированного 

программирования,  изучение основных технологий создания приложений под  Windows, 

овладение умением планирования эксперимента и использования вычислительной 
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техники;  формирование культуры мышления и навыков научной организации 

умственного труда. 

Содержание дисциплины: История моделирования физических систем. Средства и 

методы моделирования физических систем. Роль методов математической физики в 

решении задач тепломассопереноса. Аналитические способы решения. Численные 

методы решения. Компьютерные методы решения задач с помощью современные пакетов 

прикладных программ. Моделирование понятия и технологии. Моделирование 

физических процессов и явлений. Прикладные задачи математики. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- понимать аналитические и численные методы решения задач с использованием 

компьютерных инструментов. 

- использовать полученных знаний для постановки и решения новых проблем, 

- демонстрировать основные характеристики процессов - температура, градиент 

температуры, расчет скорости. 

 - решать физические задачи и применять прикладные программы 

- содействовать формированию у студентов алгоритмического мышления 

 

The discipline "Computer modeling of physical processes" is the basic discipline of 

specialization by choice. 

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

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

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

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

organization of mental work. 

The content of the discipline: History of modeling of physical systems. Means and 

methods of modeling physical systems. The role of mathematical physics methods in solving 

heat and mass transfer problems. Analytical solutions. Numerical methods of solution. 

Computer methods for solving problems using modern software packages. Modeling concepts 

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

mathematics. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- Understand analytical and numerical methods for solving problems using computer 

tools. 

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

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

gradient, speed calculation. 

- solve physical problems and apply application programs 

- to promote the formation of algorithmic thinking in schoolchildren 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық талдау, информатика, молекулалық физика, механика, электр   

және магнетизм. 

Математический анализ, информатика, молекулярная физика, механика, 

электричество и магнетизм  

Mathematical analysis, informatics, molecular physics, mechanics, electricity and 

magnetism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Курстық немесе дипломдық жұмыс 

Курсовая или дипломная работа 

Course or thesis 
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Ядроларды жылу энергиясына бөлу энергиясын түрлендіру әдістері мен 

техникасы 

Методы и техника преобразования энергии деления ядер в тепловую энергию 

Methods and techniques of energy conversion of nuclear fission in the thermal 

energy 

 «Ядролық бөліну энергиясының жылулық энергияға айналу әдісі мен техникасы» 

пәні  мамандану таңдау бойынша базалық болып табылады. 

Мақсаты: маманның өндірістік, ғылыми-зерттеу және жобалау қызметінде қажетті 

ядролық физика, атомдық ядролар бөлінуі және синтезі физикасы аумағында білім, 

білікті дағдыға ие болу. 

Пәннің мазмұны: ядроның элементарлы теориясы, тізбекті үрдістер негіздері. 

Термоядролық реакциялар және ядролар синтезі, жеңіл ядролар синтезі үрдісінің өзіндік 

қолдау мүмкіндігі, термоядролық синтезді басқару мәселелері. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- ядролар бөлінуінің элементарлы теориясын; тізбекті реакциялар негіздерін, жеңіл 

ядролар синтезі негізгі теорияларын, басқарылатын термоядролық синтез мәселелерін 

білуі керек.  

- практикалық қызметте  алған білімді қолдану; ядролық алмасулар нәтижелерінің 

бағалаушы және инженерлік есептеулерін жүргізу. 

- зерттеу және зарядталған бөлшектерді қолданбалы қолдануы үшін жаңа 

физикалық әдістер, құралдар және қондырғылар мен үдеткіштер кешені бойынша жаңа 

ақпараттарды іздеу және сыни талдау. 

- контурдың және сорғылардың гидравликалық сипаттамалары бойынша реактор 

арқылы жылу тасымалдағыштың шығынын анықтау; 

- гидравликалық пішіндеудің берілген тәсілдерінде жылу тасығыштың 

шығындарын ТВС арқылы анықтау; 

 

Дисциплина «Методы и техника преобразования энергии деления ядер в тепловую 

энергию» является базовой дисциплиной специализации по выбору, в которой изучаются 

технологические особенности перевода ядерной энергии в тепловую. 

Цель:  формирование знаний, умений и навыков в области ядерной физики, физики 

деления и синтеза атомных ядер, необходимых для производственной, научно-

исследовательской и проектной деятельности специалиста. 

Содержание дисциплины:: Элементарная теория деления ядер, основы цепного 

процесса. Термоядерные реакции и синтез ядер, возможность самоподдерживающего 

процесса синтеза легких ядер, проблемы управляемого термоядерного синтеза. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

-обладать  элементарную теорию деления ядер, основы цепного процесса; основы 

теории синтеза легких ядер, проблемы управляемого термоядерного синтеза; 

- использовать полученные знания в практической деятельности; проводить 

оценочные и инженерные расчеты результатов ядерных превращений; 

- демонстрировать поиска  и критического  анализа  новой информации  по 

ускорительным  комплексам  и новых  физических  методов, приборов  и  устройств  для  

их исследования  и  прикладного применения  пучков заряженных частиц. 

-  определять расход теплоносителя через реактор по гидравлическим 

характеристикам контура и насосов; 

-  определять расходы теплоносителя через ТВС при заданных способах 

гидравлического профилирования; 

 

The discipline "Methods and techniques of energy conversion of nuclear fission to heat 

energy," which examines the technological features of the transfer of nuclear energy into 

thermal energy. 
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Course Description: Elementary theory of nuclear fission, the basics of the process chain. 

Thermonuclear reactions and nuclear fusion, the ability to self-sustaining process of nuclear 

fusion of light, the problem of controlled thermonuclear fusion. 

The purpose of the discipline: the formation of knowledge and skills in the field of 

nuclear physics, fission and fusion of atomic nuclei necessary for the production, research and 

project activities specialist. 

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

- possess the elementary theory of nuclear fission, the basics of the chain process; 

fundamentals of the theory of fusion of light nuclei, problems of controlled thermonuclear 

fusion; 

- use the knowledge gained in practice; carry out evaluative and engineering calculations 

of the results of nuclear transformations; 

- demonstrate the search and critical analysis of new information on accelerator 

complexes and new physical methods, instruments and devices for their research and 

application of charged particle beams. 

- determine the flow rate of coolant through the reactor by the hydraulic characteristics of 

the circuit and pumps; 

- determine the coolant flow through the fuel Assembly with the specified methods of 

hydraulic profiling; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Атомдық физика, радиационды физика және радиационды материалтану, 

нейтронды физика,  ядролық физиканың эксперименттік зерттеу әдістері. 

Атомная физика,  радиационная физика и радиационное материаловедение, 

нейтронная физика,  экспериментальные методы исследования ядерной физики. 

Atomic physics and nuclear physics, radiation physics and radiation material science, 

neutron physics, experimental methods for studying nuclear physics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Өндірістік және диплом алдыңдағы іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу. 

Производственная и преддипломная практика, написание дипломной работы. 

Industrial practice, writing a thesis. 

 

 

Нейтрондық физика 

Нейтронная физика 

Neutron physics 

«Нейтрондық физика» пәні мамандану таңдау бойынша базалық болып табылады 

Мақсаты: студенттердің реакторлардағы физикалық құбылыстар, оларды 

теориялық ойлау әдістері мен эксперменталды бақылау, нейтронды физиканың 

масштабты физикалық шамалары  туралы  түсінік алуы. 

Пәннің мазмұны: Атом ядросы құрылымы. Протондар мен нейтрондар, олардың 

қасиеттері. Нейтрондар көздері мен детекторлары. Нейтрондар әсерінен жүретін ядролық 

реакциялар. Нейтрондар әсерінен ядролардың бөлінуі. Нейтронның әртүрлі энергия 

диапазонындағы реакциялар ерекшеліктері. Ядролық реакторлар. Нейтрондық өріс 

параметрлері мен реактор торлары. Нейтронның шамасын, термализация уақытын, 

диффузия ұзындығын анықтау.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- нуклондардың қасиеттерін анықаудың негізгі әдістерін түсіну 

- затпен өзара әрекеттесуінің негізгі заңдары мен математикалық формулаларды 

қолдану;  

- бөлімдердің негізгі міндеттерін сапалы және сандық қалыптастыру ретін бағалау. 

 - қарапайым теориялық есептеу аумағында, типтік есептер шығаруға дағдылану 

-эксперименттік жұмыс және алынған нәтижелерді талдау дағдысын меңгеруі тиіс. 
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Дисциплина «Нейтронная физика» является базовой дисциплиной специализации 

по выбору.  

Цель: получение студентами представлений о физических явлениях в реакторах, 

методах их теоретического осмысления и экспериментального наблюдения, масштабах 

физических величин  нейтронной физики. 

Содержание дисциплины: Состав атомного ядра. Протоны и нейтроны, их свойства. 

Источники и детекторы нейтронов. Ядерные реакции под действием нейтронов. Деление 

ядер под действием нейтронов. Особенности реакций в различных диапазонах энергий 

нейтронов. Ядерные реакторы. Параметры нейтронного поля и решетки реактора. 

Определение возраста, времени термализации и длины диффузии нейтронов.  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- понимать основных методов определения свойств нуклонов 

- применить основных законов взаимодействия с веществом и математических 

формул; 

- оценивать порядка качественного и количественного формирования основных 

задач подразделений. 

- производить типовые задачи в области простого теоретического исчисления 

- анализировать полученные результаты экспериментальных работ. 

 

Discipline "Neutron physics", which studies the characteristics of the neutron, the history 

of their discovery. 

Course Description: The composition of the atomic nucleus. Protons and neutrons, their 

properties. Sources and neutron detectors. Nuclear reactions induced by neutrons. Nuclear 

fission by neutrons. It features a variety of reactions in the neutron energy range. Nuclear 

reactors. The parameters of the neutron field and lattice reactor. Determination of the age, the 

time of thermalization and diffusion length of neutrons. 

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

nucleus. Protons and neutrons, their properties. Sources and detectors of neutrons. Nuclear 

reactions by neutrons. Nuclear fission under the influence of neutrons. Features of reactions in 

various ranges of neutron energies. Nuclear reactors. The parameters of the neutron field and the 

lattice of the reactor. Determination of the age, thermalization time, and diffusion length of 

neutrons. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- understand the basic methods for determining the properties of nucleons 

- apply the basic laws of interaction with matter and mathematical formulas; 

- evaluate the order of qualitative and quantitative formation of the main tasks of units. 

- to produce typical tasks in the field of simple theoretical calculus 

- analyze the obtained results of experimental work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық физика, 

кванттық механика, математикалық талдау. 

Механика, Молекулярная физика, Электричество и магнетизм, Оптика, Атомная 

физика, Квантовая механика, Математический анализ. 

Mechanics, molecular physics, electricity and magnetism, optics, atomic physics, 

quantum mechanics, mathematical analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Төменгі энергиядағы ядролық физика, Ядролық қауіпсіздік және ядролық 

қалдықтарды сақтау. Ядролық энергетикалық қондырғылардың негізгі материалдары.  

Ядролық отын алу негіздері. 

 Ядерная физика при низких энергиях. Ядерная безопасность и технология 

хранения ядерных отходов. Специальные материалы ядерных энергетических установок.  

Основы получения ядерного топлива. 

Nuclear physics at low temperatures. Nuclear safety and nuclear waste storage 

technology. Special materials for nuclear power plants. Basics of getting nuclear fuel. 
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Уран изатоптарын бөлу 

Раздление изотопов урана 

Separation of uranium isotopes 

Пән "Уран изотоптарын бөлу" базалық пән.  

Мақсаты: Уран изотоптарын бөлу саласындағы білім мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Изотоптар және изотоптар әсерлерін қасиеттері. Изотоптарды 

бөлу центрифуга тәсілі. Газ центрифугаларын сарқырамалары. тепкіш бөлу әдістері. Уран 

изотоптарын бөлу әдістері. Гидрогазодинамика бөлу процестері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- анағұрлым жетілдірілген модельдерді құру мақсатында нақты міндеттерді шешуді 

талдау;  

- тапсырманы жүзеге асыру әдісін таңдаудың әртүрлі тәсілдері мен теориялық 

негіздемесін талдау;  

- тиісті нәтижелердің дәлдігін және іске асырудың таңдалған оңтайлы тәсілін 

бағалау. 

- ғылыми ойлауды қалыптастыру 

- алынған білімді әртүрлі физикалық құбылыстарды алу үшін қолдану 

 

Дисциплина «Разделение изотопов урана» является базовой дисциплиной.  

Цель курса: формирование знаний и умений в области разделения изотопов урана. 

Содержание курса: Свойства изотопов и изотопные эффекты. Центрифужный 

метод разделения изотопов. Каскады газовых центрифуг. Методы центробежного 

разделения. Способы разделения изотопов урана. Гидрогазодинамика разделительных 

процессов. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

– анализировать решение конкретных задач с целью построения более 

совершенных моделей;  

– анализировать различные способы и теоретическое обоснование выбора метода 

реализации задания;  

– оценивать точность соответствующих результатов и выбранного оптимального 

способа реализации. 

- формировать научного мышления 

- применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений 

 

Discipline "Separation of uranium isotopes" is a basic discipline. 

Purpose: Formation of knowledge and skills in the field of separation of uranium 

isotopes.  

Contents: Isotope properties and isotopic effects. Centrifuge method of isotope 

separation. Cascades of gas centrifuges. Methods of centrifugal separation. Methods for 

separating uranium isotopes. Hydrodynamics of separation processes. 

As a result of studying the discipline, the student: 

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

- analyze the various methods and theoretical justification of the choice of the method of 

implementation of the task;  

- evaluate the accuracy of the relevant results and the chosen optimal method of 

implementation. 

- formation of scientific thinking 

- apply the knowledge to obtain a variety of physical phenomena 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Бейорганикалық химия, физколлоидтық химия  

Неорганическая химия, физколлоидная химия 

Inorganic chemistry, physcolloid chemistry 

 



 

41 

 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Үдеткіштер 

Ускорители 

Accelerators 

 

 

Радиациондық физика және радиациондық материалтану 

Радиационная физика в радиационное материоловедение 

Radiation Physics and Radiation Materials 

«Радиациондық физика және радиациондық материалтану» пәні мамандану таңдау 

бойынша базалық болып табылады 

Мақсаты:  студенттерді радиационды ақаулардың түзілуіне әкелетін әр түрлі 

йонданушы сәулелердің затпен өзара әрекеттесуі туралы негізгі түсініктермен, сонымен 

бірге әр түрлі қатты денелерде  әр түрлі йонданушы сәулелердің әсерінен  радиационды- 

себепші үрдістердің өту  ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің мазмұны: Сәулеленудің қатты денемен әрекеттесуі. Элементарлы 

радиациондық ақаулардың түзілуі және йондық сәулелену әрекеті кезінде қатты 

денелергі ақаулық жүйенің эволюциясы. Сәулелену кезіндегі және сәулеленуден кейінгі 

кезінде қатты денелергі ақаулық жүйенің эволюциясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қазіргі энергетикалық реакторлардың негізгі элементтерінің конструкциясын және 

олардың пайдалану процесіндегі жүріс-тұрысын зерттеу; 

- ядролық реактордың белсенді аймағында болып жатқан процестерді оның 

құрылымдық ерекшеліктері мен материалдық құрамымен өзара байланыста зерттеу. 

- иондаушы сәулеленудің материал қасиеттеріне әсерін бағалау. 

- ядролық физика және материалтану саласындағы осы зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін талдау 

- зерттеу, есептеу және жобалау жұмыстарының деректер базасында кәсіби 

шешімдер қабылдау. 

 

 

Дисциплина «Радиационная физика и радиационное материаловедение» является 

базовой дисциплиной специализации по выбору, изучает различные виды ионизирующих 

излучений. 

Цель: ознакомлении студентов с основными представлениями о взаимодействии 

различных видов ионизирующих излучений с веществом, приводящим к радиационному 

дефектообразованию, а также об особенностях протекания радиационно – 

стимулированных процессов под воздействием различных видов ионизирующих 

излучений в раличных типах твердых тел. 

Содержание дисциплины:  Взаимодействие излучения с твердым телом. 

Образование элементарных радиационных дефектов и эволюция дефектной системы 

твердых тел при воздействий ионизирующих излучений. Эволюция дефектной системы 

твердых тел в процессе и после облучения.   

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- знать конструкции основных элементов современных энергетических реакторов и 

их поведения в процессе эксплуатации; 

- знать процессы, происходящие в активной зоне ядерного реактора, во взаимосвязи 

с его конструктивными особенностями и материальным составом. 

- оценивать влияние ионизирующего излучения на свойства материала. 

- анализировать результаты настоящей исследовательской работы в области 

ядерной физики и материаловедения 

- принимать профессиональные решения на базе комплекса данных 

исследовательских, расчетных и проектных работ. 
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Discipline "Radiation physics and radiation material" is studying various types of 

ionizing radiation. 

Course Description: The interaction of radiation with solids. Education elementary 

radiation defects and the evolution of a defective system of solids when exposed to ionizing 

radiation. The evolution of a defective system of solids during and after irradiation. 

The purpose of the discipline: familiarize students with the basic idea of the different 

types of ionizing radiation with matter, leading to radiation defect formation, and the nature of 

the flow of radiation - stimulated processes under the influence of different types of ionizing 

radiation in different types of solids. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- to study the structure of the main elements of modern power reactors and their behavior 

in operation; 

- to study the processes occurring in the core of a nuclear reactor, in relation to its design 

features and material composition. 

- to evaluate the effect of ionizing radiation on the properties of the material. 

- analyze the results of this research work in the field of nuclear physics and materials 

science 

- to make professional decisions on the basis of a complex of data of research, settlement 

and design works. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Дифференциалды және интегралды теңдеулер, молекулалық физика 

Дифференциальные и интегральные уравнения, молекулярная физика. 

Дifferential and integral equations, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дозиметрия және сәулеленуден қорғау, Ядролық отын алу негіздері,  

Ядролық энергетикалық қондырғылардың негізгі материалдары, Ядролық 

қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау, Ядролық сәулеленудің детекторлары, 

Ядролық бөліну энергиясының жылулық энергияға айналу әдісі мен техникасы 

Дозиметрия и защита от излучений, Основы получения ядерного топлива, 

Специальные материалы ядерных энергетических установок, Ядерная безопасность и 

технология хранения ядерных отходов, Детекторы ядерных излучений, Методы и техника 

преобразования энергии деления ядер в тепловую энергию 

Dosimetry and radiation protection, basics of getting nuclear fuel, special materials of 

nuclear power plants, nuclear safety and nuclear waste storage technology, nuclear radiation 

detectors, methods and technology of nuclear fission energy conversion into thermal energy 

 

 

Радиациялық материалтану 

Радиационное материоловедение 

Radioactive materials 

«Радиациялық материалтану» базалық пәндер цикліне жатады. 

Мақсаты - радиациялық кемістіктерге әкелетін заттар мен иондаушы сәулелердің 

әртүрлі түрлерінің өзара әсері туралы негізгі ұғымдармен және қатты дененің әртүрлі 

түрімен иондаушы сәулелердің өзара әсері арқылы жүретін радиациялық үрдістердің 

жүру ерекшеліктерімен студенттерді таныстыру. 

Пәннің мазмұны: Сәулеленудің қатты денемен әрекеттесуі. Элементарлы 

радиациондық ақаулардың түзілуі және йондық сәулелену әрекеті кезінде қатты 

денелергі ақаулық жүйенің эволюциясы. Сәулелену кезіндегі және сәулеленуден кейінгі 

кезінде қатты денелергі ақаулық жүйенің эволюциясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- радиациондық физика және материалтанудың негізі сұрақтарын түсінеді 

- элементарлы радиационды ақаулардың түзілуі және йонданушы сәулелердің 

әсерінен қатты денелерде ақаулық жүйелер эволюциясы. йонданушы сәулелердің 

материал қасиеттеріне баға береді 
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- ядролық физика және материалтану аумағындағы шынайы ғылыми-зерттеу 

жұмысы нәтижелеріне талдау жасайды 

- ғылыми зерттеулерді жаңартуға бағытталған әдістерді меңгереді 

- иондаушы сәулеленудің материал қасиеттеріне әсерін бағалау. 

 

«Радиационное материаловедение» относится к циклу базовых дисциплин.  

Цель - ознакомлении студентов с основными представлениями о взаимодействии 

различных видов ионизирующих излучений с веществом, приводящим к радиационному 

дефектообразованию, а также об особенностях протекания радиационно – 

стимулированных процессов под воздействием различных видов ионизирующих 

излучений в раличных типах твердых тел. 

Содержание курса включает следующие разделы:Взаимодействие излучения с 

твердым телом. Образование элементарных радиационных дефектов и эволюция 

дефектной системы твердых тел при воздействии ионизирующих излучений. Эволюция 

дефектной системы твердых тел в процессе и после облучения.  

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- разбирать в вопросах радиационной физики и материаловедения 

- оценивать свойства ионизирующего излучения,эволюция дефектных систем в 

твердых телах под воздействием лучей излучения и образования элементарных 

радиационных дефектов.  

- анализировать результаты настоящей исследовательской работы в области 

ядерной физики и материаловедения 

- осваивать методы, направленные на обновление научных исследований 

- оценивать влияние ионизирующего излучения на свойства материала. 

 

 "Radioactive Materials" refers to the cycle of basic disciplines. 

 The goal - to familiarize students with the basic idea of the different types of ionizing 

radiation with matter, leading to a radiative defect formation, and the nature of the flow of 

radiation - stimulated processes under the influence of various types of ionizing radiation in 

ralichnyh types of solids. 

Course Description: The interaction of radiation with solids. Education elementary 

radiation defects and the evolution of a defective system of solids when exposed to ionizing 

radiation. The evolution of a defective system of solids during and after irradiation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- understands the issues of radiation physics and materials science 

- evaluates the properties of ionizing radiation, the evolution of defective systems in 

solids under the influence of radiation rays and the formation of elementary radiation defects. 

- analyze the results of this research work in the field of nuclear physics and materials 

science 

- master the methods aimed at updating scientific research.  

- to evaluate the effect of ionizing radiation on the properties of the material. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, химия 

Физика, математика, химия 

Physics, mathematics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Материалдарды термиялық өңдеу  

Термическая обработка материалов  

Thermal processing of materials 
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Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндері жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы 

қарастырылады.  

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде, 

- қоғамның өміріндегі діннің рөлі мен орнын, оның тұлғаның адамгершілік 

бағдарларын, мәдени құндылықтарды, ұлттық дәстүрлер мен мемлекеттік-құқықтық 

институттарды қалыптастыру үшін маңызын түсіну 

- дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыру 

- ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жинақтау, талдау, қабылдау, мақсат қою 

және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті 

- күнделікті өмірде және кәсіби қызметінде нақты жағдайға діни көзқарас болу; 

қазіргі қоғамның діни өміріне байланысты мәселелерге өз-өзіне көмек көрсету және 

ұжымдық оқыту білімін көрсетеді 

- әртүрлі көздерден діни ақпаратты талдау дағдысын меңгеру 

 

Целью курса «Религиоведение» является получение студентами общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать роль и место религии в жизни общества, ее значение для формирования 

нравственных ориентиров личности, культурных ценностей, национальных традиций и 

государственно-правовых институтов 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

- обладать религиозный взгляд на реальную ситуацию в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; отражает знания самопомощи и коллективного 

обучения вопросам, связанным с религиозной жизнью современного общества 

- обладать навыки анализа религиозной информации из разных источников 

 

The purpose of the course "Religious studies" is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The maintenance of a course includes the following sections: subject and structure of 

religious studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin 

religions. 

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

- to understand the role and place of religion in the life of society, its importance for the 

formation of moral guidelines of the individual, cultural values, national traditions and state and 

legal institutions 

- to carry out professional activity on the basis of the developed legal consciousness, legal 

thinking and legal culture 



 

45 

 

- it is to possess culture of thinking, ability for generalization, analysis, information 

perception, goal setting and choice of ways of its achievement 

- has a religious view of the real situation in everyday life and professional activities; 

reflects the knowledge of self-help and collective learning issues related to the religious life of 

modern society 

- possess the skills of analyzing religious information from different sources 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Қазақстан тарихы, Философия 

История Казахстана, Философия 

History of Kazakhstan, Philosophy 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Өлкетану 

 Краеведение 

 Local history 

 

 

Computer modeling in optics and spectroscopy 

Компьютерное моделирование в оптике и спектроскопии 

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

таңдау бойынша базалық болып табылады 

Мақсаты: студенттерді физикалық үрдістерді компьютерде үлгілеуге үйрету. 

Олардың объектілі-бағдарлау бағдарламасының негізгі әдістері бойынша білім алуы 

Windows  бойынша қосымшалар жасаудың негізгі технологиясын зерделеу, есептеу 

техникасын пайдалану және тәжірибені жоспарлау ептілігін меңгеру, ойлау еңбегін 

ғылыми ұйымдастыру дағдыларын және ойлау мәдениетін қалыптастыру  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Физикалық жүйелерді үлгілеу тарихы. 

Физикалық жүйелерді үлгілеу әдістері мен құралдары. Жылулық массаны алмастыруға 

есептер шешуде математикалық физика әдістерінінің рөлі. Шешудің аналитикалық 

амалдары. Сандық шешу әдістері. Заманауи қолданбалы бағдарламасы бумасы көмегімен 

есептерді шешудің компьютерлік тәсілдері. Ұғымдар мен технологияларды модельдеу. 

Физикалық процестерді және құбылыстарды модельдеу. Математиканың қолданбалы 

тапсырмалары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- компьютерлік құралдар көмегімен есептерді аналитикалық және сандық әдістері 

арқылы шешу.  

- жаңа есептерді қою және шешу үшін алынған білімді қолдану,  

- үрдістердің негізгі сипаттамаларын - температур, температура градиенті, 

жылдамдықтың жақын есептеулерін жүгізуге дағдылану. 

 - физикалық тапсырмаларды шешіп, қолданбалы бағдарламаларды пайдалануға 

дағдылану 

- қолданбалы бағдарламалық графикалық редакторларды, ақпараттық-іздеу 

жүйелерін пайдалану; 

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование в оптике и спектроскопии» является 

базовой дисциплиной специализации по выбору.  

Цель: обучение студентов моделированию физических процессов на компьютере, 

приобретение ими знаний по основным методам объектно-ориентированного 

программирования,  изучение основных технологий создания приложений под  Windows, 

овладение умением планирования эксперимента и использования вычислительной 

техники;  формирование культуры мышления и навыков научной организации 

умственного труда. 

Содержание курса включает следующие разделы: История моделирования 

физических систем. Средства и методы моделирования физических систем. Роль методов 
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математической физики в решении задач тепломассопереноса. Аналитические способы 

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

современные пакетов прикладных программ. Моделирование понятия и технологии. 

Моделирование физических процессов и явлений. Прикладные задачи математики. 

В результате изучения дисциплины студент будет: 

- понимать аналитические и численные методы решения задач с использованием 

компьютерных инструментов. 

- использовать полученных знаний для постановки и решения новых проблем, 

- демонстрировать основные характеристики процессов - температура, градиент 

температуры, расчет скорости. 

 - решать физические задачи и применять прикладные программы 

- использовать прикладные программные графические редакторы, информационно 

- поисковые системы; 

 

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

specialization by choice. 

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

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

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

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

organization of mental work. 

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

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

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

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

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

problems of mathematics. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- Understand analytical and numerical methods for solving problems using computer 

tools. 

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

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

gradient, speed calculation. 

- solve physical problems and apply application programs 

- use application software graphic editors, information retrieval systems; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық талдау, информатика, молекулалық физика, механика, электр   

және магнетизм. 

Математический анализ, информатика, молекулярная физика, механика, 

электричество и магнетизм  

Mathematical analysis, informatics, molecular physics, mechanics, electricity and 

magnetism 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Курстық немесе дипломдық жұмыс 

Курсовая или дипломная работа 

Course or thesis 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Пән жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін болатын салдары бойынша 
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ұзақ мерзімді, стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы негізде 

аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: «Сыбайлас жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік 

негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру 

ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының психологиялық 

ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық 

ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа 

төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық 

жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және 

әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін 

жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: 

құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және 

ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының 

әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол 

сала бойынша білімін көрсету 

- білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана біледі.  

- дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге 

дағдыланады. 

- сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласындағы  жүзеге асырылатын  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылды нығайту дағдыларына ие болады 

- қоғамда құндылықтар жүйесін бейнелейтін сыбайлас жемқорлыққа төзуге 

болмайтын, сыбайлас жемқорлық. аумағындағы қызмет субъектілерін іске асырудағы 

білімдерін пайдаланады 

 

Дисциплина изучаетя студентами в целях формирования антикоррупционной 

культуры, выработке знани, умений и навыков в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, 

осуществляемой субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в 

обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой 

терпимости к явлению  коррупции в студенческой среде. 

Содержание дисциплины: Курс направлен на изучение понятия 

антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-

экономических отношений, как условий для формирования антикоррупционной 

культуры,  правовового противодействия развитию корррупции в Республике Казахстан; 

изучение реформ государственного управления, направленные на противодействие 

коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных группах, особенности морально-этической ответственности за 

коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и ценностей, как 

принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности 

природы коррупционного поведения.   

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- продемонстрировать знания в этой области, включая элементы передовых знаний 

в области обучения 

-  применять знания и понимание на профессиональном уровне. 

-  строить аргументы и решать задачи в области обучения. 

- обладать навыки по усилению борьбы с коррупцией в сфере предотвращения 
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коррупции 

- использовать свои знания о субъектах предпринимательской деятельности на 

своей территории коррупция, которую невозможно преодолеть с помощью коррупции в 

обществе, которая отражает систему ценностей 

 

The discipline is studied by students in order to create an anti-corruption culture, the 

development of knowledge and skills in the field of combating corruption. 

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-

corruption entities to preserve and strengthen the social value system that reflects intolerance of 

corruption, creating zero tolerance for corruption phenomenon among students. 

Course content: The is aimed at studying the concept of an anti-corruption culture and 

mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of an 

anti-corruption culture, counter pravovovogo korrruptsii development in the Republic of 

Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of 

peculiarities of forming an anti-corruption culture in different social groups, especially the 

moral and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and 

values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the 

psychological characteristics of corrupt behavior. 

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

- demonstrate knowledge in this area, including elements of excellence in learning 

- apply knowledge and understanding in a professional manner. 

- build arguments and solve problems in the field of training. 

- have the skills to strengthen the fight against corruption in the field of corruption 

prevention 

- use their knowledge about business entities on their territory corruption that cannot be 

overcome with the help of corruption in society, which reflects a value system 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Основы права, История Казахстана 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Аймақтық саясат 

Региональная политика 

Regional policy 

 

 

Олимпиада тапсырмаларын шешу 

Решение олимпиадных задач 

The solution of the olympiad problems 

Пәннің оқыту мақсаттары: болашақ математика мұғалімі болатын студенттердің 

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

уақытта бақылау.Мектеп курсындағы математикалық есептерді тиімді әрі рационалды 

шығару  қажетті әдіс тәсілдермен таныстыру.  

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

Рационал, иррационал өрнектерді түрлендіру. Көрсеткіштік-логарифмдік өрнектерді 

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

Тригонометриялық және кері тригонометриялық өрнектер. Геометрия. Планиметрия. 

Стереометрия. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- математикалық есептерді шешудің негізгі әдістерін, негізгі формулалар және 

олардың дәлелдеуін, негізгі ұғымдар мен терминдерді. 

- алынған білімдерді әр түрлі типті есептерді шығаруда қолдана білу, сонымен қоса 

кәсіптік қызметінде, есептерді шешу әдістемесін меңгерген болуы керек, 
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- стандартты және стандартты емес есептерді шығару,  оқу жұмысында пәндер 

ішінде және пәнде арасындағы байланысты жүзеге асыра алуы керек. 

- оқу мақсаттарына  қол жеткізу үшін қажетті құралдар мен әдістерін  қолдану 

- есептерді шешу кезінде, математикалық кроссвордтар, шарад және ребустар 

құрастыру кезінде деректерді кесте түрінде жүйелендіру.  

 

 Цели и задачи дисциплины: формирование и постоянный контроль 

сформированности знаний, умений и навыков  студентов - будущих учителей по 

школьному курсу математики.  Обучение решению математических задач стандартными 

и нестандартными способами.      

Содержание курса включает следующие разделы включает следующие разделы: 

Тождественные преобразования. Преобразование рациональных, иррациональных 

выражений. Преобразование показательных, логарифмических выражений. 

Доказательство неравенств. Уравнения, системы уравнений и неравенств. 

Тригонометрические и обратные тригонометрические выражения. Геометрия. 

Планиметрия. Стереометрия 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- обладать основные методы решения математических задач, основные формулы и 

их доказательство, основные понятия и термины. 

- использовать полученные знания при составлении отчетов различного типа, а 

также владеть техникой решения задач в профессиональной деятельности, 

- создавать стандартные и нестандартные отчеты, чтобы иметь возможность 

общаться между субъектами и субъектами в процессе обучения. 

- использовать необходимых инструментов и методов для достижения целей 

обучения 

- систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов. 

 

Purposes and problems of discipline: formation and a constant control of formation of 

knowledge, skills of students - future teachers of a school course of mathematics.   

Training in the solution of mathematical tasks in the standard and non-standard ways.      

 Identical transformations. Transformation of rational, irrational expressions. 

Transformation of indicative, logarithmic expressions. Proof of inequalities. Equations, systems 

of the equations and inequalities. Trigonometrical and return trigonometrical expressions. 

Geometry. Planimetry. Stereometry 

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

- possess basic methods for solving mathematical problems, basic formulas and their 

proof, basic concepts and terms. 

- use the knowledge gained in the preparation of reports of various types, as well as own 

the technique of solving problems in professional activities, 

- create standard and non-standard reports in order to be able to communicate between 

subjects and subjects in the learning process. 

- use the necessary tools and methods to achieve learning goals 

- systematize data in the form of tables in solving problems, in the preparation of 

mathematical crosswords, charades and puzzles. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Мектеп математика курсы Информатика 

Школьный курс математики Информатика 

School course of mathematics Informatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі 

Теория и методика обучения математике 

The theory and technique of training math 

 



 

50 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың қоғамның рухани жаңғыруы туралы 

ортақ түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді 

азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру.  

Курс мазмұны: Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің жолдаулары; 

жаһандық әлемдегі Қазақстан: жаңғырту дамудың басты шарты ретінде; Қазақстандағы 

саяси жаңғырту; Қазақстандағы экономикалық жаңғырту; Қазақстан халқының рухани 

дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның басты құндылығы ретінде; 

«Атамекен» бағдарламасын жүзеге асыру; білімнің салтанат құруы, білім беру және 

ғылым; жалпыұлттық нышандар. «Қазақстанның киелі орындары» бағдарламасын жүзеге 

асыру; Шығыс Қазақстанның киелі орындары: семантикалық талдау. «Рухани Қазына» 

бағдарламасын жүзеге асыру; жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет . 

 Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша ғылыми 

әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулерді сараптайды; 

- жаңғырудың стратегиялық мақсаттарын дұрыс айқындай білу және оларды жүзеге 

асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін түсінеді; 

-  қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде 

тиімді қолдану. 

- қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама 

жүргізуге қабілетті болады; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- ұйымдастыру және басқару қызметінде қоғамды жаңғыртудың стратегиялық 

міндеттерін жүзеге асыра алу;  

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского 

патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, всесторонне 

развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание дисциплины: Казахстан в потоке истории ; Послания Президента РК; 

Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие развития; политическая 

модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в Казахстане; государственные 

программы духовного развития народа Казахстана; человек как основная ценность 

Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; 

общенациональные символы, реализация программы «Духовные святыни Казахстана»; 

сакральные объекты территории Восточного Казахстана: семантический анализ; 

подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская культура в глобальном 

мире. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- иссделовать научную литературу и прикладные исследования по реализации 

государственных программ духовной модернизации;- понимать стратегические цели 

модернизации и понимать эффективные методы их реализации; 

- использовать инновационных достижений современной цивилизации в 

профессиональной деятельности. 

- анализировать стратегические документы по модернизации казахстанского 

общества; 

- оценивать потенциал отечественной культуры в мировом цивилизационном 

процессе; 

- выполнять стратегические задачи модернизации общества в организационно-

управленческой деятельности; 

- создавать и реализовывать социально-культурные и научные программы; 
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The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, 

active civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able 

to respond to the global challenges of our time. 

Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic 

of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: modernization as a condition of development; 

political modernization in Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state 

program of spiritual development of Kazakhstan people; people as the main value of 

Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the cult of knowledge, 

education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual shrines of 

Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: semantic analysis; subprogram 

"Rouhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

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

- research scientific literature and applied research on the implementation of state 

programs of spiritual modernization; - understand the strategic goals of modernization and 

understand the effective methods of their implementation; 

- use innovative achievements of modern civilization in professional activities. 

- analyze strategic documents on modernization of Kazakhstan society; 

- to assess the potential of national culture in the world civilizational process; 

- perform strategic tasks of modernization of the company in organizational and 

managerial activities; 

- to create and implement socio-cultural and scientific programs; 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Саясаттану-Әлеуметтану, Психология, Философия 

Политология-Социология, Психология, Философия 

Political science-Sociology, Psychology, Philosophy 

 

 

Atomic physics 

Пәннің мақсаты - атомдар мен молекулалардың әлемнің қасиеттері мен 

сипаттамалары студенттерді таныстыру . Микромира қасиеттерін зерттеу кванттық 

механиканың негізгі ережелеріне танысу мүмкін емес болғандықтан, әрине, кванттық 

механиканың негіздерін зерттеуге көп көңіл бөледі. Пәннің кванттық әлемнің қасиеттерін 

алғашқы алдын-ала түсінігін беріледі жалпы физика курсының , филиалы болып 

табылады. 

Курс мазмұны: корпускулярлық - электр және магниттік өрістер, саласындағы 

бөлшектердің ауқымы зарядталған бөлшектердің үшін кванттық әлемнің толқындық 

дуализм, механика Гамильтон формализм, лагранжиан және Гамильтон. Теңдеу 

Шредингера. ядролық физика және бөлшектердің физикасы пайда және дамыту; 

құндылықтарды ауқымды, ядролық физика тән; физика өзара және олардың қысқаша 

сипаттамалары төрт түрі; элементар бөлшектер негізгі қасиеттері (тынышлықтағы масса, 

заряд, сығу, тұрақтылығы); элементар бөлшектер жіктеу принциптері; тұрақсыз 

мемлекеттер кванттық -механикалық сипаттамасы; элементар бөлшектер физика сақталу 

заңдары ; изотоптық спин ; странность ; тепе-тең ; әлсіз өзара ; электромагниттік өріс 

кванттау ; ядролық күшті ; элементар бөлшектер теориясы; бөлшектер мен кен бірыңғай 

теориясы; ядросының (сұйық тамшы ядролық снарядтар ) моделі ; радиоактивтілік ; 

альфа ыдырау ; гамма түрлендіру ядролық ; Ядролық реакцияларды тиімді қимасы және 

ажыратқыштар ; Күрделі ядро моделі ; термоядролық синтез реакциясы . 

Аталған пәнді оқып бітіру нәтижесінде студенттер: 

Атомдық физика 

Атомная физика 



 

52 

 

- тиісті нәтижелердің дәлдігін және іске асырудың таңдалған оңтайлы тәсілін 

бағалау 

- негізгі гипотезаларды, заңдарды, әдістерді түсіну, қорытындыларды тұжырымдау 

және қателіктерді бағалау  

- ядролардың және элементар бөлшектердің қасиеттері туралы түсініктерді тарту 

- кәсіби дағдыларды қолдану 

- негізгі идеялардың, ұғымдардың, эксперименталды фактілердің жиынтығын 

қалыптастыру 

 

Цель дисциплины – ознакомление студентов со свойствами и особенностями мира 

атомов и молекул. Поскольку изучение свойств микромира невозможно без знакомства с 

основными положениями квантовой механики, в курсе уделяется большое внимание 

изучению основ квантовой механики. Дисциплина является разделом курса общей 

физики, в котором даётся первое предварительное представление о свойствах квантового 

мира.  

Содержание дисциплины:  корпускулярно – волновой дуализм квантового мира, 

гамильтонов формализм в механике, функция Лагранжа и функция Гамильтона для 

заряженной частицы в электрическом и магнитном поле, импульс частицы в поле. 

Уравнении Шредингера. Возникновение и развитие физики атомного ядра и физики 

элементарных частиц; масштабы величин, характерные для физики атомного ядра; 

четыре типа взаимодействий в физике и их краткая характеристика; основные свойства 

элементарных частиц (масса покоя, заряд, спин, стабильность); принципы классификации 

элементарных частиц; квантово-механическое описание нестабильных состояний; законы 

сохранения в физике элементарных частиц; изотопический спин; странность; четность; 

слабые взаимодействия; квантование электромагнитного поля; сильное ядерное 

взаимодействие; теории элементарных частиц; единая теория частиц и полей; модели 

ядра (жидкой капли, ядерных оболочек); радиоактивность; альфа распад; гамма 

превращения ядер; эффективные сечения и выходы ядерных реакций; модель составного 

ядра; термоядерная реакция синтеза. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- оценивать точность соответствующих результатов и выбранного оптимального 

способа реализации 

- понимать базовых гипотез, законов, методов, формулирование выводов и оценка 

погрешностей  

- привлекать представления о свойствах ядер и элементарных частиц 

- использовать профессиональных навыков 

-формировать совокупность ключевых идей, понятий, экспериментальных фактов 

 

The purpose of discipline - to acquaint students with the properties and characteristics of 

the world of atoms and molecules. Since the study of the properties of the microcosm is 

impossible without acquaintance with the basic provisions of quantum mechanics, the course 

pays great attention to the study of the foundations of quantum mechanics. The discipline is a 

branch of general physics course, which is given the first preliminary understanding of the 

properties of the quantum world. The emergence and development of nuclear physics and 

particle physics; the scale of values, characteristic of nuclear physics; Four types of interactions 

in physics and their brief characteristics; the basic properties of elementary particles (the rest 

mass, charge, spin, stability); principles of classification of elementary particles; quantum-

mechanical description of unstable states; conservation laws in physics of elementary particles; 

isotopic spin; weirdness; parity; weak interactions; the quantization of the electromagnetic field; 

strong nuclear force; theory of elementary particles; unified theory of particles and fields; model 

of the nucleus (liquid drop nuclear shells); radioactivity; alpha decay; gamma nuclear 

transformation; effective cross sections and outs of nuclear reactions; model of the compound 

nucleus; thermonuclear fusion reaction. 

As a result of studying the discipline, the student will: 
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- evaluate the accuracy of the relevant results and the selected optimal method of 

implementation 

- understanding of basic hypotheses, laws, methods, formulation of conclusions and 

estimation of errors  

- new ideas about the properties of nuclei and elementary particles 

- use professional skills 

- to form a set of key ideas, concepts, experimental facts 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Механика, молекулалық физика  

Механика, молекулярная физика. 

Mechanics, molecular physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Graduate work 

 

 

Дозиметрия және сәулеленуден қорғау 

Дозиметрия и защита от излучений 

Dosimetry and radiation protection 

«Дозиметрия және сәулеленуден қорғау» пәні мамандану таңдау бойынша 

профильді болып табылады 

Мақсаты:  йондалушы сәулелену дозиметриясының физикалық негіздерін меңгеру; 

терминология спецификасын зерттеу, дозиметриялық құралдар мен жабдықтар 

құрастыру принциптерімен танысу. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: йондалушы сәулелену 

дозиметриясының физикалық негіздері, дозиметриялық шамалар мен олардың өлшем 

бірліктері, фотонды және корпускулярлы сәулелену өрісінің дозиметрия әдістері, 

микродозиметрия, өз құрамына қосып алынған радионуклидтер дозиметриясы. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- иондаушы сәулелену дозиметриясының физикалық негіздерін түсіну 

- иондаушы сәулелену өрісінің сипаттамасын және олардың өлшем бірліктерін, 

дозиметрияның мәнін және олардың қазіргі заманғы өлшеу жүйесі туралы білімін 

көрсету 

- дозиметрияның әртүрлі әдістері туралы физикалық түсініктерді меңгеру; 

- сәулеленудің әртүрлі түрлерінің дозиметриясының ерекшеліктерін талдау. 

- сәуле өрісінің сипаттамаларын есептеу арқылы немесе эксперименталды анықтау 

 

Дисциплина «Дозиметрия и защита от излучений» является профильной 

дисциплиной специализации по выбору, в которой студент изучает виды излучений, 

меры защиты от них..  

Цель: освоение теоретических основ дозиметрии ионизирующих излучений; 

изучение специфической терминологии; ознакомление с принципами построения 

дозиметрических приборов и устройств;  

Содержание дисциплины:  физические основы дозиметрии ионизирующих 

излучений; дозиметрические величины и единицы их измерения; методы дозиметрии 

полей фотонного и корпускулярного излучений; микродозиметрия; дозиметрия 

инкорпорированных радионуклидов. Основные понятия и величины. Коэффициенты 

взаимодействия излучения с веществом; Величины и единицы дозиметрии. Физические 

основы и методы радиометрии и дозиметрии; Электромагнитное взаимодействие 

заряженных частиц. Физические основы дозиметрии фотонов. Ионизационные 

дозиметрические детекторы; Полупроводниковые детекторы. Люминесцентные методы. 

Фотографический метод. Дозиметрия нейтронов и заряженных частиц. Трековые    
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дозиметрические    детекторы. Дозиметрия для радиационной безопасности. Величины, 

основанные на средних значениях и используемые для ограничений; 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- понимать физические основы дозиметрии ионизирующих излучений 

- указывать характеристики поля ионизирующего излучения и их единицы 

измерения, значения дозиметрии и их знания о современной системе измерения 

- владеть физическими представлениями о различных методах дозиметрии; 

- анализировать особенности дозиметрии различных видов излучений. 

- определять экспериментально или путем расчета, характеристики полей 

излучений 

 

Discipline "Dosimetry and radiation protection" is the core subjects of specialization and 

choice, in which the student is studying types of radiation, protection against them  

Course Description: physical fundamentals of dosimetry of ionizing radiation; dosimetric 

quantities and units of measure; dosimetry methods and fields of photonic corpuscular radiation; 

microdosimetry; dosimetry of incorporated radionuclides. 

The course content includes the following sections: physical fundamentals of dosimetry 

of ionizing radiation; dosimetric quantities and units of their measurement; dosimetry methods 

for photon and particle radiation fields; microdosimetry; dosimetry of incorporated 

radionuclides. Basic concepts and quantities. Coefficients of interaction of radiation with 

matter; Values and units of dosimetry. Physical fundamentals and methods of radiometry and 

dosimetry; Electromagnetic interaction of charged particles. Physical fundamentals of photon 

dosimetry. Ionization dosimetric detectors; Semiconductor detectors. Luminescent methods. 

Photographic method. Dosimetry of neutrons and charged particles 

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

- understand the physical basis of ionizing radiation dosimetry 

- specify the characteristics of the ionizing radiation field and their units of measurement, 

dosimetry values and their knowledge of the modern measurement system 

- possess physical knowledge of the various methods of dosimetry; 

- analyze the features of dosimetry of different types of radiation. 

- determine experimentally or by calculation, the characteristics of radiation fields 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Атомдық физика,  радиационды физика және радиационды материалтану. Ядролық 

физиканың эксперименттік зерттеу әдістері.. 

Атомная физика,  радиационная физика и радиационное материаловедение 

Экспериментальные методы исследования ядерной физики. 

Atomic and nuclear physics, radiation physics and radiation material science 

Experimental methods for studying nuclear physics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Өндірістік және диплом алдыңдағы іс-тәжірибе 

Производственная и преддипломная практика 

Production and pre-diploma  practice 

 

 

Ядролық қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау 

Ядерная безопасность и технология хранения ядерных отходов 

Nuclear safety and nuclear waste storage technology 

«Ядролық қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау» пәні мамандану таңдау 

бойынша профильді болып табылады 

Мақсаты: зарядталған бөлшектер мен ядролардың ағының алу үшінгі базалық 

қондырғылар ретнде үдеткіштер физикасы мен техникасының негізгі білімін алу; 

ядролық физикада және ғылым мен техниканың іргелес салаларындағы зарядталған 

бөлшектер мен ядролардың ағыны үдеткіштерді ғылыми және қолданбалы қолданудың 

негізгі бағыттарымен таныстыру. 
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Пәннің мазмұны: жаңа ядролық отынды қабылдау, сақтау және реакторға сақтау. 

Өңделген ядролық отынды қауіпсіз сақтауды қамтамасыз ету. Өндіруші зауыттан кассета 

жиинының құрамдас бөліктерін жеткізу. Транспорттық контейнер. Кіру бақылау. Іліспе 

құжаттама. Жаға ядролық отынды ұзақ сақтау. Ұстап тұру  қауыздары. Сақтау кезіндегі 

ядролық отынның қажетті критикалығын қастамасыз ету. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тірі организмдерге және дозалау шегіне радиацияның әсерін, нормативтік 

мәндерін, сәулелену дозаларын есептеу және өлшеу әдістерін, радиациялық қорғауды, 

радиациялық аварияларды білуді көрсету 

- радиациялық қауіптілік деңгейін бағалау 

-  сәулелену дозасын есептеу әдісін қолдану. 

- жаңа заттар мен материалдар қасиеттерінің сандық және сапалық 

сипаттамаларының тізбелерін құру 

- радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы зерттеу және қолданбалы 

міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдану; 

 

 

Дисциплина «Ядерная безопасность и технология хранения ядерных отходов» 

является профильной дисциплиной специализации по выбору.  

Цель: приобретение  знаний  основ  физики  и  техники ускорителей как базовых 

установок для получения пучков заряженных частиц и ядер; ознакомление с основными 

направлениями научного и прикладного применения ускорителей  и  пучков  заряженных  

частиц  и ядер в ядерной физике и смежных областях науки и техники; 

Содержание дисциплины: Приемка, хранение и загрузка в реакторы свежего 

ядерного топлива. Обеспечение безопасности хранения отработанного ядерного топлива. 

Доставка составных частей комплекта кассет с завода-изготовителя. Транспортный 

контейнер. Входной контроль. Сопроводительная документация. Длительное хранение 

свежего ядерного топлива. Бассейны выдержки. Обеспечение необходимой 

подкритичности ядерного топлива при хранении.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать влияния радиации на живые организмы и пороги дозировки, 

нормативные значения, методы расчета и измерения доз облучения, радиационная 

защита, знание радиационных аварий 

- оценивать уровня радиационной опасности 

- использовать метода расчета дозы облучения. 

- составлять перечни количественных и качественных характеристик свойств новых 

веществ и материалов 

- применять свои знания для решения исследовательских и прикладных задач в 

области обращения с радиоактивными отходами; 

 

The student must have skills: the terminology in the field of dosimetry. 

Discipline "Nuclear safety and technology of storage of nuclear waste" is the core 

subjects of specialization of their choice. 

Course Description: receipt, storage and loading into the reactors of fresh nuclear fuel. 

Ensuring the safety of spent fuel storage. Delivery of the components of a set of cassettes from 

the manufacturer. The transport container. Input control. Supporting documentation. Long-term 

storage of fresh nuclear fuel. Pools. Providing the necessary subcritical nuclear fuel in storage. 

The student should know: the mechanisms of action of radiation on living organisms and 

the dose limits; standard values, methods of calculation and measurement of radiation doses; 

methods of protection against radiation; action in case of radiation accidents 

The student should be able: to independently evaluate the extent of radiation hazards; 

As a result of studying the discipline, the student will: 
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- demonstrate the effects of radiation on living organisms and dosage thresholds, 

regulatory values, methods of calculation and measurement of radiation doses, radiation 

protection, knowledge of radiation accidents 

 to assess the level of radiation hazard 

- - use the radiation dose calculation method. 

- to make lists of quantitative and qualitative characteristics of properties of new 

substances and materials 

- apply their knowledge to solve research and applied problems in the field of radioactive 

waste management; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Радиационды физика және радиационды материалтану.  

Радиационная физика и радиационное материаловедение  

Radiation physics and radiation material science  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Production and pre-diploma  practice. 

Производственная и преддипломная практика 

Өндірістік және диплом алдыңдағы іс-тәжірибе 

 

 

Уран физикасы 

Физика урана 

Uranium physics 

Пән "Уран физикасы" базалық пән.  

Мақсаты: уран технологиясы және оның қосылыстары, уран негізінде ядролық 

отынды алу және өңдеу облысында білімдер мен дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: ядролық энергетикада уранның рөлі, уранның физикалық 

қасиеттері, уранның ядролық қасиеттері, металл уранның химиялық қасиеттері, уранның 

маңызды қосылыстары, уран табиғатта, өңдеу және ашу уран кендері, металл уранның 

алу технологиясы, оның оксиді мен фторидтер, байытылған уран өндіру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- физикалық және химиялық қасиеттері, маңызды уран қосылыстарының алу 

әдістері туралы түсінігін көрсету 

- табиғи уранның изотоптік құрамын талдау 

- уран және минералдарға жіктелуді түсіндіру 

- теориялық негізі және аппараттық жобалау уран кенін өңдеу технологиясын 

негізгі кезеңдерін, уран қосылыстарының өндірісін жоспарлау 

- автоматтандыру мақсаттары үшін процестің параметрлерін бағалау қабілеті. 

 

Дисциплина «Физика урана» является базовой дисциплиной.  

Цель курса: формирование знаний и умений в области технологии урана и его 

соединений, получения и переработки ядерного топлива на основе урана. 

Содержание дисциплины: роль урана в ядерной энергетике, физические свойства 

урана, ядерные свойства урана, химические свойства металлического урана, важнейшие 

соединения урана, содержание урана в природе, переработка и вскрытие урановых руд, 

технология получения металлического урана, его оксидов и фторидов, производство 

обогащенного урана. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

-демонстрировать концепции физико-химических свойств, методов получения 

незаменимых урановых соединений 

- анализировать изотопного состава природного урана 

- объяснять классификацию урана и минералов 

- планировать теоретические основы и аппаратное проектирование, основных 

этапов технологии переработки урановых руд, производство урановых соединений 

- оценивать параметров процесса в целях автоматизации. 
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Discipline "uranium physics" is a basic discipline. 

Purpose: the formation of knowledge and skills in the field of technology of uranium and 

its compounds, reception and processing of nuclear fuel based on uranium. 

Course Description: uranium role of nuclear power, the physical properties of uranium, 

the nuclear properties of uranium, chemical properties of metal uranium, the most important 

compounds of uranium, uranium in nature, the processing and opening of uranium ores, the 

reception technology of metal uranium, its oxides and fluorides; the production of the enriched 

uranium. 

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

- demonstration of the concept of physicochemical properties, methods for producing 

irreplaceable uranium compounds 

- analysis of the isotopic composition of natural uranium 

- explain the classification of uranium and minerals 

- plan the theoretical foundations and hardware design, the main stages of the technology 

for processing uranium ores, the production of uranium compounds 

- evaluate process parameters for automation purposes. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Бейорганикалық химия, физколлоидтық химия  

Неорганическая химия, физколлоидная химия 

Inorganic chemistry, physcolloid chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ядролық бөліну энергиясының жылулық энергияға айналу әдісі мен техникасы 

Методы и техника преобразования энергии деления ядер в тепловую энергию 

Methods and techniques of energy conversion of nuclear fission in the thermal energy 

 

 

Ядролық отын алу негіздері 

Основы получения ядерного топлива 

Fundamentals of nuclear fuel 

«Ядролық отын алу негіздері» пәні мамандану таңдау бойынша профильді болып 

табылады 

Мақсаты: студенттердің ядролық отынды қабылдау, сақтау және реакторға ядролық 

отын салу ережелерін, сонымен қатар өңделген әртүрлі ядролық отын түрлеріндегі 

ядролық материалдарды үлестіру ережелерін оқыту.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Ядролық отын, ядролық отын түрлері, 

ядролық отынның нуклиті құрамы. Ядролық отынды қабылдау, сақтау және реакторға 

жаңа ядролық отын салу. Өңделген ядролық отынды сақтау қауіпсіздігін қастамасыз ету. 

Әртүрлі ядролық отын (оксидті, металды, дисперсті отын) түрлеріндегі ядролық 

материалдарды үлестіру. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

-АЭС-дағы ядролық отынды тасымалдау кезіндегі ядролық материалдар санының 

өзгуруіне жауапты процесстердің негізгі сипаттамаларын әзірлеу 

- АЭС-дағы ядролық отынның қозғалыс сызбасын түсіну 

-эксплуатция кезінде және жіберу барысындағы ядролық шығындармен пайда 

болған ядролық материалдардың инвентарлық санын барлық өзгерісін анықтау; 

- қолданыс барысында ядролық отынның нуклидті құрамын анықтайтын 

нейтронды-физикалық есептеулер жүргізу дағдысына ие болуы  

- материяның өмір сүру формаларының ғылыми түсінігін қалыптастыру 

 

Дисциплина «Основы получения ядерного топлива» является профильной 

дисциплиной специализации по выбору. Рассматривает материалы, используемые в 

ядерных реакторах 
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Цель: изучение студентами правил приемки, хранения и загрузки в реакторы 

ядерного топлива, а также особенности распределения ядерного материала в различных 

типах ядерного топлива. 

Содержание дисциплины:  Ядерное топливо, типы ядерного топлива, нуклидный 

состав ядерного топлива. Приемка, хранение и загрузка в реакторы свежего ядерного 

топлива. Обеспечение безопасности хранения отработанного ядерного топлива. 

Особенности распределения ядерного материала в различных типах ядерного топлива 

(оксидное, металлическое, дисперсионное топливо).  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

-разрабатывать основных характеристик процессов, ответственных за изменение 

количества ядерных материалов на ядерном топливе для АЭС 

- понимать схемы движения ядерного топлива на атомной электростанции 

- определять весь инвентарь ядерного материала, образовавшегося в результате 

ядерных затрат во время и во время транспортировки; 

- использовать нейтронно-физических расчетов для определения содержания 

нуклидов в используемом ядерном топливе. 

- формулировать научное понимание форм существовании материи, ее 

взаимодействия и проявлений в природе 

 

The discipline "Fundamentals of producing nuclear fuel," considering the materials used 

in nuclear reactors. 

Course Description: Nuclear fuel, types of nuclear fuel, the nuclide composition of 

nuclear fuel. Acceptance, storage and loading into the reactors of fresh nuclear fuel. Ensuring 

the safety of spent fuel storage. Features of distribution of nuclear material in various types of 

fuel (oxide, metal, oil dispersion). 

The purpose of the discipline: the study of law students handling, storage and loading of 

nuclear fuel in reactors, and especially the distribution of nuclear material in various types of 

fuel. 

The student should know: the main characteristics of the processes responsible for 

changes in the number of nuclear materials in the operation of nuclear fuel in nuclear power 

plants; the main characteristics of the components of nuclear material balance area, the NPP; 

traffic patterns of nuclear fuel in nuclear power plants 

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

-develop the basic characteristics of the processes responsible for changing the amount of 

nuclear materials on nuclear fuel for nuclear power plants 

- understand the patterns of movement of nuclear fuel in a nuclear power plant 

- determine the entire inventory of nuclear material resulting from nuclear costs during 

and during transportation; 

- use neutron-physical calculations to determine the content of nuclides in the used 

nuclear fuel. 

- formulate a scientific understanding of the forms of existence of matter, its interaction 

and manifestations in nature 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Атомная физика,  радиационная физика и радиационное материаловедение 

Атомная физика,  радиационная физика и радиационное материаловедение 

Atomic physics, radiation physics and radiation material 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ядролық энергетикалық қондырғылардың негізгі материалдары. Ядролық 

қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау. Ядролық бөліну энергиясының жылулық 

энергияға айналу әдісі мен техникасы 

Специальные материалы ядерных энергетических установок. Ядерная безопасность 

и технология хранения ядерных отходов. Методы и техника преобразования энергии 

деления ядер в тепловую энергию. 
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Special materials of nuclear power plants. Nuclear safety and nuclear waste storage 

technology. Methods and techniques of energy conversion of nuclear fission in the thermal 

energy 

 

 

Beam and plasma technologies 

«Буынды  және плазмалық технологиялар» пәні мамандану таңдау бойынша 

профильді болып табылады 

Мақсаты: Плазмалық және радиациялық технологияларды қолдануды талап ететін 

заманауи жоғары технологиялық өнім өндірумен айналысатын кәсіпорындарда жұмыс 

істеуге қабілетті студенттерді дайындау. Ғылыми жұмыспен айналыса алатын жас 

зерттеушілерді дайындау, ең алдымен, физиканың материяға зарядталған бөлшектердің 

плазмасы мен шоғырының әсерімен байланысты салаларында. Біздің түлектер соңғы 

онжылдықта біздің қаланың ғылым академиясының ғылыми-зерттеу институттары мен 

институттарында салынған ғылым мен техниканың осы саласындағы дәстүрлерді 

жалғастыра алады деп болжануда. 

Пәннің мазмұны: Плазма – заттың төртінші күйі. Иондалған газ 

Квазинейтральность, зарядты экрандау, дебаев радиусы. Плазманың негізгі 

сипаттамалары. Магнит өрісінің рөлі. Газ разрядтары. Бықсыған разряд. Сору процестері. 

Вакуум алу техникасы. Наноэлектроникадағы плазмалық технологиялар. Зарядталған 

бөлшектер шоғырының көздері плазмалық ағындарды жылдамдату тәсілдері вакуумдық 

аралықтағы зарядталған бөлшектер шоғырының қозғалысы "үш екінші" заңы және 

шоғырдың шекті тогы. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- плазмалық өңдеудің технологиялық процестерінің жылдамдығы мен басқа 

параметрлеріне сыртқы факторлардың әсер ету сипаты мен бағытын бағалау 

- дрейф түрлерін және плазма бөлшектерінің жылдамдығын бағалайды 

- вакуумды алу және өлшеу әдістерін; түрлі қолдануға арналған плазманы 

генерациялау әдістерін пайдаланады 

- берілген параметрлер бойынша плазма сипаттамаларын есептеуді талдайды 

- материалдарды өңдеу әдістері мен шарттарын таңдау дағдысы болуы тиіс. 

 

Дисциплина «Пучковые и  плазменные технологии» является профильной 

дисциплиной специализации по выбору. 

Цель: подготовить студентов, способных работать на предприятиях, занимающихся 

выпуском современной высокотехнологичной продукции, требующей применения 

плазменных и радиационных технологий. Подготовить молодых исследователей, 

способных заниматься научной работой, в первую очередь в областях физики, связанных 

с воздействием плазмы и пучков заряженных частиц на вещество. Предполагается, что 

наши выпускники будут способны продолжить традиции в этой области науки и техники, 

заложенные в научно-исследовательских институтах и институтах академии наук нашего 

города в последние десятилетия. 

Содержание дисциплины: Плазма – четвертое состояние вещества. Ионизованный 

газ Квазинейтральность, экранировка заряда, дебаевский радиус. Основные 

характеристики плазмы. Роль магнитного поля. Газовые разряды. Тлеющий разряд. 
Процессы откачки. Техника получения вакуума. Плазменные технологии в 

наноэлектронике. Источники пучков заряженных частиц  Способы ускорения 

плазменных потоков Движение пучков заряженных частиц в вакуумном промежутке 

Закон «трех вторых» и предельный ток пучка  

В результате обучения дисциплины обучающийся будет: 

- оценивать характер и направление влияния внешних факторов на скорость и 

другие параметры технологических процессов плазменной обработки 

Буынды  және плазмалық технологиялар 

Пучковые и  плазменные технологии 
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- оценивать типов дрейфа и скорости частиц плазмы. 

- использовать различные типы методов генерации плазмы ,методы получения и 

измерения вакуума; 

- анализировать расчет характеристик плазмы по заданным параметрам 

- демонстрировать в выборе методов и условий для обработки материалов. 

 

The discipline " Beam and plasma technologies," considering the materials used in 

nuclear reactors. 

Purpose: to prepare students who are able to work in enterprises engaged in the 

production of modern high-tech products that require the use of plasma and radiation 

technologies. To prepare young researchers who are able to engage in scientific work, primarily 

in the fields of physics related to the effects of plasma and charged particle beams on matter. It 

is assumed that our graduates will be able to continue the tradition in this field of science and 

technology, laid down in research institutes and institutes of the Academy of Sciences of our 

city in recent decades. 

Discipline content: Plasma is the fourth state of matter. Ionized gas Quasineutrality, 

charge shielding, Debye radius. The main characteristics of the plasma. The role of the magnetic 

field. Gas discharge. Glow discharge. The process of pumping. The technique of producing a 

vacuum. Plasma technologies in nanoelectronics. Sources of charged particle beams Methods of 

accelerating the plasma flow Movement of charged particle beams in a vacuum gap Law "three 

second" and limit beam current. 

As a result of the student studying the course: 

- - to assess the nature and direction of the influence of external factors on the speed and 

other parameters of technological processes of plasma treatment 

- evaluate the types of drift and velocity of plasma particles. 

- use various types of plasma generation methods, methods for obtaining and measuring 

vacuum; 

- analyzes the calculation of plasma characteristics according to specified parameters 

- demonstrate in the selection of methods and conditions for processing materials. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Атомдық ядро физикасына кіріспе 

Введение в физику атомного ядра 

Introduction to the physics of the atomic nucleus 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Атомдық реакторлар және ядролық энегетика 

Атомные реакторы и ядерная энергетика 

Nuclear reactors and nuclear power 

 

 

Реакторлардың физикалық теориясы 

Физическая теория реакторов 

The physical theory of reactors 

«Реакторлардың физикалық теориясы» пәні мамандану таңдау бойынша профильді 

болып табылады 

Мақсаты: ядролық реактордың белсенді зонасының тиімді материалдық құрамы 

мен конструкциясы таңдау үшін білім мен білікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Реакторлар сызбасы, классификациясы. 

Ядролық реактордың конструкциясы. Ядролық реактордың жұмыс істеу принципі, 

«ядролық реактордағы нейтрондардың өмірлік циклі», төрт көбейткіш формуласы. 

Ядролық реактордың негізгі түрлері.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- практикалық тапсырмаларды шешу кезінде берілген білімді қолдану 

- теориялық білімдерде алынған ядролық реакторлардың физикалық 

сипаттамаларын талдау 
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- - нақты емес пайдалану-физикалық және құрылымдық сипаттамалар негізінде 

олардың сипаттамаларының өзгеруін сипаттау үшін. 

- бөлінетін ядросы бар ортада нейтрондардың баяулауы және диффузиясы 

процестерімен байланысты ұғымдарды зерттеу 

- ядроларды бөлу процесінің энергетикасы, өзара әрекеттесу кинетикасы туралы 

түсініктерді қалыптастыру 

 

Дисциплина «Физическая теория реакторов» является профильной дисциплиной 

специализации по выбору. Изучаются основные реакции деления.  

Цель: формирование знаний и умений для выбора оптимального материального 

состава и конструкции активной зоны ядерного реактора. 

Содержание дисциплины: Схема реактора, классификация реакторов. Конструкция 

ядерного реактора. Принцип действия ядерного реактора, “жизненный цикл нейтронов в 

ядерном реакторе”, формула четырех сомножителей. Основные типы ядерных реакторов. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- применять данные знания при решении практических задач 

- анализировать физических характеристик ядерных реакторов, полученных в 

теоретических знаниях 

- использовать деконкретный - для описания изменений их характеристик на основе 

физических и структурных характеристик. 

- знать понятия, связанные с процессами замедления и диффузии нейтронов в среде 

с делящимися ядрами 

- формировать представлений об энергетике процесса деления ядер, кинетике 

взаимодействия 

 

The discipline "Physical theory reactors" is the core subjects of specialization of their 

choice. Learn the basic fission reaction. 

Course Description: The circuit of the reactor, the classification of the reactors. The 

construction of a nuclear reactor. The principle of operation of a nuclear reactor, "life cycle of 

neutrons in a nuclear reactor," a formula of four factors. The main types of nuclear reactors. 

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

- apply this knowledge in solving practical problems 

- analyze the physical characteristics of nuclear reactors obtained in theoretical 

knowledge 

- use non-specific - to describe changes in their characteristics based on physical and 

structural characteristics. 

- study of concepts related to the processes of deceleration and diffusion of neutrons in a 

medium with fissile nuclei 

- formation of ideas about the energy of the process of nuclear fission, the kinetics of 

interaction 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық талдау; физика; атомдық физика;   

Математический анализ; атомная физика;   

Mathematics; physics; atomic physics and nuclear physics; physical installation 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Өндірістік және диплом алдыңдағы іс-тәжірибе, дипломдық жұмыс жазу 

Производственная и преддипломная практика, написание дипломной работы 

Industrial practice, writing a thesis 

 

 

Ядролық спектроскопия 

Ядерная спектроскопия 

Nuclear spectroscopy 

Пән "Ядролық спектроскопия" базалық пән.  
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Мақсаты: Ядролық ыдырау және ядролық реакциялар зерттеу түрлі 

сипаттамаларын анықтау үшін білім мен дағдыларын дамыту, және мю-мезоны және 

жылдам нейтрондар мен қатты Фотонды ядролардың өзара іс-қимыл. 

Пәннің мазмұны: Гамма-сәулеленудің анықтау. Жасанды радиоактивтілік. 

Бұрыштық бөлу. Тән рентгендік сәуле қосылыңыз. Бұрыш гамма-гамма корреляциялық. 

Зерттеу бета спектрі. Мюонды ыдырау байқау. Гамма сәулелері факторы ішкі конверсия 

анықтау. Ядро қозғалған жай орташа өмір өлшеу. 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

- ғылыми ойлауды қалыптастыру 

- тиісті нәтижелердің дәлдігін және іске асырудың таңдалған оңтайлы тәсілін 

бағалау 

- алынған білімді нақты ғылыми міндеттерді шешу үшін пайдалану; 

- практика сызбасын жоспарлау; 

- спектрлік мәліметтерді ғылыми талдау дағдыларын меңгеру  

- аналитикалық есептерді шешу үшін спектрометриялық жабдықтардың 

техникалық сипаттамаларын бағалау дағдыларын меңгеру 

 

Дисциплина «Ядерная спектроскопия» является базовой дисциплиной.  

Цель курса: Сформировать знания и умения по определению различных ядерных 

характеристик при исследовании радиоактивного распада и ядерных реакций, и мю-

мезонов и взаимодействия ядер с быстрыми нейтронами и жесткими фотонами. 

Содержание дисциплины: Определение энергии гамма-излучения. Искусственная 

радиоактивность. Угловые распределения. Регистрация рентгеновского 

характеристического излучения. Угловая гамма-гамма-корреляция. Исследование бета-

спектра. Наблюдение распада мюонов. Определение коэффициента внутренней 

конверсии гамма квантов. Измерение среднего времени жизни возбужденного состояния 

ядра. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- формировать научного мышления 

- оценивать точность соответствующих результатов и выбранного оптимального 

способа реализации 

- использовать полученных знаний для решения конкретных научных задач; 

- планировать схемы практики; 

- владеть навыками научного анализа спектральных данных  

- владеть навыками оценки технических характеристик спектрометрического 

оборудования для решения аналитических задач 

 

Discipline "Nuclear spectroscopy" is a basic discipline. 

Purpose: Develop knowledge and skills to identify various characteristics in the study of 

nuclear decay and nuclear reactions, and mu-mesons and the interaction of the nuclei with fast 

neutrons and hard photons. 

Contents: Determination of gamma radiation. Artificial radioactivity. The angular 

distributions. Join the characteristic X-ray radiation. Angle gamma-gamma correlation. Study 

beta spectrum. Observation of muon decay. Determination of internal conversion of gamma rays 

factor. Measurement of the average lifetime of the excited state of the nucleus. 

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

- formation of scientific thinking 

- evaluate the accuracy of the relevant results and the selected optimal method of 

implementation 

- use the acquired knowledge to solve specific scientific problems; 

- plan practice schemes; 

- possess the skills of scientific analysis of spectral data  

- to possess skills of estimation of technical characteristics of the spectrometric 

equipment for the decision of analytical problems 
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Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Атомдық ядро физикасына кіріспе 

Введение в физику атомного ядра 

Introduction to the physics of the atomic nucleus 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Атомдық реакторлар және ядролық энегетика 

Атомные реакторы и ядерная энергетика 

Nuclear reactors and nuclear power 

 

 

Плазма және термоядролық реакциялар физикасы  

Физика плазмы и термоядерных реакций  

Physics of plasma and thermonuclear reactions  

«Плазма және термоядролық реакциялар физикасы» пәні.   

Мақсаты – плазманың зарядталған компоненттерінің арасындағы кулон күшінің 

әсерімен әрекеттесетін заттың агрегаттық күйінің бір түрінен плазманың қасиеті туралы 

базалық білімді студентке беру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Физика плазмасы туралы негізгі түсінік. 

Плазмалық әдістердің түрлері. Плазманың термодинамикасы. Плазманың кинетикалық 

теориясының элементтері. Плазмада бөлшектердің соқтығысуы. Зарядтталған 

бөлшектердің электр және магнит өрісінде қозғалысы. Плазмада бөлшектердің Дрейфтік 

қозғалысы. Магниттік өрісте бөлшектердің қозғалысы. Магниттік гидродинамика. 

Термоядролық синтез. Плазмадағы толқындар. Плазмадағы негізгі физикалық үрдістер. 

Физика плазмасының қолданбалы мәселелері. Термоядролық реакциялар және оның 

түрлері 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- плазма физикасының негіздерін; плазмадағы негізгі физикалық 

процестерді,плазманы практикалық қолдану мен жасауға арналған құрылғыларды 

түсіну. 

- плазманың негізгі сипаттамалары мен параметрлерін зерттеу; 

- плазмадағы бөлшектердің дрейфтік қозғалысының жылдамдығын бағалау; 

- пәнді оқу кезінде терминдерді қолдану; практикада алынған тәжірибе 

- физика мен техникаға танымдық қызығушылықтарын, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. 

 

Дисциплина «Физика плазмы и термоядерных реакций» относится к базовой части 

модуля «Физика и материаловедение». 

Цель – дать студентам знания о базовых свойствах плазмы как одного из видов 

агрегатного состояния вещества с дальнодействующим кулоновским взаимодействием 

между заряженными компонентами плазмы. 

Содержание дисциплины: Основные понятия физики плазмы. Виды плазменных 

методов. Термодинамика плазмы. Элементы кинетической теории плазмы. Столкновения 

частиц в плазме. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. 

Дрейфовое движение частиц в плазме. Движение частиц в магнитном поле. Магнитная 

гидродинамика. Термоядерный синтез. Волны в плазме. Основные физические процессы 

в плазме. Прикладные проблемы физики плазмы.Термоядерные реакции и виды 

термоядерных реакций. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

-понимать основы физики плазмы; основные физические процессы в 

плазме,устройств для практического применения и создания плазмы. 

- знать основные характеристики и параметры плазмы; 

- оценивать скорости дрейфового движения частиц в плазме; 

- использовать термины при изучении дисциплины; приобретенный опыт, 

полученный на практике 
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- развивать познавательные интересы к физике и технике, творческие способности. 

  

The discipline " Physics of plasma and thermonuclear reactions " belongs to a basic unit 

of the Physics and Materials Science module.  

The purpose – to give to students of knowledge of basic properties of plasma as one of 

types of an aggregate state of substance with dalnodeystvuyushchy Coulomb interaction 

between the loaded plasma components. 

Course content includes the following sections: basic concepts of plasma physics. Types 

of plasma methods. Thermodynamics plasma. Elements of the kinetic theory of plasma. 

Collisions of particles in the plasma. The motion of charged particles in electric and magnetic 

fields. The drift motion of particles in the plasma. The motion of particles in a magnetic field. 

Magnetohydrodynamics. Thermonuclear fusion. The waves in the plasma. The basic physical 

processes in a plasma. Applied problems of plasma physics. 

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

-to understand the basics of plasma physics; basic physical processes in plasma devices 

for practical applications and the creation of a plasma. 

- to study the main characteristics and parameters of plasma; 

- to estimate the drift velocity of particles in plasma; 

- use terms in the study of the discipline; experience gained in practice 

- develop cognitive interests in physics and technology, creativity. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  
Химия, физика, машина бөлшектері 

Химия, физика, детали машин 

Chemistry, physics, machine parts 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Металдар мен қоспалардың физикалық және механикалық қасиеттері  

Физические и механические свойства металлов и сплавов  

Physical and mechanical properties of metals and alloys 

 

 

Зарядталған бөлшектердің үдеткіштері 

Ускорители заряженных частиц  

Charged particle accelerators 

Пәнді оқыту мақсаты. Пәнді оқу мақсаты зарядталған бөлшектердің үдеткіштерінің 

физикасы туралы түсінік алу, зарядталған бөлшектердің үдеткіштерін басқару және құру 

принциптерін білу болып табылады.  

 Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады:  Жылдамдату техникасының 

тарихы.  Будалардың сипаттамалары. Үдеу процесіндегі бөлшектердің қозғалысының 

орнықтылық критерийлері.  Үдеткіштердің негізгі түрлері.  Ғылыми зерттеулердегі 

үдеткіштер. Өнеркәсіптегі үдеткіштер. Негізгі білім беру технологиялары. Оқу үрдісінде 

келесі білім беру технологиялары қолданылады.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- зарядталған бөлшектерді жылдамдату әдістері туралы білімін көрсету 

- ғылым мен өндірісте жеделдете техниканы пайдалану.  

- ядролық энергетикалық, плазмалық, лазерлік әдістерді қолдану.  

- техникалық, технологиялық және медициналық мәселелерді шешудегі 

эксперименталдық физика әдістері бағалау 

-  алған білімін тәжірибеде қолдану дағдысы. 

 

Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является получение 

представления о физике ускорителей заряженных частиц, знания принципов построения 

и управления техникой ускорения заряженных частиц.  

 Содержание дисциплины: История ускорительной техники.  Характеристики 

пучков.  Критерии устойчивости движения частиц в процессе ускорения.  Основные типы 
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ускорителей. Ускорители в научных исследованиях.  Ускорители в промышленности.  

Основные образовательные технологии. В учебном процессе используются следующие 

образовательные технологии.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- демонстрировать знаний о методах ускоренной зарядки 

- использовать ускоренных технологий в науке и промышленности. 

- применять ядерной энергии, плазменных, лазерных методов. 

- оценивать методов экспериментальной физики при решении технических, 

технологических и медицинских задач 

- применять полученные знания на практике. 

 

The purpose of the discipline. The purpose of the discipline is to obtain an understanding 

of the physics of charged particle accelerators, knowledge of the principles of construction and 

control of the technique of acceleration of charged particles.  

 The course content includes the following sections: History of accelerator technology.  

The characteristics of the beams. Criteria of stability of motion of particles in the acceleration 

process. The main types of accelerators. Accelerators in scientific research. Accelerators in 

industry. Basic educational technologies. The following educational technologies are used in the 

educational process.  

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

- demonstrate knowledge of accelerated charging methods 

- use accelerated technology in science and industry. 

- apply nuclear energy, plasma, laser methods. 

- evaluate the methods of experimental physics in solving technical, technological and 

medical problems 

- put the acquired knowledge into practice. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  
Атом физикасы, физика, үдеткіштер 

Физика атома, физика, ускорители 

Atom physics, physics, аccelerators 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Металдар мен қоспалардың физикалық және механикалық қасиеттері  

Физические и механические свойства металлов и сплавов  

Physical and mechanical properties of metals and alloys 

 

 

Бөліну және ядро синтезінің физикасы 

Физика деления и синтеза ядер 

Nuclear fission and nuclear fusion 

«Бөліну және ядро синтезінің физикасы» базалық пән. 

Мақсаты: маманның ғылыми, жобалық және зерттеу қызметі үшін қажет ядролық 

физика облысында қабілетін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: атомдық ядро және бөлшектер 

қасиеттері, ядролық модельдер, радиоактивтілік, ядролық әсерлесулер түрлері, 

бөлшектердің атомдар мен ядролармен әсерлесулелері; ядролық реакциялар, ядроның 

бөлінуі; плазмалық процесстер, термоядролық реакциялар. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- микромир құылысының негізгі заңдары туралы түсінігін көрсетеді 

- алған білімдерін практикалық қызметте пайдалану 

- алған білімдерін практика жүзінде қолдану 

- ядролық айналулардың нәтижелелерінің бағалық және инженерлік есептерін 

жүргізу; ядролық сәулелену детекторлары мен көздерімен жұмыс; ядролық физикалық 

аппаратурамен жұмыс. 
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- ядролық айналулардың нәтижелелерінің бағалық және инженерлік есептерін 

жүргізу 

 

Дисциплина «Физика деления и синтеза ядер» является базовой дисциплиной. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области ядерной физики, физики 

деления и синтеза атомных ядер, необходимых для производственной, научно-

исследовательской и проектной деятельности специалиста. 

Содержание дисциплины: свойства атомных ядер и частиц; радиоактивность; 

ядерные модели; виды ядерных взаимодействий; ядерные реакции; взаимодействие 

частиц с атомами и ядрами; деление ядер; плазменные процессы; основы цепного 

процесса деления; термоядерные реакции; самоподдерживающийся процесс синтеза 

легких ядер; ядерная энергетика; проблемы и перспективы развития мировой и 

отечественной энергетики; роль ядерной энергетики. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- знать и  понимать основные законы микрометра 

- использовать полученные знания в практической деятельности 

- применять практическое полученных знаний 

- проводить ценовых и инженерных расчетов по результатам ядерного вращения; 

работа с детекторами и источниками ядерного излучения; работа с ядерной физикой. 

- разрабатывать ценовые и инженерные расчеты результатов ядерного вращения. 

 

The discipline "Physics of nuclear fission and fusion" is the basic subjects. 

Purpose: formation of knowledge, skills in the field of nuclear physics, physics of 

division and synthesis of the nuclear kernels necessary for production, research and design 

activity of the expert. 

Contents: properties of nuclear kernels and particles; radioactivity; nuclear models; types 

of nuclear interactions; nuclear reactions; interaction of particles with atoms and kernels; 

division of kernels; plasma processes; bases of chain process of division; thermonuclear 

reactions; self-sustaining process of synthesis of easy kernels; nuclear power; problems and 

prospects of development of world and domestic power; role of nuclear power. 

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

- reflect an understanding of the basic laws of the micrometer 

- to use the acquired knowledge in practical activities 

- apply the practical knowledge gained 

- conduct price and engineering calculations based on the results of nuclear rotation; work 

with detectors and sources of nuclear radiation; work with nuclear physics. 

- develop price and engineering calculations of the results of nuclear rotation. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Дифференциалды және интегралдық теңдеулер, математикалық талдау 

Дифференциальные и интегральные уравнения, математический анализ 

Differential and integral equations, mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дозиметрия және сәулеленуден қорғау  

Дозиметрия и защита от излучений 

Dosimetry and radiation protection 

 

 

Қазіргі заманғы физика және нейтрино физикасы 

Современная ядерная физика и физика нейтрино 

Modern nuclear physics and neutrino physics 

«Қазіргі заманғы физика және нейтрино физикасы» базалық пән. 

Мақсаты:  заманауи ядролық физика және нейтрино физикасы сұрақтары бойынша 

білім қалыптастыру және бағыт алу. 
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Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Ядролық физиканың орны мен мәні. 

Ядролық физика дамуының негізгі кезеңдері. Тұрақты ядролар қасиеттері. Альфа-бета и 

гамма-ыдырау заңдылықтары. Мессбауэр эффектісі. Ядролық әсерлесулер. Радиоактивты  

сәулелену және бөлшектерді тіркеуге арналған құралдар. Нейтрино физикасы. Күн 

нейтриносының заманауи детекторлары, күн нейтриносының тапшылық мәселелері, 

нейтрино массасы және нейтриндікосцилляциялар тұжырымдамалары.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- радиоактивты ыдырау түрлері мен заңдылықтарын,оларды өлшеудің тиімді 

әдістерінің қиылысуы білімі мен түсінігін көрсету. 

- алынған білімді іс-тәжірибелік қызметте пайдалану;  

- ядролық зерттеулер нәтижелерін инженерлік есептеу және бағалау жүргізу. 

- ядролық физика аппаратурасымен жұмыс жасау дағдысына ие болу. 

- болашақ кәсіби қызмет салаларында ғылыми зерттеулер жүргізуде терең 

жаратылыстану, математикалық және кәсіби білім беру. 

 

Дисциплина «Современная ядерная физика и физика нейтрино» является базовой  

дисциплиной.  

Цель: формирование знаний и умения ориентироваться в вопросах современной 

ядерной физики и физики нейтрино. 

Содержание дисциплины: Место и значение ядерной физики. Основные этапы 

развития ядерной физики. Свойства стабильных ядер. Закономерности альфа-бета и 

гамма-распадов. Эффект Мессбауэра. Ядерные взаимодействия. Приборы для 

регистрации радиоактивных излучений и частиц. Физика нейтрино. Современные 

детекторы солнечных нейтрино, проблема дефицита солнечных нейтрино, масса 

нейтрино и гипотеза нейтринных осцилляций. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- демонстрировать знание и понимание типов и закономерностей радиоактивного 

распада, интенсификацию эффективных методов их измерения. 

- использовать полученных знаний на практике; 

- проводить инженерный расчет и оценка результатов ядерных исследований. 

- обладать работать с оборудованием ядерной физики 

- проявлять глубокие естественнонаучные, математические и профессиональные 

знания в проведении научных исследований в перспективных областях 

профессиональной деятельности. 

 

Discipline "of modern nuclear physics and neutrino physics" is the basic discipline. 

Course Description: The place and importance of nuclear physics. The main stages of 

development of nuclear physics. Properties of stable nuclei. Patterns of alpha beta and gamma 

decay. Mossbauer Effect. Nuclear interactions. Apparatus for recording radiation and 

radioactive particles. Neutrino physics. Modern detectors of solar neutrinos, the problem of the 

deficit of solar neutrinos, neutrino mass hypothesis of neutrino oscillations. 

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

- demonstrate knowledge and understanding of the types and patterns of radioactive 

decay, the intensification of effective methods for their measurement. 

- use the acquired knowledge in practice; 

- conduct engineering calculations and evaluate the results of nuclear research. 

- possess work with equipment of nuclear physics 

- to show deep natural-scientific, mathematical and professional knowledge in carrying 

out scientific researches in perspective areas of professional activity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық талдау, атомдық физика,  

Математикалық талдау, атомная физика;  

Mathematics, atomic physics; 
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Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ядролық бөліну энегриясының жылулық энегрияға айналу әдісі мен техникасы, 

реакторлардың физикалық теориясы  

Физическая теория реакторов, методы и техника преобразования энергии деления 

ядер в тепловую энергию 

Physical Theory of reactors, methods and equipment of energy conversion technique of 

nuclear fission to heat energy 

 

 

Ядролы-магниттік резонанстық спектроскопия 

Ядерно-магнитная резонансная спектроскопия  

Nuclear magnetic resonance spectroscopy 
 «Ядролы-магниттік резонанстық спектроскопия» пәні мамандану таңдау бойынша 

профильді болып табылады 

Мақсаты: студенттерге әртүрлі материалдардың идентификациясы үшін зерттеудің 

физикалық әдістерін қолдануды үйрету. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Ядролы-магнитгік резонанстық (ЯМР) 

спектроскопияның теориялық негіздері ЯМР спекгрометрін химияда, физикада, 

материалтануда қолдану. Қазіргі заманғы ЯМР спектрометрлерінің жұмыс істеу 

принциптері мен кұрылысы. Үлгілерді дайындау негіздері және ЯМР спектрометрлерде 

жұмыс істеу тәртібі. Әдістің бағдарламалық қамтылуы. ЯМР спектріне сараптау жүргізу. 

ЯМР спектроскопия көмегімен материалтану есептері 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ЯМР саласындағы білімі мен түсінігін көрсету 

- ЯМР зерттеу барысындағы экспериментік тәсілдерді бағалау 

- ЯМР-спектрометрде және ЯМР релаксометрде жұмыс істеу алуы. 

- ЯМР-спектрлерінің нәтижелерін өңдеу. 

- тиісті әдіс үшін қазіргі заманғы физикалық жабдықтарды пайдалану 

 

Дисциплина «Ядерно-магнитная резонансная спектроскопия» является профильной 

дисциплиной специализации по выбору.  

Цель - обучение студентов применению физических методов исследования для 

идентификации различных материалов. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы ядерно-магнитной резонансной 

(ЯМР) спектроскопии Применение ЯМР спектрометра в химии, физике, 

материаловедении Устройство и принцип действия современных ЯМР спектрометров. 

Особенности подготовки образцов и порядок работы на ЯМР спектрометре. Программное 

обеспечение метода. Проведение анализа спектров ЯМР. Материаловедческие задачи, 

решаемые с помощью ЯМР спектроскопии  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- демонстрировать знания и понимание в ЯМР 

- оценивать экспериментальных подходов к исследованию ЯМР 

- работать ЯМР-спектрометр и ЯМР на реляциометре. 

- обработывать результатов ЯМР-спектра. 

- использовать современного физического оборудования для соответствующего 

метода 

 

Discipline "Nuclear magnetic resonance spectroscopy" is the core subjects of 

specialization of their choice. 

Course Description: Theoretical basis of nuclear magnetic resonance (NMR) 

spectroscopy Application of NMR spectrometer in the chemistry, physics, materials science and 

principle of operation of modern NMR spectrometers. Features sample preparation and 

arrangements for the NMR spectrometer. The software method. Analysis of the NMR spectra. 

Materialovedchesky problems solved by NMR spectroscopy. 
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As a result of studying the course, the student will: 

- demonstrate knowledge and understanding in NMR 

- evaluate experimental approaches to the study of NMR 

- An NMR spectrometer and an NMR can work on a relatiometer. 

- process the results of the NMR spectrum. 

- use modern physical equipment for the appropriate method 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Атомдық және ядролық физика, Конденсірленге күйдегі физика, ядролық 

физиканың эксперименттік зерттеу әдістері. 

Атомная и ядерная физика, Физика конденсированного состояния, 

Экспериментальные методы исследования ядерной физики. 

Atomic and Nuclear Physics, Condensed Matter Physics, Experimental methods of 

nuclear physics research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
Ядролық қауіпсіздік және ядролық қалдықтарды сақтау, Заттардың ядролық 

сәулеленуінің әсерлесуі, Ядролық отын алу негіздері 

Взаймодействие ядерных излучений с веществом, Основы получения ядерного 

топлива 

Interaction of nuclear radiation with matter, Producing nuclear fuel Basics 

 

 

Шашыраудың кванттық теориясы 

Квантовая теория рассеяния 

Quantum theory of scattering 

«Шашыраудың кванттық теориясы» пәні профильді болып табылады. 

Мақсаты: студенттерге микро дүниенің терең түсіндіру. Студент кванттық заңдарға 

бағынатын құбылыстардың физикалық табиғаты жөнінде нақты түсінік алуы тиіс 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: Серпімді шышырау кинематикасы 

(релятивистік емес және релятивистік жағдайлар). Серпімсіз соқтығысулар 

кинематикасы. Шашыраудың дифференциалды көлдеңең қимасы. Шашыраудың кері 

есебу. Шредингердің интегралды теңдеуі. 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

- шашыраудың кванттық теориясының негізгі физикалық заңдарын пайдалану 

- тепе-тең  бөлшектер жүйесінің кванттық сипаттау ерекшеліктерін; шашураудың 

кванттық теориясы мен  негізгі элементтері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

- релятивисті емес кванттық механиканың  фундаменталды түсініктерін дұрыс 

түсіндурі. 

- микроскопиялық жүйелерді теориялық зерттеу,  

- интернет жаһандық желісінде ақпаратты іздеу әдістерін меңгеру 

 

Дисциплина «Квантовая теория рассеяния» является профильной дисциплиной 

специализации по выбору.  

Цель: объяснить студентам глубину микро мира .Студент должен понять 

физическую природу процессов подчиняющийся квантовым законам. 

Содержание дисциплины: Кинематика упругого рассеяния (нерелятивистский и 

релятивистский случаи). Кинематика неупругих столкновнеий. Дифференциальное 

поперечное сечение рассеяния. Обратная задача рассеяния. Интегральное уравнение 

Шредингера.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- использовать основных физических законов квантовой теории рассеяния 

- демонстрировать знания и понимание в области квантовой теории и основных 

элементов пространственного распределения;особенности квантовых характеристик 

системы равновесных частиц;  

- понимать фундаментальных понятий нерелятивистской квантовой механики. 
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- обладать теоретическое исследование микроскопических систем, 

- подбирать методами поиска информации в интернете 

 

Дiscipline "Quantum theory of scattering" is the core subjects for the specialization 

selection. 

Course Description: The kinematics of elastic scattering (non-relativistic and relativistic 

case). The kinematics of inelastic stolknovney. The differential scattering cross section. The 

inverse scattering problem. Integral Schrödinger equation. 

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

- use the basic physical laws of quantum scattering theory 

- demonstrate knowledge and understanding in the field of quantum theory and the basic 

elements of spatial distribution; features of the quantum characteristics of a system of 

equilibrium particles; 

- understand the fundamental concepts of nonrelativistic quantum mechanics. 

- possess a theoretical study of microscopic systems, 

- select by Internet search methods 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық талдау, математикалық физика әдістері, дифференциалды және 

интегралды теңдеулер, теориялық механика, электродинамика. 

Математический анализ, методы математической физики, дифференциальные 

интегральные уравнения, теоретическая механика, электродинамика. 

Mathematical analysis, methods of mathematical physics, differential integral equations, 

theoretical mechanics, electrodynamics. 

Постреквизитгер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Радиациялық материалтану,  ядролық реакциялар теориясы 

Радиационное материаловедение, теория ядерных реакций. 

Radiation materials, nuclear reactors. 

 

 

Плазма физикасына кіріспе 

Введение в физику плазмы 

Introduction to plasma physics 

«Плазма физикасы» пәні мамандану таңдау бойынша профильді болып табылады.   

Мақсаты: заттың агрегаттық күйінің бірі плазманың қасиеттері туралы және оны 

ары қарайғы плазманың зарядталған компоненттерінің арасындағы кулондық әсерлесуі 

арқылы жетілдіру арқылы базалық білім беру. 

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады: заттың плазмалық күйінің қасиеттерінің 

физикалық үлгілеу сипатамаларымен және математикалық негізгі әдістері және оларды 

нақты бір есептері. Плазманың әр түрлі типтерінің бөлшектерінің әсерлесу үлгілері;  

плазма бөлшектерінің соққылы қасиеттерін зерттеу әдістері; қандай да бір әдістерді 

қолдану; алынған зерттеу нәтижелерін физикалық интерпретациялау.    

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- плазма физикасының базалық заңдары мен түсініктерін туралы білімі мен түсінігі 

-технолгиялық еептерді шығаруда өз білімін қолдана алу;  

-физикалық ғылыми терминологияны пайдаланып, физикалық құбылыстар мен 

процестерді сипаттай алу;  

-негізгі физикалық заңдарды және оларды қолдану шегін тұжырымдай алады.  

- плазма физикасының әртүрлі салаларында зерттеулер жүргізу және алынған 

нәтижелерді талдау тәсілдерін қалыптастыру 

 

Дисциплина «Введение в физику плазмы» является профильной дисциплиной 

специализации по выбору.  
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Цель: дать студентам знания о базовых свойствах плазмы как одного из видов 

агрегатного состояния вещества с дальнодействующим кулоновским взаимодействием 

между заряженными компонентами плазмы. 

Содержание дисциплины:  основные математические методы и физические модели 

описания свойств плазменного состояния вещества и их применение для решения 

конкретных задач. Модели взаимодействия частиц различных типов плазмы; методы 

исследования столкновительных свойств частиц плазмы; применимость тех или иных 

методов; физическая интерпретация полученных результатов исследований.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

-  понимать основных законов и понятий физики плазмы 

-  использовать свои знания при разработке инженерных нужд; 

- описывать физические явления и процессы с использованием физической 

терминологии; 

- применять основные физические законы  

- формировать подходов к проведению исследований в разных областях физики 

плазмы и анализу полученных результатов 

 

The discipline "Introduction to plasma physics" belongs to a basic unit of the Physics and 

Materials Science module. 

The purpose – to give to students of knowledge of basic properties of plasma as one of 

types of an aggregate state of substance with dalnodeystvuyushchy Coulomb interaction 

between the loaded plasma components. 

Contents: in the course of passing of a course students will examine the main 

mathematical methods and physical models of the description of properties of a plasma 

condition of substance and their application for the solution of specific objectives. Models of 

interaction of particles of various types of plasma are studied; research methods collisions of 

properties of particles of plasma; applicability of these or those methods; physical interpretation 

of the received results of researches.  

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

- understand the basic laws and concepts of plasma physics 

- use their knowledge in the development of engineering needs; 

- describe physical phenomena and processes using physical terminology; 

- apply basic physical laws 

- development of approaches to research in different areas of plasma physics and analysis 

of the results 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математикалық талдау, мектеп курсы физикасы  

Математический анализ, школьный курс физики 

Mathematics, Physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Нейтронды физика, нейтрин физикасы және қазіргі заманғы ядролық физика, ядро 

синтезі мен бөліну физикасы 

Нейтронная физика, современная ядерная физика и физика нейтрино,физика 

деления  и синтеза ядер 

Neutron physics, modern nuclear physics and neutrino physics, physics of nuclear fission 

and fusion 

 

 

Ашық жүйелер физикасы  

Физика открытых систем 

Physics of Open Systems 

«Ашық жүйелер физикасы» пәні мамандану таңдау бойынша базалық болып 

табылады 
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Мақсаты: Ашық қиындатылған жүйеде қазіргі өзіндік ұйымдастыру теориясының 

негіздерімен танысу. Философиялық  ойлау заңдарын әлемдік көзқарасы үшін 

синергетиканың жаңалықтарының әсері. Студенттердің ғылыми қызуғушылығын әлемнің 

дамуының жалпы заңдылықтарын зерттеуге бағыттау. 

Пәннің мазмұны:  Ашық жүйелер. Ашық жүйелердің мысалдарын тірі және жансыз 

табиғат анықтау. Табиғат динамикалық және статистикалық заңдылықтар. Фракталдар 

және динамикалық хаос. Табиғатта фракталдық нысандар. . Хаостық сигналдардың 

ақпарат энтропияны анықтау әдістері. Ақпарат және эгтропия. Ақпарат және ашық 

жүйелер. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- физиканың ашық жүйесі туралы түсінік алады 

-  ашық және жабық табиғи жүйені,  тепе-теңдік және тепе-тең емес процесстерді, 

анықталған және анықталмаған көріністерді ажырата білу керек. 

- өзіндік жұмысты ұйымдастыру. 

- тәртіптік және тәртіптік емес теориясы есептер шығаруға дағдыланады. 

- физикалық ақпаратты алу үшін түрлі дереккөздерді пайдалану; 

 

Дисциплина «Физика открытых систем» является базовой дисциплиной 

специализации по выбору.  

Цель: Ознакомиться с основами современной теории самоорганизации в открытых 

сложных системах. Оценить значение влияния открытий синергетики для нового 

философского осмысления законов мироздания. Направить научный интерес студентов 

на поиски общих закономерностей развивающегося мира. 

Содержание дисциплины: Открытые системы. Определение открытых систем, 

примеры из живой и неживой природы. Динамические и статистические закономерности 

природы. Фракталы и динамический хаос. Фрактальные объекты в природе. Методы 

определения информационной энтропии хаотических сигналов. Информация и энтропия. 

Информация и открытые системы. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- понимать открытой системы физики 

- различать открытые и закрытые природные системы, равновесные и 

неравновесные процессы, узнаваемые и неопределенные представления. 

- организовывать самостоятельную работу. 

- использовать дисциплина и дисциплинарная теория для составления отчетов. 

- использовать различные источники для получения физической информации; 

 

The discipline "Physics of open systems" is the basic discipline of specialization of their 

choice. 

Objective: Learn the basics of the modern theory of self-organization in complex systems 

open. Rate importance of synergy effect of openness for new philosophical understanding of the 

laws of the universe. Send the scientific interest of students to search for the general laws of the 

developing world. 

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

- understand the open system of physics 

- distinguish between open and closed natural systems, equilibrium and nonequilibrium 

processes, recognizable and indefinite representations. 

- organize independent work. 

- use discipline and disciplinary theory to compile reports. 

- use different sources to obtain physical information; 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Мектеп курсы физикасы, оптика. 

Школьный курс физики,оптика 

Classical physics, thermodynamics, science, thermodynamics of nonequilibrium 

processes 
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Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Синергетика, қазіргі заманғы жаратылыстанудың концепциялары, физика және 

философия, ғылым мен техника философиясы. 

Синергетика, концепции современного естествознания, физика и философия, 

философия науки и техники 

Synergetics, concepts of modern science, physics and philosophy, philosophy of science 

and technology 

 

 

Наножүйе физикасы  

Физика наносистем  

Nanosystems physics  

Пәннің мақсаты: студенттерде наножүйелердің құрылысы мен жұмысының негізгі 

физикалық принциптері, сондай-ақ наноэлектроника мен нанотехнологияда 

қолданылатын арнайы материалдар, құрылғылар мен жүйелерді жасау, құру және 

пайдалану саласындағы білімдерін қалыптастыру. 

Пән бөлімдерінің мазмұны  Кіріспе. Атомдар, молекулалар және наножүйелер. 

Атомдық кластерлер, нанотүтікшелер, нановирустар, кванттық нүктелер, газ 

тасымалдағыштың кішірейтілген мөлшері  Көміртекті наноқұрылымдар. Фотоникалық, 

оптикалық кристалдар. Наножүйелер және кванттық оптика. Бионаножүйелер. Спинтрон 

наножүйелері. Наножүйелерді теориялық және тәжірибелік зерттеу әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған 

жетудің жолдарын таңдау қабілеттілігіне ие болу; 

- ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, әдістері мен құралдарын, 

ақпаратты басқарудың құралы ретінде компьютерлік дағдыларды меңгеру 

- нано әлемде болатын құбылыстардың физикалық механизмдерін білуі керек; 

- наножүйелерді құру мен пайдалануға негізделген физикалық принциптер мен 

механизмдерді қолдану; 

- наножүйелерді, наноматериалдарды және наноқұрылымдарды зерттеудің негізгі 

диагностикалық әдістерін таңдау және қолдану; 

- кванттық механиканың математикалық аппараттарымен жұмыс жасау дағдыларын 

көрсету; нано жүйелерді есептеу мен талдаудың заманауи әдістерін қолдану дағдылары 

 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний у студентов в области базовых 

физических принципов построения и функционирования наносистем, а также разработки, 

создания и применения специальных материалов, устройств и систем, используемых в 

ннаноэлектронике и нанотехнологиях. 

Содержание дисциплины: Введение.Атомы, молекулы и наносистемы.  Атомные 

кластеры, нанотрубки, нанопроволоки, квантовые точки, системы с пониженной 

размерностью газа носителей заряда Углеродные наноструктуры. Фотонные, оптические 

кристаллы. Наносистемы и квантовая оптика. Бионаносистемы. Спинтронные 

наносистемы. Методы теоретического и экспериментального исследования наносистем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

– владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, владение навыками работы с компьютером как средством 

управления информации; 

– обладать физические механизмы явлений, происходящих в наномире; 

– применять физические принципы и механизмы, лежащие в основе построения и 

функционирования наносистем; 

– выбирать и использовать основные методы диагностики для изучения 

наносистем, наноматериалов и наноструктур; 
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– демонстрировать навыки работы с математическим аппаратом квантовой 

механики; навыками применения современных методов расчета и анализа наносистем. 

 

The purpose of the discipline: the formation of knowledge among students in the field of 

basic physical principles of the construction and functioning of nanosystems, as well as the 

development, creation and use of special materials, devices and systems used in 

The content of the sections of the discipline 1. Introduction. 2. Atoms, molecules and 

nanosystems. 3. Atomic clusters, nanotubes, nanowires, quantum dots, systems with a reduced 

dimension of carrier gas 4. Carbon nanostructures. 5. Photonic, optical crystals. 6. Nanosystems 

and quantum optics. 7. Bionanosystems. 8. Spintron nanosystems. 9. Methods of theoretical and 

experimental research of nanosystems. 

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

- own a culture of thinking, the ability to generalize, analyze, perceive information, set 

goals and choose ways to achieve it; 

- master the basic methods, methods and means of obtaining, storing, processing 

information, possession of computer skills as a means of information management; 

- possess the physical mechanisms of phenomena occurring in the nanoworld; 

- apply the physical principles and mechanisms underlying the construction and operation 

of nanosystems; 

- choose and use the basic diagnostic methods to study nanosystems, nanomaterials and 

nanostructures; 

- demonstrate skills in working with the mathematical apparatus of quantum mechanics; 

the skills of applying modern methods of calculation and analysis of nanosystems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математикалық талдау, мектеп курсы физикасы  

Математический анализ, школьный курс физики 

Mathematics, Physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Нейтронды физика, нейтрин физикасы және қазіргі заманғы ядролық физика, ядро 

синтезі мен бөліну физикасы 

Нейтронная физика, современная ядерная физика и физика нейтрино,физика 

деления  и синтеза ядер 

Neutron physics, modern nuclear physics and neutrino physics, physics of nuclear fission 

and fusion 

 

 


