




 

7M07101 - Материалтану жəне жаңа материалдар технологиясы 

7M07101 - Материаловедение и технология новых материалов 

7M07101 - Materials science and technology of new materials 
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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines- 12 кредит/кредита/credit 

«Наноматериалтану», «Физикалық материалтану» білім беру траекториялары  

бойынша негізгі пəндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  

«Наноматериаловедение», «Физическое материаловедение» 

Basic disciplines for educational trajectories: 

«Science of nanomaterials», «Science of physical materials» 

1 

DKz -5205 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language  

3 
KMTMS -

5205 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің 

Қазақстандық моделі 

Казахстанская модель толерантности и 

межэтнического согласия 

Kazakhstan model of tolerance and inter-ethnic accord 

Com-5205 
Компаративистика 

Компаративистика 
Comparative 

2 

POKMN -

5206 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу жəне 

бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное 

моделирование в науке 

The software and computer in science 
5 

POE - 5206 

Экспериментті жоспарлау мен ұйымдастыру 

Планирование и организация эксперимента  

Planning and organization of the experiment 

3 

FPP - 5207 

Беріктік жəне созылымдылық физикасы 

Физика прочности и пластичности 

Physics of durability and plasticity 

3 

SMIPD -

5207 

Қарқынды пластикалық деформацияның заманауи 

əдістері 

Современные методы интенсивной пластической 

деформации 

Modern methods of intensive plastic deformation 

4 
ITRM -

5208 

Материалдарды алуда ақпараттық технологияларды 

қолдану 

Информационные технологии разработки материалов 

Informationtechnologiesofdevelopmentmaterials 

3 



FTKMM -

5208 

Кристалдар мен магниттік материалдардың 

физикалық теориясы 

Физическая теория кристаллов и магнитных 

материалов 

He physical theory of crystal and magnetic materials 

5 

OFM-5209 

Физикалық материалтану негіздері 

Основы физического материаловедения 

Fundamentals of physical materials science 

5 

DEMM-

5209 

Материалтанудағы дифракциялық электрондық 

микроскопия 

Дифракционная электронная микроскопия в 

металловедении 

The diffraction electron microscopy in metal 

Кəсіптік пəндер / Профилирующие дисциплины / Profiling disciplines - 20 кредит/ 

кредитов /credit 

«Наноматериалтану», «Физикалық материалтану» білім беру траекториялары бойынша  

кəсіптік пəндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: 

«Наноматериаловедение», «Физическое материаловедение» 

Main disciplines for educational trajectories:  

«Science of nanomaterials», «Science of physical materials» 

6 

NN -5302 

Наноматериалдар жəне нанотехнологиялар 

Наноматериалы и нанотехнологий 

Nanotechnologies and nanomaterials 
5 

NM-5302 

Наноқұрылымды материалдар 

Наноструктурные материалы 

Nanostructured materials 

7 

SFM-5303 

Физикалық материалтанудың арнайы практикумы 

Спецпрактикум по физическому материаловедению 

Special Practical in Physical Materials Science 
 

5 

 MPMS-

5303 

Металдар мен құймалардың беттерінің түрленуі 

Модификация поверхности металлов и сплавов 

Modification ofthe surface of metalsand alloys 

8 

KMM-6304 

Материалтануда компьютерлік модельдеу 

Компьютерное моделирование в материаловедении 

Computer simulations in materials science 
7 

MSM -6304 

Материалдардың механикалық қасиеттері 

Механические свойства материалов 

Mechanical properties of the materials 

9 

SM-6305 

Заманауи материалтану 

Современное материаловедении 

Modern Materials 
5 

FSM -6305 

Материалдардың физикалық қасиеттері 

Физические свойства материалов 

Physical properties of materials 

10 

ITPDS -

6306 

Мамандану пəндерін оқытудағы инновациялық 

технологиялар 

Инновационные технологии в преподавании 

дисциплин специализации 

Innovative technologies in teaching specialization courses 
5 

MPF - 6306 
Физикалық практиканы оқыту əдістемесі 

Методика преподавания физпрактикума 



Methods of teaching fizpraktikuma 

11 

OKNFI -

6307 

Ғылыми-физикалық зерттеулерді 

коммерциализациялау негіздері 

Основы коммерциализации научных физических 

исследований 

Fundamentals of the commercialization of scientific 

physical research 
7 

FMS -6307 

Металлдардың жəне құймалардың физикасы 

Физика металлов и сплавов 

Physics of metals and alloy materials 

 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

«Іскерлік қазақ тілі» пəні - тілдік материалдарды оқып білу, мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу ережелерін, келісімшарттарды жасай білу, қызметтік жəне ресми 

хаттарды жаза білу, сондай-ақ магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-

зерттеу жұмысында қолдана білуге үйрететін пəн.  

 Мақсаты – магистранттардың іскерлік қарым-қатынасын дамыту; іс қағаздарын жазу 

негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу, сондай-ақ тіл үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кəсіби 

терминдерді орнымен дұрыс жəне сауатты пайдалана білуі, өз ойы мен пікірлерін 

дəлелдей білумен қатар рефераттарға дəйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама 

жасауға дағдыландыру. 

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, синтаксис. 

Сөйлем құрылысы. Сөйлем түрлері. Құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем. 

Етістіктің шақтары. Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық жəне шартты райлары. Есімше. 

Көсемше. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, 

орфографиялық нормаларды білуге; 

- меңгерген материалды өмірде жəне кəсіби əрекетінде қолдана алуға; 

- құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары талаптарына 

сай толтыруда кəсіби терминдерді дұрыс қолдану дағыдыларын игере білуге тиіс. 

Пəн тілдік, коммуникативтік, кəсіптік құзырлықты қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Деловой казахский язык» представляет собой изучение языкового 

материала, ведение деловых бумаг на государственном языке, умение заключить 

договоры, правила написания деловых писем, а также умение передавать свои мысли на 

государственном языке. 

Цель - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению на 

государственном языке, ознакомить с образцами оформления документов; научить вести 

делопроизводство на государственном языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, 

синтаксис. Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы придаточных 

предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача 

пассивной конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные 

обороты. Инфинитивные конструкции. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового 

казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности; 



- иметь навыки правильного использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с государственными стандартами, а также стилями 

написания и функциям. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: языковой, 

коммуникативной, профессиональной. 

 

Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting 

securities business in the state language, the ability to enter into contracts, rules for writing 

business letters, as well as the ability to communicate their thoughts in the state language. 

The goal - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; business 

communication in the official language, familiarize with samples of paperwork; learn to keep 

records in the state language. 

The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The 

structure of the Kazakh proposals. The types of sentences. Types of subordinate clauses. The 

times of all groups. Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native 

language. Subjunctive mood. Sacrament momentum. Infinitive constructions. 

A study of undergraduate discipline must: 

- To know the lexical and grammatical, stylistic, orthographic norms of business Kazakh 

language; 

- Be able to use the learned material and professional life; 

- Have the skills to properly use professional terms in completing the documents in 

accordance with state standards, as well as the writing style and function. 

The discipline is aimed at formation of competence: linguistic, communicative and 

professional. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 
«Кəсіби қазақ тілі»  

«Профессиональный казахский язык»  

«Professional Kazakh Language» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 

Kazakhstan model of interethnic tolerance and public consent 

Бұл пəнде этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі 

қарастырылады. 

Мақсаты: белгілі философиялық мəселелерін дүниеге деген көзқарасты əлеуметтік 

жəне дара түсіну жəне талдауға магистранттарды үйрету 

Пəннің мазмұны: теориялық-методологиялық негіздері саясатын этносаралық 

толеранттылық пен қоғамдық келісім. Типология саясатындағы этносаралық 

толеранттылық пен қоғамдық келісім. Этноұлттық саясат əдіснамасы жəне оның негізгі 

концептердің: этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім. Ұқсастық мəн 

мəтініндегі этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім қиындықтары. Қазақстан 

этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімдегі оның қоғамдық-саяси 

институтализациясы. Ұлттық құрылыс саласындағы халықаралық стандарттарды 

этносаралық толеранттылықтың шетелдік тəжірибесі. Қазақстан Республикасының 

этноұлттық саясаты мен бастамалары: жаңа парадигмалар халықаралық ынтымақтастығы. 

Білуі тиіс: толеранттылықтың теориялық негіздері, Қазақстандағы конфессияаралық 

келісімнің қағидалары. 

Меңгеруі тиіс: күнделікті өмірдегі жəне кəсіби қызметтегі белгілі бір жағдайды 

ойластыруға діни көзқарасты қолдану. 



Оқу дағдылары: басқа адамның көзқарасын түсіну жəне бағалау қабілеттігі, 

мұсылмандық əлеммен жəне Батыс арасындағы диалогтың дамуы жайлы тура негізделген 

қорытындылар негізінде толық емес ақпараттың негізінде шешім қабылдау. 

Əлемдік көзқарастағы пəн қалыптастыру құзыреттілігі: мағыналы-бағалы, 

интегративті. 

 

В курсе рассматривается Казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия. 

Цель – научить магистрантов понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

Содержание дисциплины: теоретико-методологические основы политики 

межэтнической толерантности и общественного согласия; типологии политики 

межэтнической толерантности и общественного согласия; методология этнонациональной 

политики и ее основных концептов: межэтнической толерантности и общественного 

согласия; проблема идентичности в контексте межэтнической толерантности и 

общественного согласия; казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия, ее общественно-политическая институтализация; зарубежный 

опыт национального строительства и международные стандарты в области межэтнической 

толерантности; этнонациональная политика и инициативы Республики Казахстан: новые 

парадигмы международного сотрудничества. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

- знать: теоретические основы толерантности; принципы межконфессионального 

согласия в Казахстане; 

- уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации 

в повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

- иметь навыки: способность понимать и ценить чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, принятие решений на основе неполной информации на основе четко 

обоснованных выводов  о развитии диалога между мусульманским миром и Западом.  

Дисциплина формирует мировоззренческую компетентность: ценностно-смысловую, 

интегративную. 

 

The Kazakhstan model of interethnic tolerance and public consent is considered 

The purpose - to teach undergraduates to understand and analyze the philosophical, socially 

and personally meaningful philosophical problems 

Theoretical and methodological foundations of the policy of ethnic tolerance and social 

harmony. Typology of policies of ethnic tolerance and social harmony. Methodology of ethnic 

policy and its basic concepts: interethnic tolerance and social harmony. The problem of identity 

in the context of inter-ethnic tolerance and social harmony. Kazakhstan model of interethnic 

tolerance and social harmony, its socio-political institutalizatsiya. Foreign experience in the 

construction of national and international standards in the field of inter-ethnic tolerance. Ethno-

national policy and initiatives of the Republic of Kazakhstan: a new paradigm for international 

cooperation 

Knowledge of the theoretical basis of tolerance; principles of interfaith harmony in 

Kazakhstan.  

Аbility: use religious studies approach to understanding the specific situations of the daily 

life and professional activities. 

Skills: The ability to understand and appreciate another's point of view, to seek 

cooperation, decision-making on the basis of incomplete information on the basis of well-

founded conclusions about the development of dialogue between the Muslim world and the 

West; 

Discipline forms the ideological competence: value and meaning, integrative 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия 



Философия 

Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

Компаративистика 

Компаративистика 

Comparative 

«Компаративистика» курсы салыстырмалы зерттеудің əдіснамасын игеруге жəне 

дүниені ғылыми тануда компаративистік тəсілдің əлеуетін тануға мүмкіндік береді. 

Курстың мақсаты: танымдағы компаративистік зерттеудің əдіснамасын игеру 

Курстың мазмұны: Компаративистика курсы салыстырмалы зерттеудің əдіснамасын 

игеруге жəне дүниені ғылыми тануда компаративистік тəсілдің əлеуетін тануға мүмкіндік 

береді; компаративистика төңірегінде философиялық жəне басқа гуманитарлық 

білімдердің арасындағы шеңберді кеңейту мəселелерін талдау жəне оның пəнаралық 

сипатын қарастыру; XX аяғы XXI ғасырдың басында философиялық 

компаративистиканың эволюциясы мəселелерін жəне оның жаңа сапаға көшуге назар 

аудару.  

Білім алушы пəнді оқу нəтижесінде игеруі қажет:  

- білу: компаративистік зерттеулердің негізгі ережелері мен бағыттары; 

- істей алу: компаративистикалық зерттеулердің пəнаралық сипатын түсіндіре білу; 

- дағдылану: компаративистикалық зерттеулерді жүзеге асыруға дағдылану.  

Дүниетанымдық жəне зерттеушілік құзіреттілік. 

 

Компаративистика является интердисциплинарной областью и на протяжении всего 

своего существования пересекалась и вступала в диалог с разными социальными и 

гуманитарными науками.  

Цель дисциплины - овладение методологией компаративного подхода в познании. 

Содержание курса: определение философской компаративистики, ее истоки, объект, 

предмет и методы компаративистики; трансформации проблемной области и методов 

мировой компаративистики во второй половине ХХ в.; основные методологические 

категории социально-гуманитарных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

-знать: основные положения и направления компаративистских исследовании. 

- уметь: объяснять междисциплинарный характер компаративистских исследовании. 

- иметь навыки: осуществления компаративистских исследований. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции. 

 

Comparative is an interdisciplinary area and throughout its existence overlap and enter into 

dialogue with different social and human sciences. The purpose of discipline - to master the 

methodology of comparative approach to knowledge. 

Course content: the definition of comparative philosophy, its origins, object, object and 

methods of comparative studies; transformation of problem area and the global comparative 

methods in the second half of XX century .; basic methodological categories of social and 

humanitarian disciplines. 

As a result of the development of undergraduate discipline must: 

- know: the basic position and direction comparativist study. 

- be able to: explain the interdisciplinary nature of comparative studies. 

- to have skills: the implementation of comparative studies. 

The discipline is aimed at the formation of professional competence. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/Prerequisites:  



«Ғылым философиясы мен тарихы» 

«История и философия науки» 

«History and Philosophy of Science» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/Postrequisites: 

Мамандық пəндері, магистрлік диссертациямен жұмыс  

Дисциплины специальности, работа над магистерской диссертацией 

Specialty discipline, work on the master's thesis 

 

Ғылымдағы компьютерлік үлгілеу жəне бағдарламалық жасақтама 

Программное обеспечение и компьютерное моделирование в науке 

The software and computer in science 

Курстың мақсаты: Физикалық процесстерді компьютерлік модельдеу курсы 

магистранттарды физикалық процесстерді қазіргі кездегі тəсілдермен модельдеу, 

техналогиялық программалау кезінде “Visual C++”, “Delphi” жұмыс істеуге үйретеді. Курс 

компьютерлік жүйенің негізгі программаларымен жұмыс істеп, модельдарды құрудағы 

математикалық тəсілдер мен алгоритмдер қарастырылады. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс: - Бағдарламалау тілдерін 

Істей алуы қажет: -Физика заңдарының негіздерін 

Дағдылануы тиіс:Физикалық тапсырмаларды шешіп, қолданбалы бағдарламаларды 

пайдалана білуі тиіс. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Целью курса «Компьютерное моделирование физических процессов» является 

знакомство магистрантов с современными методами моделирования физических 

процессов, получение знаний основных технологий программирования в среде   “Visual 

C++”, “Delphi”.  

В курсе рассматриваются математические методы построения моделей и 

алгоритмов, возможности их дальнейшего использования и основные технологии работы 

с программными средствами компьютерной системы. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать  языки программирования; 

уметь  программировать в различных программах; 

иметь навыки решения физические задачи, используя прикладные  программы. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course "Computer Modelling of Physical Processes" acquaints 

undergraduates with modern methods of modeling of physical processes, will allow to gain 

knowledge of the main technologies of programming in the environment "Visual C ++", 

"Delphi".  

It is aware mathematical methods of creation of models and algorithms, possibilities of 

their further use and the main technologies of work with software of computer system are 

considered. 

As a result of studying: 

Nobility:   - programming languages; 

To be able:- fundamental laws of physics; 

To own: - to solve physical problems and to be able to use applied programs 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Физикалық процесстерді компьютерлік модельдеу пəні физика мамандары үшін 



«Жалпы физика» пəнінен алған білімдеріне негізделеді. Бұл курста жұмыс істеп қана 

қоймай «Информатика» курсын жақсы білу керек. 

Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование физических процессов» 

опирается на знание физики в объеме курса «Общая физика» для физических 

специальностей вузов. Необходимо знание материала курса «Информатика» и умение 

программировать на ПЭВМ. 

Studying of discipline "Computer modeling of physical processes" relies on knowledge of 

physics in volume of the course "General Physics" for physical specialties of higher education 

institutions. The knowledge of material of the course "Informatics" and ability to program on 

PEVM is necessary. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Физикалық процесстерді компьютерлік модельдеу пəнін оқудағы алған білімдері 

магистранттарға магистрлік жұмыстарын орындауда қажет болады. 

Знание и умения, полученные магистрантами при усвоении дисциплины 

«Компьютерное моделирование физических процессов», необходимы при подготовке 

магистерских работ. 

The knowledge and abilities received by undergraduates at assimilation of discipline 

"Computer modeling of physical processes" are necessary by preparation of term and master's 

theses. 

 

Экспериментті жоспарлау мен ұйымдастыру 

Планирование и организация эксперимента  

Planning and organization of the experiment 

Курстың мақсаты зерттеу байланысты ғылыми-технологиялық, ұйымдастырушылық 

жəне əдістемелік қызметті жүзеге асыру үшін, əрине, дайындау мақсаты: іріктеу 

жəнеэксперимент жоспарлау; Эксперимент жəне өлшеу объектісі жауап зерттеулер 

ұйымдастыру; Зерттеу объектісінің математикалық модельдерін құру, оңтайлы 

жағдайларын анықтау, іздеу функциясы шеткі (беті) жауап қоса алғанда, зерттеу 

нəтижелерін талдау. 

Курс мазмұны эксперимент ұйымдастыру жəне жоспарлау Жалпы сұрақтар. Тұрақты 

жəне кездейсоқ айнымалылар өлшеу жоспарлау жəне нəтижелерін өңдеу. Бір-фактор 

тəуелділіктің зерттеу нəтижелерін жоспарлау жəне талдау. Пассивті көп факторлы 

эксперименттер. Белсенді көп факторлы эксперимент нəтижелерін жоспарлау жəне талдау 

Зерттеу нəтижесінде магистрант 

Білуі керек:ғылыми білім, əдістері мен нысандарын ұйымдастыру жəне құрылымы; 

математикалық статистика жəне эксперимент ұйымдастыру жəне жоспарлау үшін ғылыми 

негізде əдістері; 

Істей алуы:металлургия жəне материалтану саласында ғылыми-зерттеу нəтижелерін 

ғылыми маңыздылығын жəне болашағын бағалау; зерттеу əдістерін таңдау зерттеудің 

мақсаттары мен міндеттерін, тұжырымдау; тəжірибелік жобалау үшін математикалық 

статистика əдістерін қолдану. деректер жəне оларды сенімділігін талдау; процесін 

сипаттайтын дифференциалдық теңдеулер болуы жəне олардың шешімдерін талдау; 

 

Дағды: ғылыми таным əдіснамасы жəне эксперименттік деректер тəжірибелік 

жобалау жəне өңдеу математикалық құралдарын иелену 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: подготовка к научно-технической и организационно-методической 

деятельности, связанной с проведением экспериментальных исследований: выбор и 

составление плана эксперимента; организация эксперимента и проведение измерений 

отклика объекта исследований; анализ результатов исследований, включая построение 

математических моделей объекта исследований, определение оптимальных условий, 



поиск экстремума функции (поверхности) отклика. 

Содержание курса: общие вопросы организации и планирования эксперимента, 

планирование  и обработка результатов при измерении постоянных и случайных величин, 

планирование и обработка результатов при исследовании однофакторных зависимостей, 

пассивные многофакторные эксперименты, планирование и обработка результатов 

активных многофакторных экспериментов. 

В результате изучения курса магистрант должен:  

знать: структуру научной организации эксперимента и познания, его методы и 

формы; методы математической статистики и научные основы организации и 

планирования эксперимента; 

уметь: оценивать научную значимость и перспективы использования результатов 

исследований в области металлургии и материаловедения; формулировать цели и задачи 

исследований, выбирать методы исследований; использовать приемы математической 

статистики для  планирования эксперимента. анализа данных и их достоверности; 

составлять дифференциальные уравнения, описывающие данный процесс и анализировать 

их решения; 

иметь навыки владения методологией научного познания и математическим 

аппаратом планирования эксперимента и обработки опытных данных. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной и  исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course preparation for scientific and technological, organizational and 

methodological activities related to the pilot study: selection and 

planning of the experiment; Organization of the experiment and measurement object 

response investigations; analysis of the results of research, including the construction of 

mathematical models of the object of research, determination of optimal conditions, the search 

function extremum (surface) response. 

Course contents General questions of organization and planning of the experiment. 

Planning and processing of results in measuring the constant and random variables. Planning and 

analysis of the results in the study of single-factor dependency. Passive multi-factor experiments. 

Planning and analysis of the results of active multifactorial experiment 

As a result of the study 

Know:organization and structure of scientific knowledge, methods and forms; methods of 

mathematical statistics and scientific basis for the organization and planning of the experiment; 

To be able to:evaluate the scientific significance and prospects of the research results in the 

field of metallurgy and materials science; to formulate goals and objectives of research, choosing 

research methods; use mathematical statistics methods for experimental design. analysis of data 

and their reliability; be the differential equations describing the process and analyze their 

solutions; 

Skillspossession of the methodology of scientific knowledge and the mathematical tools of 

experimental design and processing of experimental data 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Математика, механика, өлшеудің жалпы теориясы 

Математика, Механика, Общая теория измерений 

Mathematics, Mechanics, general theory of measurement 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау, физикалық практикум 

Организация и планирование научных исследований, физический практикум 

Organization and planning of scientific research, physical practical work 

 

Беріктік жəне созылымдылық физикасы 



Физика прочности и пластичности 

Physics of durability and plasticity 

Курстың  мақсаты: қатайтылған қорытпалар түрлерін зерттеу. 

Курс мазмұны: дислокация, деформацияның негізгі механизмдері. үздіксіз ортада 

DIS-орындардың геометрия. Кристалдардағы дислокация. кристалдардағы қозғалатын 

дислокация геометрия. Дислокация арасындағы өзара іс-қимыл. Жауын-шашын 

беріктендіру қорытпалар. 

Екінші фазалы бөлшектердің бөлу арқылы қатайтылған. Тапсырыс-құрылымын 

жасау арқылы беріктендіру. Деформация беріктендіру қорытпалар. Алыс кернеулер кен 

туындаған беріктендіру. беріктендіру қысқа ауқымды стресс кен теориясы. Гендерлік-

Сырғыма. Шекарадағы дəндерінің дислокация қалыптастыруға байланысты тұрақты 

сырғыма 

Нəтижесінде магистрант 

Білуi: оқыған соң деформацияның негізгі механизмдерін білу керек. Деформация 

беріктендіру қорытпалар. 

Істей алуы: Практикалық бөлігін жүргізу үшін, эксперименттік жұмысты орындау 

Дағды: Тəжірибеде пайдалану 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған Цель изучения:   Изучить виды упрочнения в сплавах. 

 

Цель курса: усвоение магистрантами основных понятий теории прочности и 

пластичности и методов упрочнения материалов. 

Краткое содержание курса:  Дислокации и основные механизмы деформации. 

Геометрия дислокаций в сплошной среде. Дислокации в кристаллах. Геометрия 

движущихся дислокаций в кристаллах. Взаимодействие  между дислокациями. 

Дисперсионное упрочнение в сплавах. Упрочнение за счет выделения частиц второй фазы. 

Упрочнение за счет создания упорядоченной структуры. Деформационное упрочнение 

сплавов. Упрочнения, вызванные полями дально-действующих напряжений. Теория 

упрочнения полями близкодействующих напряжений. Ползучесть. Установившаяся 

ползучесть, обусловленная образованием дислокаций на границах зерен. 

В соответствии с программой курса магистр должен: 

знать: основные механизмы деформации. Деформационное упрочнение сплавов; 

уметь: исследовать образцы на прочность и упругость; 

иметь навыки экспериментальной работы. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the study: To study the types of hardening alloys. 

Course Outline: Dislocations and the basic mechanisms of deformation. The geometry of 

dis-locations in a continuous medium. Dislocations in crystals. The geometry of the moving 

dislocations in crystals. Interaction between dislocations. Precipitation hardening alloys. 

Hardening through the allocation of second-phase particles. Hardening by creating 

ordered-structure. Strain hardening alloys. Hardening caused by fields of long-range stresses. 

The theory of short-range stress fields hardening. Creep. The steady creep, due to the formation 

of dislocations at the grain boundaries. 

As a result,  

Know after studying the undergraduate course should know the basic mechanisms of 

deformation. Strain hardening alloys. 

Able To conduct the practical part, perform experimental work 

Skills Use in the practice of 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Pre-requisites 



Курсты оқуы үшін магистрант білуге міндетті жоғарғы математика, теориялық 

физика; келесі бөлімдер: кванттық механика, электродинамиа, трмодинамика, 

статистикалық физика, қатты дене физикасы. 

Для изучения курса магистранту  необходимо знать высшую математику, 

теоретическую физику, включающую следующие разделы: квантовую механику, 

электродинамику, термодинамику, статистическую физику, физику твердого тела . 

To study the rate of undergraduates need to know advanced mathematics, theoretical 

physics, including the following topics: quantum mechanics, electrodynamics, thermodynamics, 

statistical physics, solid state physics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites 

бұл пəнді оқудағы алған білімі мен дағдысын магистранттарға магистрлік  жұмыс 

пен зерттеу жобаларын орындауда қажет болады. 

знания и навыки, полученные при изучении дисциплины,  будут  использованы при 

выполнении магистерской работы, при выполнении исследовательских проектов. 

knowledge and skills acquired in the study of the discipline, will be used in the 

performance of course and degree work, in carrying out research projects. 

 

Қарқынды пластикалық деформацияның заманауи əдістері 

Современные методы интенсивной пластической деформации 

Modern methods of intensive plastic deformation 

Курстың  мақсаты: қатайтылған қорытпалар түрлерін зерттеу. 

Курс мазмұны: дислокация, деформацияның негізгі механизмдері. үздіксіз ортада 

DIS-орындардың геометрия. Кристалдардағы дислокация. кристалдардағы қозғалатын 

дислокация геометрия. Дислокация арасындағы өзара іс-қимыл. Жауын-шашын 

беріктендіру қорытпалар. 

Екінші фазалы бөлшектердің бөлу арқылы қатайтылған. Тапсырыс-құрылымын 

жасау арқылы беріктендіру. Деформация беріктендіру қорытпалар. Алыс кернеулер кен 

туындаған беріктендіру. беріктендіру қысқа ауқымды стресс кен теориясы. Гендерлік-

Сырғыма. Шекарадағы дəндерінің дислокация қалыптастыруға байланысты тұрақты 

сырғыма 

Нəтижесінде магистрант 

Білуі: оқыған соң деформацияның негізгі механизмдерін білу керек. Деформация 

беріктендіру қорытпалар. 

Істей алуы: Практикалық бөлігін жүргізу үшін, эксперименттік жұмысты орындау 

Дағды:Тəжірибеде пайдалану 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель изучения: Изучить виды упрочнения в сплавах. 

Краткое содержание курса: Дислокации и основные механизмы деформации. 

Геометрия дислокаций в сплошной среде. Дислокации в кристаллах. Геометрия 

движущихся дислокаций в кристаллах. Взаимодействие между дислокациями. 

Дисперсионное упрочнение в сплавах.  

Упрочнение за счет выделения частиц второй фазы. Упрочнение за счет создания 

упорядоченной структуры. Деформационное упрочнение сплавов. Упрочнения, 

вызванные полями дальнодействующих напряжений. Теория упрочнения полями 

близкодействующих напряжений. Ползучесть. Установившаяся ползучесть, 

обусловленная образованием дислокаций на границах зерен. 

В результатеизучения курса магистр должен: 

знатьосновные механизмы деформации, деформационное упрочнение сплавов; 

уметь выполнить практическую часть эксперимента, т.е. провести 

экспериментальную работу; 

иметь навыки использовать в практике 



Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

The purpose of the study: To study the types of hardening alloys. 

Course Outline: Dislocations and the basic mechanisms of deformation. The geometry of 

dis-locations in a continuous medium. Dislocations in crystals. The geometry of the moving 

dislocations in crystals. Interaction between dislocations. Precipitation hardening alloys. 

Hardening through the allocation of second-phase particles. Hardening by creating 

ordered-structure. Strain hardening alloys. Hardening caused by fields of long-range stresses. 

The theory of short-range stress fields hardening. Creep. The steady creep, due to the formation 

of dislocations at the grain boundaries. 

As a result, 

Knowafter studying the undergraduate course should know the basic mechanisms of 

deformation. Strain hardening alloys. 

AbleTo conduct the practical part, perform experimental work 

SkillsUse in the practice of 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Жоғарғы математика, теориялық физика, келесі бөлімдер: кванттық механика, 

электродинамика, термодинамика, статикалық физика, қатты денелер физикасы 

Высшая  математика, теоретическая физика, включающая следующие разделы: 

квантовую механику, электродинамику, термодинамику, статистическую физику, физику 

твердого тела . 

Higher mathematics, theoretical physics, including the following topics: quantum 

mechanics, electrodynamics, thermodynamics, statistical physics, solid state physics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Post-requisites: 

Деформацияның механизмі мен дислокация негіздері. Нығайтылған қорытпалар. 

Жақын əсер етуші кернеулер өрістерінің теориясы.   

Дислокации и основные механизмы  деформации. Дисперсионное упрочнение в 

сплавах. Теория упрочнения полями близкодействующих напряжений. 

Dislocations and the basic mechanisms of deformation. Precipitation strengthening in the 

alloys. The theory of short-range stress fields hardening. 

 

Материалдарды алуда ақпараттық технологияларды қолдану 

Информационные технологии разработки материалов 

Information technologies of development materials 

Курстың мақсаты ақпараттық процестерді, олардың ортақ қасиеттері, заңдылықтары 

жəне басқару принциптерін теориялық жəне практикалық негіздерін студенттердің 

білімдерін қалыптастыру  

Пəннің мазмұны пəннің тақырыптық жоспар, мониторинг жəне бағалау мазмұны, 

бағалау жүйесі, шарттары 

Зерттеулер пəн шеберлері білімдер, дағдылар мен ептіліктерді оларды қамтамасыз 

ету болып табылады, физикалық мəселелерді шешу үшін Windows үшін қосымшаларды 

құру үшін оқу жоспары, сондай-ақ қазіргі заманғы визуалды бағдарламалау жəне 

қабылдау дағдыларын негізгі білім қалыптастыру көзделіп, білім беру жүйесі үшін 

құзыретті сарапшысы дайындау. 

Нəтижесінде магистрант 

Білуі керек:- Ақпараттық технологиялар, жинау, сақтау, өңдеу, беру жəне ақпаратты 

тарату технологияларын мақсаты мен түрлері; 

- Құрамы, құрылымы, ақпараттық технологияларды енгізу жəне пайдалану 

қағидалары; 

- Негізгі жəне ақпараттық технологияларды қолданбалы; 

- Ақпараттық технологиялар құралдары. 



Мүмкіндігі болуы үшін: 

- Мəтін жəне сандық ақпаратты ұстаңыз; 

- БАҚ ақпаратты өңдеуді жəне байланыс жағыңыз; 

- Құжаттар пакетін құралдарды пайдалана отырып, статистикалық ақпаратты өңдеу; 

пəннің бағдарламасын жүзеге асыру, ақпараттық технологиялар оқыту. 

Дағды 

Кəсіптік қызметінде ақпараттық жəне коммуникациялық технологияларды 

пайдаланыңыз. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса сформировать у магистрантов знания теоретических и практических 

основ информационных процессов, их общих свойств, закономерностей и принципов 

управления. 

Изучение данной дисциплины обеспечит магистрантов знаниями, умениями и 

навыками, предусмотренными учебной программой, а также сформирует базисных знания 

о современном визуальном программировании и получение навыков создания  

приложений для решения физических задач, подготовит грамотного специалиста. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать: назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий; 

уметь: 

-  обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

-  применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- обрабатывать статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ; 

иметь навыки использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The aim of the course to form students' knowledge of the theoretical and practical bases of 

information processes, their common properties, regularities and principles of governance. 

The contents of the discipline, thematic plan, monitoring and evaluation of the 

development of the discipline, evaluation system, the conditions 

Studies masters of the discipline is to provide them with the knowledge, skills and abilities, 

provided the curriculum, as well as the formation of basic knowledge of modern visual 

programming and receiving skills to create applications for Windows to address physical 

problems, preparation of competent expert for the education system. 

As a result, 

Know: - The purpose and types of information technologies, technologies of collection, 

storage, processing, transmission and dissemination of information; 

- The composition, structure, principles of implementation and operation of information 

technologies; 

- Basic and applied information technology; 

- The tools of information technology. 

To be able to:- Handle text and numerical information; 

- Apply media processing and communication of information; 

- Process statistical information, using the tools of the application package. Implementation 



of the program of discipline, information technology training. 

Skills Use information and communication technologies in professional activity. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Жалпы  жəне теоретикалық физика курсы, бағдарламалау жəне математикалық 

моделдеу курсы. 

Курсы общей и теоретической физики, программирования и математического 

моделирования 

Courses of general and theoreticalphysics, programming and mathematical modeling 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 
Атомдық физика, Ядролық физика, кванттық физика 

Атомная физика, ядерная физика, квантовая механика. 

Atomic physics, nuclear physics, quantum mechanics. 

 

Кристалдар мен магниттік материалдардың физикалық теориясы 

Физическая теория кристаллов и магнитных материалов  

He physical theory of crystal and magnetic materials 

Курстың мақсаты ақауларды əсерін талдау үйрету болып табылады. Нақты 

кристалды құрылымдардың қасиеттері, жəне оған негізделген, ақауларды зерттеу əдістері 

жəне қажетті қасиеттері бар ақаусыз бос кристалдардың дайындау əдістері. 

Нəтижесінде құрылымында нүктенің негізгі түрлері жəне кеңейтілген ақаулар 

туралы түсінік бар жəне материалдар электр жəне механикалық қасиеттеріне əсері; 

Білуі: кристалдар өсіру эпитаксиалды ақау-тегін біліктілігін əдістері байланысты 

құрылымдардың, сондай-ақ ақауларды бақылау үшін ең тиімді əдістері, кристалдық 

құрылымы; 

Істей білуі: зерттеуге, қажетті қасиеттері бар кристалдар өсе мақсатты, осы 

кристалдар есептеу жəне қолдану. 

Дағды: түрлі күрделі дислокация жəне дислокация реакциялар есептеу 

Бетке-бағдарланған, оның ішінде құрылымдар. Пəн дүниетану, коммуникативті, 

мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Целью курса: научить магистрантов анализу влияния дефектов на свойства 

реального кристалла и структур на его основе, методам изучения дефектов и методам 

получения бездефектных кристаллов с заданными свойствами. 

В результате изучения курса магистр должен: 

иметь представление об основных видах точечных и протяженных дефектов 

структуры и их влиянии на электрофизические и механические свойства материалов; 

знать перспективные методы выращивания без дефектных кристаллов и 

эпитаксиальных структур, а также наиболее эффективные методы наблюдения дефектов, в 

зависимости от структуры кристалла; 

уметь целенаправленно выращивать кристаллы с заданными свойствами, 

исследовать, рассчитывать и применять эти кристаллы; 

иметь навыки рассчета сложных дислокаций и дислокационных реакций в 

различных структурах, в том числе в гранецентрированных. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Тhe aim of the course is to teach students to analyze the impact of defects properties of real 

crystal structures, and based on it, the methods of studying the defects and methods for the 

preparation of defect-free crystals with desired properties. 

 As a result,to have an idea about the main types of point and extended defects in the 

structure and their impact on the electrical and mechanical properties of materials; 



Know advanced methods of growing crystals and epitaxial defect-free structures as well as 

the most effective methods for observing defects, depending on crystal structure; Able  targeted 

to grow crystals with desired properties, explore, calculate and apply these crystals. 

Skills calculating complex dislocations and dislocation reactions in various structures, 

including face-centered. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Конденсиялық күйдегі физика, материалды зерттеудің экспериментальді əдістері, 

ҚДФ зерттеу тəсілдері, жаңа материалдар. 

Физика конденсированного состояния, экспериментальные методы исследования 

материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Физика конденсированного состояния, экспериментальные методы исследования 

материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites  

Наноматериалдар, композициалық материалдар. 

Наноматериалы, композиционные материалы. 

Nanomaterials, composite materials. 

Физикалық материалтану негіздері 

Основы физического материаловедения 

Fundamentals of physical materials science 

Курстың мақсаты: қалып үлгілерін дайындау. Салқындатып түрін өзгерту. 

Конструциалық материалдар. Ыстық көлемді қалыптың процессінның маңызы жəне оның 

қолданылу аймағы. Шыңдалған темірді өңдеу жəне шыңдалған темірді алудың 

технологиялық операциялар.  

Курстың мазмұны: Бұйымды кесумен өңдеу. Қазақстан өнеркəсібінің базалық 

салаларында басым дамуын қамтамасыз ететін, жоғарғы деңгейлі қолдану қасиетіне ие, 

металлургия мен материалтанудың жаңа жетістіктерінің негізінде конструкциялық 

материалдарды алудың жаңа технологиялары өңделуде.  

Нəтижесінде магистрант 

Білуі тиіс: Ыстық көлемді қалыптың процессінның маңызы жəне оның қолданылу 

аймағы. Шыңдалған темірді өңдеу жəне шыңдалған темірді алудың технологиялық 

операциялар. 

Істей білуі: Бұйымды кесумен өңдеу, үлгілерін дайындау, салқындатып түрін өзгерту 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

«Основы физического материаловедения» является комплексной дисциплиной, 

содержащей основные сведения о способах получения конструкционных материалов и 

дальнейшей их обработки с целью придания им свойств и конфигурации, необходимых в 

металлургическом и машиностроительном производствах. 

Целью курса является изучение технологических методов формообразования 

заготовок литьем, обработкой давлением, сваркой, а также методов обработки материалов 

резанием и производства изделий из композиционных материалов. 

В результате изучения курса магистранты должны: 

знать основные конструкционные материалы, их классификацию, физико-

химические и технологические характеристики, маркировку; 

уметь обосновать выбор материала заготовки для разработки необходимых 

технологических процессов, обеспечивая получение продукции с заданными 

характеристиками. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 



"Fundamentals of physical materials science" is a complex discipline that contains basic 

information about obtaining process of construction materials and their further processing in 

order to give them properties and configuration required in steel and engineering industries. 

The purpose of the course is study of technological methods of workpieces forming by 

injection, pressure treatment, welding and cutting processing techniques and production of 

composite materials. 

As a result postgraduate students should: 

− know the basic construction materials, their classification, physical-chemical and 

technological characteristics, marking; 

− be able to justify the choice of workpiece material to develop necessary technological 

processes to ensure obtaining of products with given properties. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, теориялық физика, механика, электроника, химия, информатика, 

материалтану. 

Физика, теоретическая физика, механика, электроника, химия, информатика, 

материаловедение. 

Physics, theoretical physics, mechanics, electronics, chemistry, informatics, materials 

science. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Жаңа материалдар мен технологиялар, электротехника, Физикалық процесстерді 

копьютерлік үлгілеу. 

Новые материалы и технологии, электротехника, компьютерное моделирование 

физических процессов. 

New materials and technologies, electrical equipment, computer modeling of physical processes. 

Материалтанудағы дифракциялық электрондық микроскопия 

Дифракционная электронная микроскопия в металловедении 

The diffraction electron microscopy in metal 

Курстың мақсаты дифракциялық əдістері Кристаллография туралы ақпаратты 

пайдаланыңыз. теориялық негіздері жəне кристалдар мырза металл материалдарын 

құрылымын зерттеу үшін Х-сəулелер, электрондар мен нейтрондардың дифракция 

практикалық қолдану. принциптері мен беру, дифракция жəне сканерлеу электрондық 

микроскопия қолдану. жылдам электрондардың əр түрлі негізделген жергілікті элементтік 

талдау əдістері мəселе өзара іс-қимыл. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі керек:принциптері мен беру, дифракция жəне сканерлеу электрондық 

микроскопия қолдану. 

Істей білуі: Мəселе жылдам электрондардың өзара түрлі негізделген Жергілікті 

элементтік талдау əдістері. 

Дағды:беті материалдың сапасы жəне құрылымдық талдау 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

Цель курса:рассмотреть теоретические основы и практическое использование 

дифракции рентгеновских лучей, электронов и нейтронов для изучения структуры 

кристаллов и металлических материалов. Изложить принципы и применение 

просвечивающей, дифракционной и растровой электронной микроскопии. Описать 

методы локального элементного анализа, основанных на различных видах взаимодействия 

быстрых электронов с веществом. 

В результатеизучения курса магистр должен: 

знать:принципы и применение просвечивающей, дифракционной и растровой 

электронной микроскопии; 

уметь: использовать  методы локального элементного анализа, основанного на 



различных видах взаимодействия быстрых электронов с веществом; 

 иметь навыки получения качественной поверхности и структурного анализа 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Course objective diffraction methods use information on crystallography. The theoretical 

foundations and practical use of the diffraction of X-rays, electrons and neutrons for studying the 

structure of crystals Mr. metallic materials. The principles and application of transmission, 

diffraction and scanning electron microscopy. The methods of the local elemental analysis based 

on various types of fast electrons interact with matter. 

Result:Know:principles and application of transmission, diffraction and scanning electron 

microscopy. 

To be able to: Local elemental analysis methods based on different kinds of interactions of 

fast electrons with matter. 

Skills:surface quality of the material and structural analysis 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Материалтану, жалпы физика курсы, химия 

Материаловедение, общий курс физики, химия 

Materials science, general physics course, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ядролық реакторлар, жаңаматериалдар, өндірістіжобалау, нанотехнологиялар. 

Ядерные реакторы, новые материалы, проектирование производства, 

нанотехнологии 

Nuclear reactors, new materials, production planning, nanotechnologies 

 

Наноматериалдар жəне нанотехнологиялар 

Наноматериалы и нанотехнологии 

Nano-materials and Nanotechnology 

Курстың мақсаты - өндірістегі қазіргі заман материалдарымен теориялық жəне 

практикалық танысу.  

Мазмұны: құрылым туралы білу, болады. Қазіргі кездегі жаңа материалдардың 

сапасын жоғарлатумен қатар техника-экономикалық көрсеткіштерді жақсарту 

тақырыптары қарастырылады. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс: заманғы металтанудың ерекше мəселесі; 

Істей алуы қажет: - жаңа материалдардың құрылымы мен оларды алу жолдары жəне 

оларды зерттеп қолдану. 

Дағды: жалпы жəне теориялық курстың басқа бөлімдеріндегі білім базасын 

қолдануды дағдыландыру  

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Целью курса: изучение теоретических и практических основ производства 

современных материалов.  

Содержание курса: дать магистрантам представление о структуре, свойствах 

наноматериаловматериалов, методах их получения, исследования и применения. 

Освещается разработка путей повышения качеств новых материалов с целью улучшения 

технико-экономических показателей. 

В процессе изучения курса магистр должен: 

знать: основные направления нанотехнологий; 

уметь:ориентироваться в проблемах создания наноматериалов, методах их 



получения, исследования и применения; 

иметь навыки: изучения научной литературы по нанотехнологиям.       

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

The course purpose - studying of theoretical and practical bases of production of modern 

materials.  

Problems of a course to give to undergraduates an idea of structure, properties of new 

materials, methods of their receiving, research and application. Development of ways of increase 

of qualities of new materials for the purpose of improvement of technical and economic 

indicators is lit. 

As a result of studying: 

Nobility: main problem of modern metallurgical science  

To be able:  - idea of structure, properties of new materials, methods of their receiving, 

research and application  

To have skills: to get necessary base for studying of other sections of the general and 

theoretical courses. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Конденсиялық күйдегі физика., материалды зерттеудің экспериментальді əдістері, 

ҚДФ зерттеу тəсілдері, жаңа материалдар. 

Физика конденсированного состояния, экспериментальные методы исследования 

материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Физика конденсированного состояния, экспериментальные методы исследования 

материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Наноматериалдар, композициалық материалдар. 

Наноматериалы, композиционные материалы. 

Nanomaterials, composite materials. 

 

Наноқұрылымды материалдар 

Наноструктурные материалы 

Nanostructured materials 

Курстың мақсаты «наноқұрылымды материалдар» негізгі табиғи ғана емес 

қиылысында орналасқан ғылымның жаңа жəне жоғары тиісті филиалдарының, білімін, 

сонымен қатар əлеуметтік ғылымдар кейбір алу болып табылады. 

Курс мазмұны электронды жабдықтарды құрылғыларда материалдар осы сынып 

наноқұрылымды материалдар, олардың қасиеттері, сипаттамалары, технология, өндіріс 

жəне қолдануға байланысты мəселелер ауқымын қамтиды. мысалы, наноқұбырларды жəне 

фуллерендарды инновациялық электрондық материалдарды таңдауда шарлау үшін 

болашақ инженер көмектесу керек, сондай-ақ наноматериалдарды зерттеу түбегейлі жаңа 

сыныптар. 

Нəтижесінде магистрант 

Білуі:дүниетанымын қалыптастыру үшін философиялық білімнің негіздерін Өзін-өзі 

ұйымдастыру жəне тəрбиелеу білу; 

Істей білуі: - Физика-математикалық аппаратты тиісті өз шешімдерін жеткізу үшін 

кəсіби қызмет барысында туындайтын проблемаларды табиғи-ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі; 

- Ақпараттық, компьютерлік жəне желілік технологияларды пайдалана отырып, 

қажетті форматта оны ұсыну үшін іздеу мүмкіндігі, сақтауға, қайта өңдеуге жəне əр түрлі 

көздері мен деректер базасына ақпаратты талдау; 

Дағды: - Құрылғылар, схемалар, құрылғылар мен қондырғылар электроника жəне 

наноэлектроника түрлі функционалдық мақсатына, сондай-ақ олардың компьютерлік 



моделдеу үшін стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану қарапайым 

физикалық жəне математикалық модельдер құру мүмкіндігі; 

- Өндірістік материалдар жəне электрондық өнімдердің технологиялық дайындау 

бойынша жұмыстарды орындауға қабілеті; 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Целью курса «Наноструктурные материалы» является получение базовых знаний о 

новой и весьма актуальной отрасли науки, находящейся на стыке не только естественных, 

но и некоторых общественных наук. 

Содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с наноструктурными 

материалами, их свойствами, особенностями, технологией получения и применения этого 

класса материалов в устройствах электронной техники. Изучение принципиально новых 

классов наноматериалов, таких как, например, фуллерены и нанотрубки должны помочь 

будущим инженерам ориентироваться в выборе принципиально новых материалов 

электронной техники. 

В результате изучения курса магистрант должен: 

знать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 

способности к самоорганизации и самообразованию; 

уметь выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

иметь навыки строить простейшие физические и математические модели приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 

функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства 

для их компьютерного моделирования; выполнять работы по технологической подготовке 

производства материалов и изделий электронной техники; 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной и исследовательской компетенций. 

 

The aim of the course "Nanostructured Materials" is to obtain basic knowledge of the new 

and highly relevant branches of science, located at the crossroads of not only natural, but also 

some of the social sciences. 

The course content covers a range of issues related to nanostructured materials, their 

properties, characteristics, technology, production and application of this class of materials in 

devices of electronic equipment. The study fundamentally new classes of nanomaterials, such as, 

for example, fullerenes and nanotubes should help future engineers to navigate in the selection of 

innovative electronic materials. 

As a result, 

Know-use the basics of philosophical knowledge for the formation of world outlook; 

- The ability to organize and educate themselves; 

Able - The ability to identify natural-science nature of the problems arising in the course of 

professional activity, to bring their solutions corresponding physical-mathematical apparatus; 

- The ability to search, store, process and analyze information from various sources and 

databases, to represent it in the required format using the information, computer and network 

technologies; 

Skills- The ability to build a simple physical and mathematical models of devices, circuits, 

devices and installations electronics and nanoelectronics various functional purpose, as well as 

the use of standard software for their computer modeling; 

- The ability to perform work on the technological preparation of production materials and 

electronic products; 



The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Конденсиялық күйдегі физика., материалды зерттеудің экспериментальді əдістері, 

ҚДФ зерттеу тəсілдері, жаңа материалдар. 

Физика конденсированного состояния, экспериментальные методы исследования 

материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Физика конденсированного состояния, экспериментальные методы исследования 

материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites  
Наноматериалдар, композициалық материалдар. 

Наноматериалы, композиционные материалы. 

Nanomaterials, composite materials. 

 

Физикалық материалтанудың арнайы практикумы 

Спецпрактикум по физическому материаловедению 

Special Practical in Physical Materials Science  

Курстың мақсаты: Материалтану аумағында магистранттар теорияның негізі мен 

эксперименттерді құрайды, болашақ инженерлерге ғылыми бағыт алады, техникалық 

ақпарат пен жаңа физикалық принциптерді тех аймақта тəжірибелік жағынан қолдана 

алады.  

Курс материалтанудың арнайы практикумын материалтану мамандарын дайындауда 

негізгі пəндердің бір фундаменті болып саналады.  

Нəтижесінде магистрант 

Білуі тиіс: Материалтану аумағы ғылыми бағыт береді 

Істей алуы қажет: техникалық ақпарат пен жаңа физикалық принциптерді тех 

аймақта тəжірибелік жағынан қолдану. 

Дағдылануы: жаңа физикалық принциптерді тəжірибелік жағынан қолдануы 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: создание у магистрантов основ теоретической и экспериментальной 

подготовки в области физического материаловедения, позволяющей будущим инженерам 

ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им 

возможность использовать новые физические принципы в тех областях техники, в 

которых они специализируются. 

Курс является одной из фундаментальных дисциплин при подготовке специалистов-

материаловедов.  

В результате изучения магистр должен: 

знать: основные понятия физического материаловедения, научную и техническую 

информацию в области материаловедения; 

уметь использовать новые физические принципы материаловедения в тех областях 

техники, в которых они специализируются; 

иметь навыки применения полученных знаний на практике. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The course purpose creation at undergraduates of bases of the theoretical and experimental 

preparation in the field of materials science allowing future engineers to be guided in a flow of 

scientific and technical information and providing them opportunity to use the new physical 

principles in those areas of equipment in which they specialize. 

The course introduction materials science is one of fundamental disciplines when training 

specialists materials scientists.  



As a result 

Nobility Scientific and technical information in the field of materials science 

To be able 

the new physical principles in those areas of equipment 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
аналитикалық георметрия, ықтималдық теориясы, информатика 

аналитическая геометрия, теория вероятностей, информатика 

analytical geometry, probability theory, informatics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 
         Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру, физикалық практикум 

Планирование научного исследования, физический практикум 

Planning research, physical practical work 

 

Металдар мен құймалардың беттерінің түрленуі 

Модификация поверхности металлов и сплавов 

Surface modification of metals and alloys 

Курстың мазмұны:химия-термиялық өңдеу кезіндегі металл мен қорытпалар бетін 

түрлендірудің теориялық жəне технологиялық негіздеріне, əсер етудің физикалық 

əдістеріне, сонымен бірге əртүрлі қасиеттерге йе ионды-плазмалық жабынды қаптауға 

байланысты сұрақтарды қамтиды.  

Курстың мақсаты: түрлендіру, жабынды қаптау кезінде жəне қолдану барысында қол 

жеткізілетін эффектілер кезінді материал мен қорытпалардың бетіндегі физика-химиялық 

үрдістері туралы түсунік қалыптастыру.  

Нəтижесінде магистрант 

Білуі: қатты дене бетінің қасиеті мен құрылымын; болаттар мен қорытпалар 

беттерімен химия-термиялық əсер ету тəсілдерін; химия-термиялық өңдеу барысында 

металдар мен қорытпалар беттеріне жылулық үрдістерді білу керек. 

Істей алуы: технологиялық параметрлерді есептеудің типтік жəне авторлық 

əдістемесін, қатты денелербеттерімен əр түрлі əкеттесу заңдылықтарын сипаттайтын 

графиктер, диаграммалар, сызбаларды қолдану; технологиялық үрдісті өткізу мақсатында 

болаттардың құрылымы мен қасиеттерін қабағалау жəне зерттеуге арналған құралдарды 

пайдалану;  

Дағды: материалдардың бекі қасиеттерінің физика-механикалық өзгерту бойынша 

технологиялық үрдістер жасау жəне жобалау кезіндегі алынған теориялық білімді  

қолдану; 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Содержание курса: охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

технологическими основами модификации поверхности металлов и сплавов при ХТО и 

физических методах воздействия, а также нанесения ионно-плазменных покрытий с 

различными свойствами. 

Цель курса: формирование представления о физико-химических процессах на 

поверхности материалов и сплавов при их модификации и нанесении покрытий, а также 

эффектах достигаемых при их применении. 

В результатеизучения курса магистрант должен: 

знать:строение и свойства поверхности твердого тела; методы химико-термического 

взаимодействия с поверхностью сталей и сплавов; тепловые процессы на поверхности 

металлов и сплавов при химико-термической обработке; 

уметь: использовать типовые и авторские методики расчета технологических 

параметров, графики, диаграммы, схемы, характеризующие закономерности различных 



видов взаимодействия с поверхностью твердого тела; использовать приборы для 

исследования и контроля структуры и свойств сталей с целью совершения 

технологического процесса;  

иметь навыки использования полученных теоретических знаний при 

проектировании и разработке технологических процессов по изменению физико-

механических поверхностных свойств материалов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Course content: covers a range of issues related to the theoretical and technological bases 

of surface modification of metals and alloys at XTO and physical methods of influence, as well 

as the application of ion-plasma coatings with different properties. 

The aim of the course: the formation of ideas about the physical and chemical processes on 

the surface of materials and alloys at their modification and coating, and the effect is achieved 

when they are used. 

As a result, 

Know: structure and properties of the solid surface; methods of chemical and thermal 

interaction with the surface of steels and alloys; thermal processes on the surface of metals and 

alloys at chemical and heat treatment. 

To be able to: use standard and original method of calculation of technological parameters, 

graphs, charts, diagrams characterizing patterns of different types of interaction with a solid 

surface; use tools for the study and control of the structure and properties of steels with the 

purpose of committing process; Skills 

use the theoretical knowledge in the design and development processes to change the 

physical and mechanical properties of the surface materials. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Физика,  химия, материалтану 

Физика,  химия, материаловедение 

Physics, chemistry, materialsscience 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Материал өндірісінің технологиялық жабдықтары, композициялық материалдар, күн 

энергетикасының материалдары мен технологиялары, ядролық энергетика, үдеткіштер 

Технологическое оборудование производства материалов, композиционные 

материалы, материалы и технологии солнечной энергетики, ядерные реакторы, 

ускорители.  

Technological equipment of production materials, composite materials, materials and 

technologies of solar energy nuclear reactors, accelerators. 

 

Материалтануда компьютерлік модельдеу 

Компьютерное моделирование в материаловедении 

Computer simulations in materials science  

Курстың мақсаты: Материалтануда компьютерлік модельдеу курсы 

магистранттарды процесстерді қазіргі кездегі тəсілдермен модельдеу, техналогиялық 

программалау кезінде “Visual C++”, “Delphi” жұмыс істеуге үйретеді. Курс компьютерлік 

жүйенің негізгі программаларымен жұмыс істеп, модельдарды құрудағы математикалық 

тəсілдер мен алгоритмдер қарастырылады. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс: - Бағдарламалау тілдерін 

Істей алуы қажет: -Физиканың қатты дене заңдарының негіздерін 

Дағдылануы тиіс: Физикалық тапсырмаларды шешіп, қолданбалы бағдарламаларды 

пайдалана білуі тиіс. 



Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Целью курса «Компьютерное моделирование в материаловедении» является 

знакомство магистрантов с современными методами моделирования процессов, 

получение знаний основных технологий программирования в среде “Visual C++”, 

“Delphi”.  

В курсе рассматриваются математические методы построения моделей и 

алгоритмов, возможности их дальнейшего использования и основные технологии работы 

с программными средствами компьютерной системы. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать  языки программирования; 

уметь  программировать в различных программах; 

иметь навыки решения физические задачи, используя прикладные  программы. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course "Computer simulations in materials science" acquaints 

undergraduates with modern methods of modeling of physical processes, will allow to gain 

knowledge of the main technologies of programming in the environment "Visual C ++", 

"Delphi".  

It is aware mathematical methods of creation of models and algorithms, possibilities of 

their further use and the main technologies of work with software of computer system are 

considered. 

As a result of studying: 

Nobility: - programming languages; 

To be able:- fundamental laws of physics; 

To own: - to solve physical problems and to be able to use applied programs 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Физиканың қатты дене процесстерді компьютерлік модельдеу пəні ВУЗдардағы 

физика мамандары үшін «Жалпы физика» пəнінен алған білімдеріне тіреледі. 

ЭВМПжұмыс істеп қана қоймай «Информатика» курсын жақсы білу керек. 

Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование в материаловедении» 

опирается на знание физики в объеме курса «Общая физика» для физических 

специальностей вузов. Необходимо знание материала курса «Информатика» и умение 

программировать на ПЭВМ. 

Studying of discipline "Computer modeling of physical processes" relies on knowledge of 

physics in volume of the course "General Physics" for physical specialties of higher education 

institutions. The knowledge of material of the course "Informatics" and ability to program on 

PEVM is necessary. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Физиканың қатты дене процесстерді компьютерлік модельдеу пəнін оқудағы алған 

білімдері магистранттарға курстық жұмыстарын немесе магистрлік жұмыстарын 

орындауда қажет болады. 

Знание и умения, полученные магистрантами при усвоении дисциплины 

«Компьютерное моделирование в материаловедении», необходимы при подготовке 

курсовых и магистерских работ. 

The knowledge and abilities received by undergraduates at assimilation of discipline " 

Computer simulations in materials science" are necessary by preparation of term and master's 

theses. 

Материалдардың механикалық қасиеттері 



Механические свойства материалов 

Мechanical properties of the materials 

Курстың мақсаты химия-термиялық өңдеу қоспасы, фазолық диаграмма, кернеулік 

жəне деформациялы, байланыс жасау кұрылымы, процестермен, металдың бұзылуы жəне 

деформациясы жəне ондағы қорытпа басқару механикалық қасиеттері 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі керек: нанотехнологиялар пайдалануды қоса алғанда металдардың, құймалар, 

қалаған сипаттамалары жəне механикалық қасиеттері бар композициялық материалдар, 

өңдеу технологиялық əдістері; материалдар мен қорытпаларды қасиеттері; 

Істей алуы: өндірістік процестерде материалдарды өңдеудің жаңа əдістерін таңдау 

жəне жүзеге асыру; автономия дəрежесі жоғары, оның қызметінің нəтижелерін бағалау 

үшін 

Дағды:құрылымдық талдау жəне материалдарды бетінің сапасын əдістері, əдістері, 

материалдардың механикалық қасиеттерін зертханалық анықтау. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса:изучение смеси химической и термической обработки пона фазовой 

диаграмме, стресса и напряжения, и структуры коммуникаций, процессов и механических 

свойств деформации и повреждения металла и его сплавов 

В результатеизучения курса магистр должен: 

знать:нанотехнологии, включая использование металлов, сплавов, с требуемыми 

характеристиками и механическими свойствами,  композиционных материалов и методов 

обработки; свойства материалов и сплавов; 

уметь: внедрять новые методыселекции обработки материалов и производственных 

процессов; добиваясьвысокой степени автономии, чтобы оценить результаты своей 

деятельности 

иметь навыки получения качественных поверхностей материала и структурных 

методов анализа, используемых для определения механических свойств материалов в 

лаборатории. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course is a mixture of chemical and thermal processing, the phase 

diagram, the stress and strain, and communications structure, processes, and mechanical 

properties of the deformation and damage of the metal and its alloys 

As a result: You need to know: 

nanotechnology, including the use of metals, alloys, with the desired characteristics and 

mechanical properties of composite materials and processing methods; the properties of 

materials and alloys; 

To be able to: the implementation of new methods of processing materials selection and 

production processes; a high degree of autonomy, to evaluate the results of its operations 

Skills: the quality of the surface of the material and structural analysis methods used to 

determine the mechanical properties of the materials laboratory. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Pre - requisites 

Материалтану, жалпы физика курсы, химия 

Материаловедение, общий курс физики, химия 

Materials science, general course of physics, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ядролық реакторлар, жаңаматериалдар, өндірістіжобалау, нанотехнологиялар. 

Ядерные реакторы, новые материалы, проектирование производства, 



нанотехнологии 

Nuclear reactors, new materials, designing production, nanotechnology. 

 

Заманауи материалтану 

Современное материаловедение 

Modern Materials  

Курстың мақсаты: кванттық механиканың, қатты денелер физикасының жəне 

фазалық өзгерістер теориясының негіздерімен, металл жəне металл емес материалдардың 

құрылысы мен қасиеттерін зерттеу əдстері 

Курстың мазмұны: қатты денелер физикасы, фазалық өзгерістер теориясының 

негіздері, металл жəне металл емес материалдардың құрылысы мен қасиеттері 

Нəтижесінде магистрант 

Білуі тиіс: зерттеу əдістері олардан даяр бұйымдар алу жəне өңдеу кезінде жүретін 

фазалық жəне құрылымдық өзгерістердің заңдылықтары 

Істей алуы қажет: металл, ұнтақ, композиттік жəн металл мемс материалдардан даяр 

бұйымдар алу, оларды термиялық, химико-термиялық, термомеханикалық жəне т.б. өңдеу 

əдістерінің теориялық жəне практикалық негіздерін түсіндіру;  

Дағдыға ие болуы: материалдардың химиялық құрамын, оларды құю жəне өңдеу 

режімдерін ғылыми тұрғыдан дұрыс таңдай білуге үйрету. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Целью курса: ознакомление с основами квантовой механики, физики твердого тела и 

теории фазовых превращений, свойствами металлических и неметаллических материалов; 

закономерностями фазовых превращений 

В процессе изучения курса магистр должен: 

знать: процессы,происходящих при получении и обработки готовых изделий из 

металлических, порошковых, композиционных и неметаллических материалов, методы  

исследования фазового состава; 

уметь:  менять структуры и свойстваматериалов  методами их термической, химико-

термической, термомеханической и других видов обработки; 

иметь навыки:научно обоснованно выбирать химические составы, режимы 

производства, литья и обработки материалов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Course purpose: acquaintance with bases of quantum mechanics, physics of a solid body 

and theory of phase transformations, properties of metal and nonmetallic materials; regularities 

of phase transformations 

In process 

Nobility occurring when receiving and processings finished products from metal, powder, 

composite and nonmetallic materials; by methods of research of phase structure 

To be able structure and properties of materials, and also methods their thermal, chemical 

and thermal, thermomechanical and other types of processing.  

Skills  to teach to choose scientifically reasonably chemical compositions, the modes of 

production, molding and processing of materials. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика, химия, физикалық химия, математика, материалдардың құрылысының 

ақаулары, информатика 

Физика, химия, физическая химия, математика, дефекты строения материалов, 

информатика. 



Physics, chemistry, physical chemistry, mathematics, defects of a structure of materials, 

information scientist. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Материалдарды термиялық өңдеу, фазалық өзгерістер, материалдарды өндірудің 

технологиялық процестері, материалдарды таңдаудың ғылыми негіздері, түсті 

металдардың өндірістік қорытпалары, арнаулы болаттар мен қорытпалар  

Термическая обработка материалов, фазовые превращения, технологические 

процессы производства материалов, научные основы выбора материалов, промышленные 

сплавы цветных металлов, специальные стали и сплавы и др. 

The heat treatment of materials, phase transformations, technological processes of 

production of materials, scientific bases of a choice of materials, industrial alloys of non-ferrous 

metals special became also alloys, etc. 

 

Материалдардың физикалық қасиеттері 

Физические свойства материалов 

Рhysical properties of materials 

Курстың мақсаты металдар мен қорытпалардың жəне басқа материалдардың 

құрылысы мен физикалық қасиеттерінің, оларда жүретін өзгерістердің физикалық 

негіздері туралы ғылым. Қазіргі заманғы материалтану ғылымының негізгі практикалық 

проблеммалары – материалдардың беріктігін, отқа төзімділігін арттыру, олардың терең 

вакуум, жоғарғы қысым, төменгі жəне жоғарғы температура жағдайындағы 

ерекшеліктерін түсіну, оларды термиялық механикалық жəне əсердің нəтижесінде жүретін 

процестерді терең түсінумен тікелей байланысты. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі керек: нанотехнологиялар пайдалануды қоса алғанда металдардың, құймалар, 

қалаған сипаттамалары жəне қасиеттері бар композициялық материалдар, өңдеу 

технологиялық əдістері; материалдар мен қорытпаларды физикалық қасиеттері; 

Істей алуы: өндірістік процестерде материалдарды өңдеудің жаңа əдістерін таңдау 

жəне жүзеге асыру; автономия дəрежесі жоғары, оның қызметінің нəтижелерін бағалау 

үшін 

Дағды:құрылымдық талдау жəне материалдарды бетінің сапасын 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: изучение физических свойств металлов и сплавов, они не 

сопровождались изменениями в основе физических наук. 

Проблема современного материаловедения и практических материалов  это 

улучшение огнестойкости, лучшее поведение при высоком вакууме, высоком давлении, в 

условиях низкой и высокой температуры, тепловой, механической и глубокого понимания 

процессов, происходящих в результате удара. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать:нанотехнологии, включая использование металлов, сплавов, с требуемыми 

характеристиками и свойствами, композиционных материалов и методов обработки; 

Физические свойства материалов и сплавов; 

уметь внедрять новые методы селекции обработки материалов и производственных 

процессов; добиваясь высокой степени автономии, чтобы оценить результаты своей 

деятельности 

иметь навыки получения качественной поверхности материала и структурного 

анализа. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course and other construction materials, and the physical properties of 



metals and alloys, they were not accompanied by changes in the basis of the physical sciences. 

The strength of the problems of modern materials science and practical materials, to improve the 

fire resistance, high vacuum, high pressure, a better understanding of the context of low and high 

temperature, thermal, mechanical and deep understanding of the processes occurring as a result 

of the impact. 

As a result: 

You need to know: nanotechnology, including the use of metals, alloys, with the desired 

characteristics and properties of composite materials and processing methods; physical 

properties of materials and alloys; 

To be able to: the implementation of new methods of processing materials selection and 

production processes; a high degree of autonomy, to evaluate the results of its operations 

Skills: the quality of the surface of the material and structural analysis 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Pre - requisites 

Материалтану, жалпы физика курсы, химия 

Материаловедение, общий курс физики, химия 

Materials science, general physics course, chemistry 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ядролық реакторлар, жаңаматериалдар, өндірісті жобалау, нанотехнологиялар. 

Ядерные реакторы, новые материалы, проектирование производства, 

нанотехнологии. 

Nuclear reactors, new materials, production planning, nanotechnologies. 

 

Мамандану пəндерін оқытудағы инновациялық технологиялар 

Инновационные технологии в преподавании дисциплин специализации 

Innovative technologies in teaching specialization courses 

Курстың мақсаты – заманауи технологияларда теориялық бағдарламалау негіздері 

аумағында білімін тереңдету жəне кеңейту.  

Курста магистранттармен оқылатын физиканы оқытудағы заманауи ақпараттық 

технологиялар əдістемесі пəні жалпы жəне теориялық физиканы, ақпараттық 

технологиялар бағдарламасы мен математикалық үлгілеу, педагогика жəне психология 

пəндеріне сүйемелденеді. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білу керек: алгоритмдеу жəне бағдарламалаудың негізгі ұғымдары туралы білімдер, 

алгоритмдер жəне мəліметтер құрылымы, бағдарламалаудың базалық тілдерін меңгеру, 

бағдарламалаудың аспапты ортасын меңгеру. 

Дағдылануы: есеп шешуінің тиімді алгоритмдер мен олардың бағдарламасын құру 

дағдылары мен біліктері. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған.  

 

Целью курса является расширение и углубление знаний в области инновационные 

технологии. 

Курс инновационные технологии в преподавании физики опирается на знание 

курсов общей и теоретической физики, инновационные технологии и математическое 

моделирование, педагогики и психологии. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать: современные инновационные технологии; 

уметь: применять современные компьютерные технологии в преподавании физкии;   

иметь навыки и умениями создания интеллект карт, интерактивных заданий, 

использования ЦОРов в преподавании.  

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 



профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of a course to expand and deepen knowledge in area information 

technologies. Bases of theoretical programming are given.  

The course is studying by undergraduates information technologies of a technique of 

teaching physics relies on knowledge of courses of the general and theoretical physics, programs 

innovative technologies and mathematical modeling, pedagogics and psychology. 

As a result  

Nobility:- to gain knowledge of the basic concepts of algorithmization and programming, 

structures of algorithms and structures of data,  

To be ableto apply means of representation and methods of creation of algorithms, 

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

environment of programming;   

To own skills and abilities of creation of effective algorithms of the solution of tasks and 

their programs;  

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Физиканың жалпы курсы, жоғарғы математика курсы, ақпараттық технологиялар. 

Общий курс физики, курс высшей математики, инновационные технологии. 

General course of physics, course of the higher mathematics, innovative technologies. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық жəне дипломдық жобалауда қолданылуы мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном 

проектировании, при преподавании физики в средней и высшей школы. 

Skills can be used in designing the course and degree. 

 

Физикалық практиканы оқыту əдістемесі 

Методика преподавания физпрактикума 

Methods of teaching fizpraktikuma 

Курстың мақсаты – механикадан, молекулалық физикадан, электр жəне 

магнетизмнен, оптикадан, атомдық жəне ядролық физикадан практикумды жұмыс 

жүргізу. 

Курстың мазмұны: Физикада Механикадан, молекулалық физикадан, электр жəне 

магнетизмнен, оптикадан, атомдық жəне ядролық физикадан есептер шығару, өздік 

жұмыстарын ұйымдастыру.  

Нəтижесінде магистрант:  

Білуі тиіс: - Нақты топ есептеріне талдау жасау. 

Істей алуы қажет: -Физикалық зерртеулердің есептерін шеше білу.  

- Физикалық терминдер мен формуланы қолдана білу.  

Дағдылануы тиіс: - Физика пəні бойынша мектеп курсындағы бағдарламаға сай əр 

түрлі типтегі есептерді шеше білуі тиіс. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: Решение задач физического практикума по механике, молекулярной 

физике, электричеству и магнетизму, оптике, атомной и ядерной физике 

Содержание курса: механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, 

оптика, атомная и ядерная физика. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать: законы физики, методы решения задач; 

уметь решать все типы задач по школьному курсу  физики в соответствии со 

школьной программой;  



иметь навыки: анализа условия задач, применения теоретических знаний к 

конкретным условиям задачи, вычислительных операций     

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The solution of problems in mechanics, molecular physics, electricity and magnetism, 

optics, atomic and nuclear physics 

Course content: mechanical physics, molecular physics, electricity and magnetism, optics, 

atomic and nuclear physics, problem solving, self-organization. 

Result: 

Must know:The actual analysis in solving problems 

To be able to:Physical ability to solve problems. 

In real terms, and the ability to use the formula. 

Skills:- School physics course should be able to solve different types of problems with the 

program. 

- Competent use of physical and mathematical language of science. 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Орта мектептегі физика курсы, жоғары математика курсы, механика, молекулалық 

физика, электр жəне магнетизм, оптика, атомдық жəне ядролық физика 

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

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

Secondary school physics course,  course of higher mathematics, mechanics, molecular 

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

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Решение задач повышенной сложности,  методика преподавания физики  

Физиканы оқыту əдістемесі, қиындығы жоғары есптерді шешу 

Solving high complexity problems, methods of physics teaching 

 

Ғылыми-физикалық зерттеулерді коммерциализациялау негіздері 

Основы коммерциализации научных физических исследований 

Fundamentals of the commercialization of scientific physical research  

Курстың мақсаты: технологияларды трансферттеу жəне коммерциялау саласында 

магистранттардың тұрақты білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастырудан тұрады, 

бұл білімді олардың кəсіби қызметінде пайдалану жəне қажетті құзыреттерді 

қалыптастыру дағдыларын игеру болып табылады. 

Курстың мазмұны: Қазақстан Республикасында зияткерлік меншікті 

коммерциализациялау процесін реттейтін құқықтық құжаттарды талдау. Зияткерлік 

қызметтің нəтижелерінің түрлері. ҒЗЖ-ны ғылыми-техникалық қызметтің нəтижелерінен 

анықтау əдісі. Материалдық емес активтердің объектілері ретінде зияткерлік қызметтің 

нəтижелері. Материалдық емес активтің құны. Кіші инновациялық кəсіпорындардың 

жарғылық капиталына салым ретінде берілген зияткерлік қызметтің нəтижелеріне есепке 

алудың мақсаттары. Ғылыми жəне білім беру мекемелерінде интеллектуалдық қызметтің 

нəтижелеріне мониторинг жүргізу үшін есепке алу, бағалау жəне бақылау рəсімдері. 

Нəтижесінде магистрант:  

Білуі тиіс: - өмірдің түрлі салаларында құқықтық білімдердің негіздері 

Істей алуы қажет: -- өмірдің түрлілік салаларында құқықтық бiлiмдердің негізі.  

Физикалық жəне математикалық ғылыми тілді дұрыс пайдалана білу. 

Дағдылануы тиіс:- Зерттеу тақырыбы бойынша отандық жəне шетелдік тəжірибенің 

жетістіктерін бағалауға арналған ғылыми-техникалық ақпараттарды жалпылау əдістерін 

меңгеру дағдыларын меңгеру, көрсетілген тапсырмаларды орындау үшін қолдану 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 



қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: заключается в формировании у магистрантов устойчивых знаний и 

практических навыков в области трансфера и коммерциализации технологий, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 

формирование необходимых компетенций. 

Содержание: Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих процесс 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в РК. Виды результатов 

интеллектуальной деятельности. Методика выявления РИД из результатов научно-

технической деятельности. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

нематериальных активов. Стоимость нематериального актива. Задачи учета прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, передаваемых в качестве вклада в уставный 

капитал малым инновационным предприятиям. Учетно-оценочные и контрольные 

процедуры процесса мониторинга результатов интеллектуальной деятельности в научных 

и образовательных учреждениях 

В результате изучения: 

Знать: - основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

Уметь: использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) 

научнотехническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

Иметь навыки методами обобщения научно технической информации, 

аналитической способностью оценки достижений отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования, с целью применения для выполнения заявленных задач 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course: is to develop in the undergraduates sustainable knowledge and 

practical skills in the field of technology transfer and commercialization, the acquisition of skills 

to use this knowledge in their professional activities and the formation of the necessary 

competencies. 

Content: Analysis of regulatory documents governing the process of commercialization of 

intellectual property in the Republic of Kazakhstan. Types of results of intellectual activity. The 

method of identifying RID from the results of scientific and technical activities. The results of 

intellectual activity as objects of intangible assets. The cost of an intangible asset. The objectives 

of accounting rights to the results of intellectual activity transferred as a contribution to the 

authorized capital of small innovative enterprises. Accounting, appraisal and control procedures 

for monitoring the results of intellectual activity in scientific and educational institutions 

As a result of studying: 

To know: - the basics of legal knowledge in various areas of life 

To be able to: use the cognitive approach and perceive (summarize) scientific and technical 

information, domestic and foreign experience on the subject of research 

Have skills in methods of generalization of scientific and technical information, analytical 

ability to assess the achievements of domestic and foreign experience on the subject of the study, 

in order to apply to perform the stated tasks 

The discipline is directed on formation of world outlook, communicative, professional, 

research competences. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Элементтар математика, жоғары математика, жалпы курс бөлімдері: механика, 

молекулалық физика, электр жəне магнетизм, оптика 

Элементарная математика, высшая математика, разделы общего курса: механика, 

молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика. 

Elementary mathematics, the higher mathematics, sections of the general course: 

mechanics, molecular physics, electricity and magnetism, optics. 



Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Берілген курста алынған білім, біліктілік жəне тəжірибелер физиканың барлық 

тұрғысынан білімді тереңдетуге жəне физикалық эксперименттің біліктілігін игеруге 

көмек береді. 

Знания, умения и навыки приобретенные при изучении данного курса, позволяют 

углубить знания во всех областях физики и овладеть навыками физического 

эксперимента. 

The knowledge, skills acquired when studying this course allow to deepen knowledge in 

all areas of physics and to seize skills of physical experiment. 

 

Металлдардың жəне құймалардың физикасы 

Физика металлов и сплавов 

Physics of metals and alloy materials 

Курстың мақсаты: материалдар мен құймалардың құрылымын, табиғатта қатты 

заттағы атомдық байланыстар, оның қасиеттеріне əсері, температура, механикалық əсер 

жəне т.б. металдар (құймалар) қасиеттері арасындағы құрылымдық байланыстарды 

үйрету.   

Аталған пəнді оқып бітіру нəтижесінде магистранттар: 

Білуі тиіс: -металдар мен құймалардың қасиеттерін зерттеу, электр-магниттік жəне 

оптикалық қасиеттермен байланысын, атом құрылысы мен температура, қысым жəне 

магнит өрісінің  өзгерісін. 

Істей алуы: металдар мен құймаларды дискретті жəне континуалдық тор үлгісін 

термодинамикалық түрде жаза білуді.   

Дағдылануы тиіс: ғылыми –зерттеу есептерін шешуде металдар мен құймалар 

физикасының негізгі бөлімдеріне.    

Құзыреттіліктер: зерттеудің негізгі əдістерімен, материалдарды талдау, диагностика 

жəне қасиетін үлгілеуді, оларды алудың физикалық жəне химиялық үрдістерін, 

материалдарды өңдеу мен модификациялауды, сонымен бірге зерттеулер мен 

есептеулерге дағдылануды үйрену. 

Цель курса - изучение основных физических представлении о структуре 

конструкционных материаллов, а также структурные изменения и изменение свойств 

металлов и сплавов при внешних воздействиях на метериал.  

В результате изучения магистрант должен: 

Знать: структуру и свойства металлов и сплавов, взаимосвязь между ними и природу 

процессов, протекающих в металлах и сплавах а так же связь с электрическими 

магнитными и оптическими свойствами. атомной структуры и эволюции при изменении 

температуры, давления, магнитного поля и др.  

Уметь: термодинамически описывать реальные металлы и сплавы на основе 

дискретных и континуальных решеточных моделей.  

Владеть: фундаментальными разделами физики металлов и сплавов, необходимыми 

для решения научно-исследовательских задач. 

Компетенции:  

-применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности.- 

проводить теоретические и экспериментальные исследования в области современных 

технологических процессов получения материалов. 

Objective: To study the basic physical understanding of the structure materiallov structural 

as well as structural changes and changing the properties of metals and alloys under external 

influences on meterial. 

To know: structure and properties of metals and alloys, the relationship between them and 

the nature of the processes occurring in metals and alloys as well as communication with the 

electrical and optical properties. Atomic structure and evolution with temperature, pressure, 

magnetic field, and others. 

Be able  to: thermodynamically describe real metals and alloys on the basis of discrete and 



continuum of lattice models. 

To own: fundamental branches of physics of metals and alloys required for solving 

research problems. 

Competencies: primenyat natural sciences in professional deyatelnosti.- conduct theoretical 

and experimental research in the field of modern technological processes for materials. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Физика, математика, материалдардың механикалық қасиеті 

Общую физику,  высшую математику и начала анализа, физику твердого тела. 

General physics, advanced mathematics and began analysis, solid state physics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrekvizity 

Атомдық физика, ядролық физика, Кванттых механика, Конденсерлі күйдің 

физикасы. 

Атомная физика, ядреная физика, квантовая механика, Физика конденсированного 

состояния. 

Atomic physics, vigorous physics, quantum mechanics, condensed matter physics. 

 

 

 

 


