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№ 

Пəндер 

коды 

Код 

дисциплин  

Codes of 

disciplines 

Элективті пəндер атауы 

Наименование дисциплин 

Names of disciplines 

 

Кредиттер 

саны 

Кол-во 

кредитов 

Number of 

credits 

Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 12 кредит/кредита/credit 

«Физика жəне информатика», «Физика жəне математика» білім беру траекториялары  

бойынша негізгі пəндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  

«Физика и информатика», «Физика и математика» 

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

Mathematics» 

1 

DKz -5205 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language  

3  
KMTMeS -

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 

OPNIF -

5206 

Физика бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

жəне жоспарлау 

Организация и планирование научных исследований 

по физике 

Organization and planning of research in physics 5 

PMFP-5206 

Физикалық процесстерді үлгілеуден практикум 

Практикум по моделированию физических 

процессов 

Workshop on modeling of physical processes 

3 

PCM-5207 

Тұтас орта физикасы 

Физика сплошной среды 

Physics of continuous media 
7 

RFZPS-

5207 

Қиындығы жоғары физикалық есептерді шешу 

Решение физичесих задач повышенной сложности 

Solution of physical problems of high complexity 

4 

IGEO-5208 

Электр өрісі жəне оптиканың таңдаулы тараулары 

Избранные главы электричества и оптики 

Elected heads of electricity and optics 
5 

PRZМ-

5208 

Механикадан есептер шығарудан практикумы 

Практикум по решению задач по механике 

Workshop on problem solving in physics 

Кəсіптік пəндер/Профилирующие дисциплины/Profiling disciplines -  

20 кредит/кредитов/credit 



«Физика жəне информатика», «Физика жəне математика» білім беру траекториялары 

бойынша  кəсіптік пəндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  

«Физика и информатика», «Физика и математика» 

Main disciplines for educational trajectories: «Рhysics and computer science», «Рhysics and 

Mathematics» 

5 

NF-5302 

Бейсызық физика 

Нелинейная физика 

Nonlinear physics 
5 

FEBM -5302 

Жоғарғы математика элементтері бар физика 

Физика с элементами высшей математики 

Physics with elements of higher mathematics  

6 

MPL -6303 

ЖОО-да зертханалық жұмысты жүргізу əдістері 

Методика проведения лабораторного практикума в 

ВУЗе 

The methodology of the laboratory training at the 

university 
5 

POS-6303 

Ашық жүйенің физикасы  

Физика открытых систем 

Physics of оpen systems 

7 

IGAN-6304 

Атомдық жəне ядролық физиканың таңдаулы 

тараулары 

Избранные главы атомной и ядерной физики 

Selected chapters of atomic and nuclear Physics 5 

MPVSh-

6304 

Жоғарғы мектепте оқыту əдістемесі 

Методика преподавания в высшей школе  

Methods of teaching in higher educational institution 

8 

PFZM-6305 

Механикадан əртүрлі тəсілдермен есептерді шешу 

Решение задач по механике различными методами 

Solution of tasks of mechanics by various methods 
3 

CHFP-6305 

Мектептің физикалық практикумы 

Школьный физический практикум 

School Physics Workshop 

9 

FR-5306 

Нақты газдар физикасы 

Физика реальных газов 

Physics of real gases  

5 

IGMM-5306 

Избранные главы методов математической физики 

Математикалық физика əдістерінің таңдаулы 

тараулары  

Selected chapters of methods of mathematical Physics 

10 

AsF-6307 

Астрофизика 

Астрофизика 

Astrophysics 
5 

FPMF-6307 

Молекуларлық физикадан физикалық практикум 

Физический практикум по молекулярной физике  

Physical workshop on molecular physics 

11 
AVFF-6308 

Заманауи мектепте физика мен астрономияны 

оқытудағы өзекті мəселелері 

Актуальные вопросы методики преподавания физики 

и астраномии современной школе 

Topical issues of a technique of teaching physics and 

astronomy to modern school 

5 

FPYaF-6308 Ядролық физикадан физикалық практикум 



Физический практикум по ядерной физике  

Physical workshop on nuclear physics 

 

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 

 

Физика бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау 

Организация и планирование научных исследований по физике 

Organization and planning of research in physics 



Курстың мақсаты - физика бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне 

жоспарлау курсы жалпы əдістемелік жəне ғылыми бағыттарға ие.  

Курстың мазмұны: бұл екі мамандануда оқытылғандықтан, материалдар 

педагогикалық жəне əдістемелік зерттеулермен қатар конденсиялық күйдің физикасының 

зерттеуіннің ерекшеліктерін көрсетеді.  

Нəтижесінде магистрант:  

Білуі тиіс: Нақты топ есептеріне теориялық материал; арнайы əдістер, тəсілдер. 

Істей алуы қажет: Физикалық есептерді шеше білу; Физикалық жəне математикалық 

ғылыми тілді дұрыс пайдалана білу. 

Дағдылануы тиіс: Физика пəні бойынша əр түрлі типтегі есептерді шеше білуі тиіс. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса:научить магистрантов организавывать и планировать научные 

исследования по физике, такая цель  имеет как общеметодическую, так и научную 

направленность.  

Содержание: поскольку занятия проводятся на базе двух специализаций, то материал 

отражает особенности педагогических и методических исследований, а также 

экспериментов по физике конденсированного состояния. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать:теоретический материал по организации и планировании научного 

эксперимента, специальные методы, приемы. 

уметь:спланировать исследование, выдвинуть гипотезу, провести эксперимент, 

сделать рассчеты и выводы; 

иметь навыки работы с научным оборудованием, измерительными приборами, 

расчетными программами, вычислительной техникой. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The course "Organization and Planning of Scientific Researches on Physics" aims at both an 

all-methodical, and scientific orientation.  

Course - as classes are given on the basis of two specializations, material reflects features of 

pedagogical and methodical researches, and also experiments on physics of the condensed state 

activity. 

As a result of studying:Nobility: theoretical material; special methods, receptions, for a 

certain group of tasks. 

To be able: to solve physical problems.  

To have skills: - necessary for the solution of various types of tasks in physics.  

- 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 
Ғылым жəне техника философиясы, физика тарихы, физиканы оқыту əдістемесі 

Философия науки и техники, история физики, методика преподавания физики 

Philosophy of science and equipment, physics history, technique of teaching physics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Ғылыми зерттеудің əдістемесі, əдістер: бақылау, эксперимент, тəжірибе, 

эксперименттік жəне зерттеу іс-тəжірибесі 

Методология научных исследований, методы: наблюдение, эксперимент, опыт; 

экспериментальная и исследовательская практика. 

Methodology of scientific researches, methods: supervision, experiment, experience; 

experimental and research practice. 

 



Физикалық процесстерді үлгілеуден практикум 

Практикум по моделированию физических процессов 

Workshop on modeling of physical processes 

Курстың мақсаты: кез келген құбылысты оқытудың алдында мəселенің сапалық 

сипаттауын алады. Бағдарламалау сатысында сапалық бейне сандыққа ауысады. Осы 

сатыда айнымалылар арасындағы функционалдық тəуелділіктер анықталады.       

Курстың мазмұны: математикалық үлгі есептеу экспериментінің бірінші сатысында 

тұжырымдалады. 

Нəтижесінде магистрант:  

Білуі тиіс: Нақты топ есептерінетеориялық материал; арнайы əдістер, тəсілдер. 

Істей алуы қажет: Физикалық есептерді шеше білу. 

 - Физикалық жəне математикалық ғылыми тілді дұрыс пайдалана білу. 

Дағдылануы тиіс: Физика пəні бойынша əр түрлі типтегі есептерді шеше білуі тиіс. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: научить моделировать физические процессы. 

Содержание курса: На этапе моделирования физических процессов качественное 

представление переходит в количественное. На этом этапе определяют функциональные 

зависимости между переменными. Математическая модель формулируется на первом этапе 

вычислительного эксперимента 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать:теоретический материал; программы и специальные методы, приемы для 

моделирования физических процессов; 

уметьмоделировать физические процессы; 

иметь навыки работы на компьютере.  

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

During the study of any phenomenon a qualitative description of the problem are prepared 

the first.  

At the stage of modeling qualitative representation goes to quantify. At this stage determine 

the functional relationships between variables. The mathematical model is formulated on the first 

stage of computing experiment. 

As a result of studying: 

Nobility: - theoretical material; special methods, receptions, for a certain group of tasks. 

To be able: - to solve physical problems.  

To have skills: - necessary for the solution of various types of tasks in physics.  

- 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 
Информатика негіздері жəне есептеу техникасы, математика, геометрия, 

компьютермен жұмыс істеуге дағдылану. 

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

компьютером 

Foundations of Computer Science and Computer engineering, mathematics, geometry, to 

have computer skills 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Математикалық үлгілеу пəнінен алған білімдері мен дағдыларын студенттер 

математиканың қолданбалы есептерін шешуде жəне болашақ кəсіби, ғылыми əрекеттерінде 

пайдалана алады 

Знания и навыки по математическому моделированию могут быть использованы 



магистрантами при решении прикладных задач математики и в будущей профессиональной 

и научной деятельности. 

Knowledge and skills in mathematical modeling can be used 

By students in solving applied problems of mathematics and in the future professional and 

scientific activities. 

 

Тұтас орта физикасы 

Физика сплошной среды 

Physics of continuous media 

Курстың мақсаты: күрделі жүйелер элементтерінің ұжымдық əрекеті, өзіндік 

ұйымдастыруды басқаратын жалпы принциптерді табу.  

Курстың мазмұны: əлемнің физикалық көріністерін салыстыру. 

Пəнді оқыту барысында магистрант 

Білуі қажет: тұтас орта физикасы жүйелерін түсіну. 

Істей алу қажет: пəнді толықтай меңгеріп, дағдысы мен ойлау қабілетін арттыру. 

Дағдыға ие болу: физикалық процестер мен құбылыстарға тəжірибе жасау дағдысына 

ие болу. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: изучение кооперативного действия элементов сложных систем, 

нахождение общих принципов управляющих самоорганизацией, сравнение физической 

картины мира.  

В результате изучения курса магистрант должен: 

знать: теоретический материал; специальные методы, приемы, для определенной 

группы задач. 

Уметь применять законы физики для открытых сплошных систем; 

иметь навыки необходимые для решения различных типов задач по физике, 

грамотного использования физического и математического научного языка. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Cooperative action of the elements of complex systems, finding of common principles 

governing self-organization. Comparison of the physical and synergetical wiev of the world. 

As a result of studying: 

Nobility: - theoretical material; special methods, receptions, for a certain group of tasks. 

To be able: - to solve physical problems.  

To have skills: - necessary for the solution of various types of tasks in physics.  

- 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 
Классикалық физика, термодинамика, жаратылыстану, орнықсыз процестер 

термодинамикасы. 

Классическая физика, термодинамика, естествознание, термодинамика 

неравновесных процессов 

Classical physics, thermodynamics, science, thermodynamics of nonequilibrium processes. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Синергетика, қазіргі заманғы жаратылыстанудың концепциялары, физика жəне 

философия, ғылым мен техника философиясы. 

Синергетика, концепции современного естествознания, физика и философия, 

философия науки и техники 

Synergetics, concepts of modern science, physics and philosophy, philosophy of science and 



technology 

 

Қиындығы жоғары физикалық есептерді шешу 

Решение физичесих задач повышенной сложности 

Solution of physical problems of high complexity 

Курста физика пəндері курсындағы жоғары қиындықты есептерді шешудің айла 

əдістері қарастырылады. Физикалық индукция принципі, теңдеулер мен теңсіздіктерге 

шолу, оларды шешу жолдары, жазықтықта геометриялық салулар, трансцендік теңдеулер, 

векторлық алгебра. Мектеп физикасынан белгілі мəліметті талдап қорыту (анықтамаларды, 

теоремеларды, дəлелдемелерін араларындағы байланыстарды есеп шығару əдістерін) 

Практикада осы мəліметтерді қолдану.  

Оқу нəтижесінде магистрант: 

-білу керек: теңдеулерді, теңсіздіктерді  жəне олардың жүйелерін шешу, шешімдер 

жиынын координаталық жазықтықта бейнелеу;- теңдеулерді, теңсіздіктерді зерттеу; 

-істей алуы керек: күрделі деңгейдегі есептерді шығару;- геометрияның жалпы 

əдістерін меңгеру жəне оларды геометриялық есептерді шешу барысында қолдану;- 

алынған нəтижені талдау; 

- дағдылануы тиіс: теңдеулерді, теңсіздіктерді, есептерді шешу барысында стандартты 

емес əдістерді қолдану. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған.  

 

Курс рассматривает приемы и методы решения задач повышенной сложности в курсе 

физики. Принцип математической индукции, обзор алгебраических уравнений и 

неравенств, способы решения, геометрические преобразования на плоскости, 

трансцендентные уравнения, векторная алгебра. Обобщение известных сведений школьной 

математики (определений, теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения 

задач), применение этого материала к решению практических задач. 

В результате изучения магистрант должен:  

-знать методы решения уравнений, неравенств и их систем, изображать на 

координатной плоскости множества решений; 

-уметь исследовать уравнения, неравенства; решать задачи повышенной сложности; 

владеть общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач; применять нестандартные методы при 

решении уравнений, неравенств, задач 

-владеть навыками анализа  полученного результата; 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The course considers receptions and methods of the solution of problems of the increased 

complexity it is aware of physics of  algebras. The principle of mathematical induction, the review 

of the algebraic equations and inequalities, ways of the decision, geometrical transformations on 

the planes, the transcendental equations, vector algebra. Synthesis of known data of school 

mathematics (definitions, theorems, their proofs, communication between them, methods of the 

solution of tasks), use of this material to the solution of practical tasks. 

As a result of studying the master degree has to:  

- to know methods of the solution of the equations, inequalities and their systems, to 

represent on the coordinate plane of a set of decisions; 

- to be able to investigate the equations, inequalities; to solve problems of the increased 

complexity; 

to own the general methods of geometry (transformations, vector, coordinate) and to apply 

them at the solution of geometrical tasks; to apply non-standard methods at the solution of the 

equations, inequalities, tasks 



- to have skills of the analysis of the received result; 

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

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы  

Школьный курс математики 

School course of mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

Практикум по решению олимпиадных задач 

Workshop on solving Olympiad problems 

 

Электр өрісі жəне оптиканың таңдаулы тараулары     

Избранные главы электричества и оптики 

Elected heads of electricity and optics 

Курстың мақсаты: Тəжірибе жəне ғылыми эксперимент арқылы алынған нəтижелерді 

жалпылау негізінде электромагниттік құбылыстардың негізгі заңдылықтарын мазмұндау, 

əлемнің физикалық суретін қалыптастыру, білім беру жүйесі үшін сауатты маман 

дайындау. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс:табиғаттың негізгі заңын (физиканың), электромагнетизмнің негізгі 

заңдарын  

 Істей алуы қажет:  

-нақты физикалық мəселені шешуде алынған теориялық материялды  қолдану;  білікті 

жоспарлау жəне эксперименттер жасау, жəне де алынған деректерді өңдеу. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған 

 

Цель курса: сформировать у студентов физическую картинку мира, подготовить 

грамотного специалиста для системы образования,т.к. электричество и магнетизм является 

частью общего курса физики. Дисциплина призвана расширить и углубить знания, 

формирующие целостную физическую картину мира.  

В результате изучения курса магистрант должен:  

знать: основные законы природы (физики),  основные законы электромагнетизма; 

уметь: применять полученные знания теоретического материала для решения 

конкретных физических проблем, квалифицированно планировать и проводить 

эксперименты, а также обрабатывать полученные данные; 

иметь навыкиработы с измерительными приборами и инструментами, 

вычислительной техникой и компьютерами. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой, 

общеобразовательной, обще профессиональной, аналитической.  

 

The purpose of a course to create the physical picture of the world at students, to train the 

competent expert for an education system, the electricity and magnetism is part of the general 

course of physics. The discipline is urged to expand and deepen the knowledge forming a 

complete physical picture of the world.  

  As a result of studying:  

  Nobility: - fundamental laws of the nature (physics), fundamental laws of 

electromagnetism. 

 To be able: - to apply the gained knowledge of theoretical material to the solution of 

specific physical problems;  

- competently to plan and make experiments, and also to process the obtained data.    

To have skills: uses of measuring devices and tools; to own skills of work on the computer. 



 The discipline is directed on competence formation: world outlook, general education, all-

professional, analytical. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
«Электр өрісі жəне оптиканың таңдаулы бөлімдері» пəні ЖОО-дағы физика 

мамандары үшін «Жалпы физика» пəнінен алған білімдерін терендетіп қарастырады. 

Магистранттар электр өрісі жəне оптика курсын жақсы білулері қажет. 

Изучение дисциплины «Избранные главы электричества и оптика» опирается на 

знание физики в объеме курса «Общая физика» для физических специальностей вузов. 

Магистрантам необходимо знание материала курса «Электричества и оптика» и умение 

решать задачи. 

Studying of discipline "The elected heads of electricity and optics" relies on knowledge of 

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

institutions. Undergraduates need knowledge of material of a course "Electricity and optics" and 

ability to solve problems. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

«Электр өрісі жəне оптиканың таңдаулы бөлімдері» пəнін оқудағы алған білімдері 

магистранттарға курстық жұмыстарын немесе магистрлік жұмыстарын орындауда қажет 

болады. 

Знание и умения, полученные магистрантами при усвоении дисциплины «Избранные 

главы электричества и оптика», необходимы при подготовке курсовых и магистерских 

работ. 

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

elected heads of electricity and optics" are necessary by preparation of term and master's theses. 

 

Механикадан есептер шығарудан практикумы 

Практикум по решению задач по механике 

Workshop on problem solving in physics 

Курстың мақсаты: физиканы əрі қарай оқу үшін, қоршаған ортада болып жатқан 

процестерді терең түсіну үшін қажетті механиканың  негізгі қадидаларын меңгерту. 

Курстың мазмұны: Материялық нүктенің кинематикасы. Материялық нүктенің 

динамикасы. Ньютон заңдары. Күш. Масса. Импульс. Импульс моменті, күш моменті, 

инерция моменті. Импульстің,  импульс моментінің  сақталу заңдары. Күш жұмысы жəне 

қуат. Кинетикалық потенциалдық энергия.  Толық  энергияның сақталуы. 

Пəнді оқыту нəтижесінде магистрант 

Білуі қажет:физикалық құбылыстар мен олардың жүру ерекшеліктерін білуі;  

Істей алу қажет:нақты физикалық есептерді шешуде жəне талдауда физикалық 

заңдарды қолдану. 

Дағдыға ие болу: Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу 

құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған 

 

Цель курса: дальнейшее изучение физики для глубокого понимания процессов, 

происходящих в окружающей среде.  

Содержание курса: решение задач по темам: кинематика материальной точки, 

динамика материальной точки, законы Ньютона, импульс, момент силы, момент инерции, 

законы сохранения импульса и момента импульса, кинетическая и потенциальная энергии 

закон сохранения энергии, колебания. 

В результате прохождения практикума по решению задач по механике магистрант 

должен: 

знать: теоретический материал и основные методы решения задач по механике; 

уметь решать стандартные, нестандартные  задачи по механике и задачи повышенной 

сложности; 

иметь навыки решения расчетных, графических и качественных задач по механике 

 



Course objective: for further study of physics, a deep understanding of the processes 

occurring in the environment for the development of mechanical key qadïdaların. 

Course content: Kinematics of a material point. Dynamics of a material point. Newton's 

laws. Efforts. Weight. Pulse. The impulse torque, the moment of inertia. Momentum and angular 

momentum conservation laws. The strength and power. Kinetic energy potential. Full of energy 

saving. 

During 

Need to know:To learn characteristics of the physical phenomena and their trip; 

Must do:- Analysis and problem solving physical laws of physics. 

Skills: knowledge of the world of discipline, communication, aimed at creating a specialized 

jurisdiction 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Основы решения физических задач, курс общей физики, курс высшей математики 

Физика есептерін шешу негіздері, жалпы физика курсы, жоғары математика курсы 

Fundamentals solving of physical problems, general physics course, course of higher 

mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Физиканы оқыту əдістемесі, оқушыларды физика пəнінен  олимпиадаға дайындау 

Методика преподавания физики,подготовка учащихся к олимпиаде по физике 

Methods of physics teaching, preparing students for the Physics Olympiad 

 

Бейсызық физика 

Нелинейная физика 

Nonlinear physics 

Курстың мақсаты: «Бейсызық физика» - магистранттарға сызықты емес толқындар 

теориясының негізгі модельдері жəне олардың сапалы зерттеулерінің негізгі 

тұжырымдамасы, сапалы теорияның негізгі түсініктері арасындағы байланысты 

қарастырады. 

Мазмұны: магистранттарға жаратылыстану мен технологияда кең таралған сызықты 

емес құбылыстар туралы идеяларды беру. Осы құбылыстардың табиғатында елеулі 

айырмашылықтарға қарамастан, олар жалпыға ұқсас екенін. Математикалық тұрғыдан 

сызықты емес құбылыстардың физика пəні сызықты дифференциалдық теңдеулермен 

сипатталған жүйелері болып табылады. Бұл жағдайда сызықтылық, олардың шешімдерінің 

суперпозициялары да шешімнің мағынасында түсініледі. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс: физикадағы теориялық жəне тəжірибелік əдістердің негізгі бөлімдері, 

пəннің терминдері жəне негізгі заңдарын 

Істей алуы қажет: теория мен эксперимент арасындағы айырмашылықты 

Дағды: сызықты емес процестердің аналитикалық жəне сандық талдау дағдыларын 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Целью курса: “Нелинейная физика” является знакомство магистрантов с базовыми 

моделями теории нелинейных волн и основными постановками задач их качественного 

исследования, связь между основными понятиями качественной теории нелинейных волн и 

понятиями теории динамических систем, пространственный хаос и т. д. 

Содержание курса: дать магистрантам представление о нелинейной явлений широко 

распространенной в природе и технике. Несмотря на значительные различия в природе 

этих явлений, они имеют много общего. С математической точки зрения предметом физики 

нелинейных явлений являются системы, описывающиеся линейными дифференциальными 

уравнениями. Линейность в данном случае понимается в том смысле, что суперпозиция их 

решений так же является решением. 

В процессе изучения курса магистр должен: 



знать: фундаментальные разделы теоретических и экспериментальных методов в 

физике, термины и основные законы предмета 

уметь: выделять противоречия между теорией и экспериментом 

иметь навыками аналитического и численного анализа нелинейных процессов 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course: “Nonlinear Physics” is to familiarize undergraduates with the 

basic models of the theory of nonlinear waves and the basic formulation of the problems of their 

qualitative research, the relationship between the basic concepts of the qualitative theory of 

nonlinear waves and the concepts of the theory of dynamic systems, spatial chaos, etc. 

Course content: to give undergraduates an idea of the non-linear phenomena widespread in 

nature and technology. Despite significant differences in the nature of these phenomena, they 

have much in common. From a mathematical point of view, the subject of physics of nonlinear 

phenomena are the systems described by linear differential equations. Linearity in this case is 

understood in the sense that the superposition of their solutions is also a solution.  

As a result of studying: 

Nobility: fundamental sections of theoretical and experimental methods in physics, terms 

and basic laws of the subject 

To be able:  

be able to: highlight the contradictions between theory and experiment 

have the skills of analytical and numerical analysis of nonlinear processes 

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

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика, конденсиялық күйдегі физика, материалды зерттеудің экспериментальді 

əдістері, ҚДФ зерттеу тəсілдері, жаңа материалдар. 

Физика, физика конденсированного состояния, экспериментальные методы 

исследования материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Физика, физика конденсированного состояния, экспериментальные методы 

исследования материалов, методы исследования в ФТТ, новые материалы. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Материалтану, композициалық материалдар, конструкциялық материалдар 

технологиясы 

Материаловедение, композиционные материалы, технология конструкционных 

материалов 

Materials science, composite materials, тechnology of construction materials 

 

Жоғарғы математика элементтері бар физика 

Физика с элементами высшей математики 

Physics with elements of higher mathematics 

Курстың мақсаты: студенттерді жоғары математика курсының элементтерін 

физикасының тəсілдерін теоретикалық физика курсында пайдаланатын негізгі əдістерімен 

жəне тəсілдерімен таныстыру. 

Курстың мазмұны: Бірінші модуль: Векторлық талдауының жəне өрістің 

математикалық теорияның элементтері. Екінші модуль: Математикалық физиканың 

теңдеулер 

Пəнді оқыту нəтижесінде магистрант 

Білуі қажет:нақты сандар теориясын, функция шегін есептеудің  негізгі тəсілдерін,   

бір айнымалылы функцияны дифференциалдау əдістерін білуі;функцияларды зерттеуді, 

дифференциалдауды жəне интегралдауды, функциялардың шегін есептеуді, 

функциялардың жуықтау мəндерін есептеуді, график салуды, сандық жəне функционалдық 

қатарларды зерттеу əдістерін білуі; 



Істей алу қажет:нақты есептерді шығаруда математикалық əдістерді қолдана алуы 

тиіс. 

Дағдыға ие болу: Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу 

құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған 

 

Цель данного курса: ознакомление магистрантов с основными методами и способами 

применения высшей математики в курсе общей и теоретической физики. 

Содержание курса: Первой модуль: математическая теория поля, элементы 

векторного анализа. Второй модуль: уравнений математической физики. 

В ходе изучения курса магистрант должен: 

знать: методы дифференцирования, теорию  функций, методы исследования функций, 

основные приемы вычисления пределов функции; 

уметь применять математический аппарат для теоретических выводов, для решения 

конкретных  физических задач, исследований;  

иметь навыки: дифференцирования, интегрирования, вычисления пределов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: коммуникационных, 

специализированных, исследовательских. 

 

The purpose of this course: Basic methods and techniques of physics course higher 

mathematics students of the course of theoretical physics, methods familiarization elements. 

Contents: First module: field theory and mathematical analysis of the vector elementterі. 

The second module: equations of mathematical physics 

During the training, specialization 

You need to know: 

Specific figures, differentiated methods flawed know the theory - features the basic 

techniques of calculation within the function; 

The study differentiated calculus functions and limits of integration calculus, construction 

schedule, quantitative and functional series nearing values - features, functions, knowledge of 

research methods; 

Make you must have:- The actual reporting of mathematical methods must receive the 

application release 

Have skills:Knowledge of the world, communications, specialized, research expertise in the 

creation of the subject, aimed 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы 

Школьный курс математики, курс общей физкии 

School course of mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Математиканы оқыту теориясы жəне əдістемесі 

Теория и методика обучения математике 

The theory and technique of training math 

 

ЖОО - да зертханалық жұмысты жүргізу əдістері 

Методика проведения лабораторного практикума в ВУЗе 

The methodology of the laboratory training at the university 

Курстың мақсаты – механикадан, молекулалық физикадан, электр жəне 

магнетизмнен, оптикадан, атомдық жəне ядролық физикадан лабораториялық 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 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 магистрант 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 

 

Ашық жүйенің физикасы  

Физика открытых систем 

Physics of open systems 

Курстың мақсаты: күрделі жүйелер элементтерінің ұжымдық əрекеті, өзіндік 

ұйымдастыруды  басқаратын жалпы принциптерді табу.  

Курстың мазмұны: əлемнің синергетикалық жəне физикалық көріністерін салыстыру. 

Пəнді оқыту барысында магистрант 

Білуі қажет: ашық жүйелердің физикасын түсіну. 



Істей алу қажет: пəнді толықтай меңгеріп, дағдысы мен ойлау қабілетін арттыру. 

Дағдыға ие болу: физикалық процестер мен құбылыстарға тəжірибе жасау дағдысына 

ие болу. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: изучение кооперативного действия элементов сложных систем, 

нахождение общих принципов управляющих самоорганизацией, сравнение физической и 

синергетической картины мира.  

В результате изучения курса магистр должен: 

знать:теоретический материал; специальные методы, приемы, для определенной 

группы задач. 

Уметь применять законы физики для открытых систем; 

иметь навыки необходимые для решения различных типов задач по физике, 

грамотного использования физического и математического научного языка. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Cooperative action of the elements of complex systems, finding of common principles 

governing self-organization. Comparison of the physical and synergetical wiev of the world. 

As a result of studying: 

Nobility: - theoretical material; special methods, receptions, for a certain group of tasks. 

To be able: - to solve physical problems.  

To have skills: - necessary for the solution of various types of tasks in physics.  

- 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 
Классикалық физика, термодинамика, жаратылыстану, орнықсыз процестер 

термодинамикасы. 

Классическая физика, термодинамика, естествознание, термодинамика 

неравновесных процессов 

Classical physics, thermodynamics, science, thermodynamics of nonequilibrium processes. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Синергетика, қазіргі заманғы жаратылыстанудың концепциялары, физика жəне 

философия, ғылым мен техника философиясы. 

Синергетика, концепции современного естествознания, физика и философия, 

философия науки и техники 

Synergetics, concepts of modern science, physics and philosophy, philosophy of science and 

technology 

 

Атомдық жəне ядролық физиканың таңдаулы тараулары 

Избранные главы атомной и ядерной физики 

Selected chapters of atomic and nuclear Physics 

Курстың мақсаты: пəннің мазмұны бойынша атомдық жəне ядролық физиканың 

негізгі ережелері бойынша магистранттардың теориялық білімдерін жəне практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: корпускулярлық - толқындық сəулелену қасиеттері мен фотонды 

қасиеттері. Жылулық сəулеленудің тепе-теңдік қасиеті. Кирхгофтың жылу сəулелену заңы. 

Толық қара дене түсінігі. Стефан-Больцман заңы. Шарапты ауыстыру туралы заң. Атомның 

ядролық үлгісін эксперименталды негіздеу. Атомның ерте модельдері. Атомның 

құрылымын зерттеуге арналған тəжірибелік схемалар. 

Нəтижесінде магистрант: 



Білуі тиіс: атомдық жəне ядролық физикадағы физикалық мөлшердегі тапсырыстар; 

физикалық шамаларды өлшеуге байланысты кванттық механиканың тұжырымдамалық 

мəселелері; атомдық жəне ядролық физиканың даму аспектілері; атомдық жəне ядролық 

физиканың негізгі принциптері мен заңдары, негізгі физикалық атомдық-ядролық 

құбылыстар, бақылау əдістері жəне эксперименттік зерттеулер; Атомның жəне атом 

ядросының физикалық үлгілерінің қолдану шектері. 

Істей алуы қажет: физикалық мөлшердің жəне концепциялардың мəнін түсіндіреді, 

атомдық жəне ядролық физиканың негізгі ережелерін қалыптастырады; математикалық 

аппаратты қолдану; Атомдық жəне ядролық физиканың физикалық мөлшерін өлшеу 

бірліктерін пайдалану; физикалық өлшеулердің əр түрлі əдістерін жəне тəжірибелік 

деректерді өңдеуді қолданады; 

Дағды: тəжірибелік жəне теориялық физикалық ақпаратты өңдеу жəне талдау 

əдістері; машықтану практикасында физиканың заңдары мен модельдерін практикалық 

қолдану дағдылануы. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған 

 

Целью курса: формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков по главным положениям атомной и ядерной физике в соответствии с содержанием 

дисциплины.  

Содержание курса: корпускулярно - волновые свойства излучения и свойства фотона. 

Свойство равновесности теплового излучения. Закон Кирхгофа для теплового излучения. 

Понятие абсолютно черного тела. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. 

Экспериментальное обоснование ядерной модели атома. Ранние модели атома. 

Экспериментальные схемы исследований строения атома.  

В результате изучениякурса магистрант должен: 

знать: порядки физических величин в атомной и ядерной физике; концептуальные 

проблемы квантовой механики, связанных с измерением физических величин; аспекты 

развития атомной и ядерной физики; основные принципы и законы атомной и ядерной 

физики, основные физические атомно-ядерные явления, методы наблюдения и 

экспериментальные исследования; границы применимости физических моделей атома и 

атомного ядра. 

уметь: истолковать смысл физических величин и понятий, формулировать основные 

положения атомной и ядерной физики; использовать математический аппарат; 

пользоваться единицами измерения физических величин, принятыми в атомной и ядерной 

физике; использовать различные методики проведения физических измерений и обработки 

экспериментальных данных;  

Навыки: методами обработки и анализа экспериментальной и теоретической 

физической информации; навыками практического применения законов и моделей физики 

в инженерной практике.− 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The course purpose Formation of theoretical knowledge and practical skills of master 

students on the main provisions of atomic and nuclear physics in accordance with the content of 

the discipline. 

Course corpuscular - wave radiation properties and photon properties. The equilibrium 

property of thermal radiation. Kirchhoff's law for thermal radiation. The concept of a completely 

black body. The law of Stefan-Boltzmann. The law of displacement of wine. Experimental 

justification of the nuclear model of the atom. Early models of the atom. Experimental schemes 

for the study of the structure of the atom. 

As a result of studying: 

Nobility orders of physical quantities in atomic and nuclear physics; conceptual problems of 



quantum mechanics related to the measurement of physical quantities; aspects of the development 

of atomic and nuclear physics; basic principles and laws of atomic and nuclear physics, basic 

physical atomic-nuclear phenomena, observation methods and experimental studies; limits of 

applicability of physical models of the atom and the atomic nucleus. 

be able to: interpret the meaning of physical quantities and concepts, formulate the main 

provisions of atomic and nuclear physics; use a mathematical apparatus; use the units of 

measurement of physical quantities adopted in atomic and nuclear physics; use various methods 

of physical measurements and processing of experimental data; 

Skills: methods of processing and analysis of experimental and theoretical physical 

information; skills of practical application of laws and models of physics in engineering practice. 

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

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
«Атомдық жəне ядролық физиканың таңдаулы тараулары» пəні ЖОО-дағы физика 

мамандары үшін «Жалпы физика» пəнінен алған білімдерін терендетіп қарастырады. 

Магистранттар атомдық жəне ядролық физика курсын жақсы  білулері қажет. 

Изучение дисциплины «Избранные главы атомной и ядерной физики» опирается на знание 

физики в объеме курса «Общая физика» для физических специальностей вузов. 

Магистрантам необходимо знание материала курса «Атомной и ядерной физики» и умение 

решать задачи. 

Studying of discipline " Selected chapters of atomic and nuclear Physics" relies on 

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

higher education institutions. Undergraduates need knowledge of material of a course 

"Аtomic and nuclear Physics " and ability to solve problems. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

«Атомдық жəне ядролық физиканың таңдаулы тараулары» пəнін оқудағы алған 

білімдері магистранттарға курстық жұмыстарын немесе магистрлік жұмыстарын 

орындауда қажет болады. 

Знание и умения, полученные магистрантами при усвоении дисциплины «Избранные 

главы атомной и ядерной физики», необходимы при подготовке курсовых и магистерских 

работ. 

The knowledge and abilities received by undergraduates at assimilation of discipline 

"Selected chapters of atomic and nuclear Physics" are necessary by preparation of term and 

master's theses. 

 

Жоғарғы мектепте оқыту əдістемесі 

Методика преподавания в высшей школе 

Methods of teaching in higher educational institution  

Курстың мақсаты: жоғарғы білім беру мекемелеріндегі физика курсының мазмұны 

мен құрылымын құрайтын ғылыми жəне психологиялық-педагогикалық негіздерін терең 

меңгеруді қамтамасыз ету, оның негізіне салынған əдістемелік ойларды түсіндіру болып 

табылады. 

Курстың мазмұны: физика курсының жүйесі. Физиканы оқытудың əдістемесі, оның 

есептері мен зерттеу əдістері, өздік жұмыстарын ұйымдастыру. Демонстрациялық 

тəжірибелердің əдістемесі мен технологиясы.Методикалық көріністерді оқыту жолында 

оқушыларға есептерді шеше білуді үйрету. 

Нəтижесінде магистрант:  

Білуі тиіс: Нақты топ есептеріне теориялық материал; арнайы əдістер, тəсілдер. 

Істей алуы қажет: Физикалық есептерді шеше білу. Физикалық жəне математикалық 

ғылыми тілді дұрыс пайдалана білу. 

Дағдылануы тиіс: Физика пəні бойынша əр түрлі типтегі есептерді шеше білуі тиіс. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 



 

Цель «Методики преподавания физики в высшей школе»:расширить и углубить 

знания пройденного курса методики преподавания в средних учебных заведениях, 

рассмотреть современные методики преподавания в высших учебых заведениях.  

Содержание: Система курса физики. Методика преподавания физики, ее задачи и 

методы исследования, организация самостоятельной работы. Методика и технология 

демонстрационных опытов. 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать:теоретический материал; специальные методы, приемы, для преподавания 

физики студентам; 

уметь: читать лекции, проводить семинарские и практические занятия, 

организовывать самостоятельную работу студентов, решать физические задачи; 

иметь навыки:необходимые для решения различных типов задач по физике, 

грамотного использования физического и математического научного языка. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course "Spetspraktikum by a Technique of Teaching Physics at the 

Higher School" - is part of the general course of physics. The discipline is urged to expand and 

deepen knowledge of the passable general course.  

Course system of a course of physics. Technique of teaching physics, its task and methods 

of research, organization of independent work. Technique and technology of demonstration 

experiences 

As a result of studying: 

Nobility: - theoretical material; special methods, receptions, for a certain group of tasks. 

To be able: - to solve physical problems.  

To have skills: - necessary for the solution of various types of tasks in physics.  

- 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 
Элементтік 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, позволят 

магистру преподавать физические дисциплины в высшей школе 

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

areas of physics and to seize skills of physical experiment. 

 

Механикадан əртүрлі тəсілдермен есептерді шешу 

Решение задач по механике различными методами 

Solution of tasks of mechanics by various methods 

Курстың мақсаты – физика курсының механика тарауы бойынша есептерді шешудің 

ұтымды жолдарын қолдана отырып жылдам шешуге үйрету. 

Курстың мазмұны: Механика тарауына арналған есептер, есептер жинағы, 

Нəтижесінде магистрант:  



Білуі тиіс: теория мен формулаларды жетік білу; Нақты топ есептерінеталдау жасау. 

Істей алуы қажет: Механика есептерін түрлі тəсілдермен шығара алу.  

Дағдылануы тиіс: Курстың теориялық бөліміндегі білім базасын қолдануға 

дағдылану. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса:научить магистрантов быстро находить рациональные пути решения  

физических задач.  

Содержание курса: решение  задач по разделу механики 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать: методику решения задач по механике и алгоритмы решения 

уметь: решать задачи по механике  различными способами; 

иметь навыки: применение теоретических знаний в практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The aim of the course in physics and mechanics section of the course learn to deal quickly 

with the use of rational ways of solving problems. 

Course content: Mechanics Section reports, collection reports, 

As a result: 

 Should be able to: 

- Excellent knowledge of the theory and formulas; 

The actual analysis of the reports of the group. 

Must be able to: Mechanics to produce reports in a variety of ways. 

To get used to: the application of theoretical knowledge base in the course skills. 

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

research competences 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика есептерін шешу негіздері, жалпы физика курсы, жоғары математика курсы 

Основы решения физических задач, курс общей физики, курс высшей математики 

Fundamentals solving of physical problems, general physics course, course of higher 

mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Физиканы оқыту əдістемесі, оқушыларды физика пəнінен  олимпиадаға дайындау 

Методика преподавания физики,подготовка учащихся к олимпиаде по физике 

Methods of physics teaching, preparing students for the Physics Olympiad 

 

Мектептің физикалық практикумы 

Школьный физический практикум 

School Physics Workshop 

Курстың мақсаты – механикадан, молекулалық физикадан, электр жəне 

магнетизмнен, оптикадан, атомдық жəне ядролық физикадан есептер шығару. 

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 есептерінеталдау жасау. 

Істей алуы қажет:  -Физикалық есептерді 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 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 

 

Нақты газдар физикасы 

Физика реальных газов 

Physics of real gases 

Курстың мақсаты - магистранттар бакалавриатта оқыған кездерінде «Молекулалық 

физика» жəне «Статистикалық физика мен термодинамиканы» оқысада, газдар мен 

сұйықтықтар физикасы бойынша: молекулалардың əрекеттесуі, газдардағы кластерлардың 

пайда болуы мен олардың соңғы əрекеті сияқты көптеген сұрақтар жауапсыз қалған. Ал 

теориялардың сəйкес келуі мəселе болып кала береді. 

Мазмұны: Нақты газдардың кинетикалық теория тараулары, жылудың кинетикалық 

теориясы, ауыстыру көріністерінің молекулярлық-кинетикалық теориясын, толған газдың 

физикалық көрінісі, нақты газдардың жағдайы мен қасиеттерін теңестіру, термодинамика 

элементтері, төмен температурадағы газдың қасиеттері, сұйықтықтардың қасиеттері, қатты 

заттардың құрылысы мен қасиеттері, жəне де осы ептіліктері мен білімдерін өмірде, 



ғылымда, техникада жəне физиканың жалпы жəне теориялық курстарының жалпы 

тарауларын зерделеу кезінде пайдалану. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс:  

Нақты газдардың кинетикалық теория тарауларын, жылудың кинетикалық теориясын, 

ауыстыру көріністерінің молекулярлық-кинетикалық теориясын, толған газдың физикалық 

көрінісін, нақты газдардың жағдайы мен қасиеттерін теңестіруді, термодинамика 

элементтерін, төмен температурадағы газдың қасиеттерін, сұйықтықтардың қасиеттерін, 

қатты заттардың құрылысы мен қасиеттерін, жəне де осы ептіліктері мен білімдерін өмірде, 

ғылымда, техникада жəне физиканың жалпы жəне теориялық курстарының жалпы 

тарауларын зерделеу кезінде пайдалануды. 

Істей алуы қажет: Молекулярлық-кинетикалық түсініктер негізінде көріністің 

физикалық механизмін ашуды, нақты үрдістерде термодинамикалық параметрлдердің 

өзгеруін талдауды. 

Молекулярлық жүйе мен физикалық тəжірибенің техниканың практикалық 

дағдыларын игеруді, термодинамикалық параметрлер мен константаларын өлшеуді, өлшеу 

қателіктерін бағалау, компьютерлерді қолданып, статистикалық жұмыспен өтеу 

қорытындыларын, сенім интервалы түрінде өлшеу нəтижелерін ұсынуды, термодинамика 

жəне молекулярлық физика бойынша есептер шығаруды.  

Идеалды газдың кинетикалық қағидасының бөлімін, жылулықтың кинетикалық 

қағидасы, тасымалды көріністің молекулалық-кинетикалық қағидасы, термодинамика 

элементтерін. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған 

 

Цель курса:магистранты в бакалавре изучали курсы «Молекулярная физика» и 

«Статистическая физика и термодинамика», но многие вопросы физики газов и жидкостей 

остались не раскрытыми: взаимодействие молекул, образование кластеров в газах и их 

влияние на свойства последних. Несовпадение теории  сопытными данными по-прежнему 

остаётся проблемой. 

Содержание: кинетическая теория идеальных газов, кинетическая теория теплоты, 

молекулярно-кинетическая теория явлений переноса, физические явления в разреженных 

газах, уравнения состояния и свойства реальных газов, элементы термодинамики, свойства 

газов при низких температурах, свойства жидкостей, строение и свойства твёрдых тел, а 

также применение этих знаний и умений в жизни, науке, технике и при изучении других 

разделов общего и теоретических курсов физики 

В результате изучениякурса магистр должен: 

знать: кинетическую теорию идеальных газов, кинетическую теорию теплоты, 

молекулярно-кинетическую теорию явлений переноса, физические явления в разреженных 

газах, уравнения состояния и свойства реальных газов, элементы термодинамики, свойства 

газов при низких температурах, свойства жидкостей, строение и свойства твёрдых тел, а 

также применение этих знаний и умений в жизни, науке, технике и при изучении других 

разделов общего и теоретических курсов физики; 

уметь: раскрывать физический механизм явлений на основе молекулярно- 

кинетических представлений, анализировать изменение термодинамических параметров в 

конкретных процессах, пользоваться приборами и методами измерения основных 

макропараметров молекулярных систем; 

иметь навыки: решения типовых задач по молекулярной физике и термодинамике; 

применения компьютерных методов сбора, хранения и обработки информации, 

выполнения физического эксперимента с молекулярными системами; измерения 

термодинамических параметров и констант, оценивания погрешности измерения. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой, 

общеобразовательной, общепрофессиональной, аналитической.  



 

The purpose is though undergraduates in the bachelor studied the courses "Molecular 

Physics" and "Statistical Physics and Thermodynamics" many questions of physics of gases and 

liquids remained not opened: interaction of molecules, formation of clusters in gases and their 

influence on properties of the last. Coincidence of the theory skilled data still remains a problem. 

As a result of studying:  

Nobility: Sections the kinetic theory of ideal gases, the kinetic theory of warmth, the 

molecular and kinetic theory of the phenomena of transfer, the physical phenomena in the rarefied 

gases, the equations of a state and property of real gases, elements of thermodynamics, property 

of gases at low temperatures, properties of liquids, a structure and properties of solid bodies, and 

also application of this knowledge and abilities in life, science, equipment and when studying 

other sections of the general and theoretical courses of physics. 

To be able: - to open the physical mechanism of the phenomenon on the basis of molecular 

kinetic representations,  

- to analyze change of thermodynamic parameters in concrete processes, 

- to use devices and methods of measurement of the main macroparameters of molecular 

systems; 

To gain practical skills of technology of physical experiment with molecular systems; to 

measure thermodynamic parameters and constants, to estimate measurement errors, to use 

computers and to present results of statistical processing of results of measurements in the form of 

a confidential interval; 

To solve problems of thermodynamics and molecular physics. 

To have skills: to solve standard problems of molecular physics and thermodynamics; to 

apply computer methods of collecting, storage and information processing. 

The discipline is directed on competence formation: world outlook, general education, all-

professional, analytical. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Зерттеудің экспериментальді əдістері, рентгенография жəне ЯМР-спектроскопия. 

Экспериментальные методические исследования, рентгенография и ЯМР-

спектроскопия. 

Рilot methodical studies, X-ray analysis and nuclear magnetic resonance spectroscopy. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Газдар мен сүйықтықтар жəне қатты денелер физикасы туралы ғылыми жұмыстар 

Научная работа по физике газов, жидкостей. 

Scientific work on physics of gases, liquids. 

 

Математикалық физика əдістерінің таңдап алынған бөлімдер 

Избранные главы методов математической физики  

Selected chapters of methods of mathematical Physics 

Курстың мақсаты:физика мұғалімінің кəсіби қызметіне дайындау жəне теориялық 

физика курсын игерту. Өрістің математикалық теориясы жəне математикалық физиканын 

дифференциалдық теңдеуі.  

Курстың мазмұны: бірөлшемді жүйенің тербеліс теңдеуін, кеңістікте əртүрлі 

табиғатты толқындардын таралу теңдеуін, жылуөткізгіштік теңдеуін, Лаплас теңдеуін 

шешу жəне Лаплас теңдеуінің шешу əдістері. Параллель Фурье қатары жəне Фурье əдісі 

қаралып, интегралды теңдеулер жайлы түсінікті қалыптастыру  

Нəтижесінде магистрант:  

Білуі: математикалық физика теңдеулерін шешу əдістері мен өрістің математикалық 

теориясын 

Істей алуы: жеке туынды ның дифференциалдық теңдеуін шешу 

Дағдылануы: физика мен математиканы бір-бірімен байланыстыру 

Пəн кəсіби, зерттеушілік құзіреттіліктердің қалыптасуына бағытталған.  

 



Цель курса - подготовка студентов к выполнению профессиональной деятельности 

учителя физики, а также к освоению курсов теоретической физики,математической теории 

поля и дифференциальных уравнений математической физики. 

В курсе рассматриваются уравнения колебаний одномерных систем, уравнения 

распространения волн различной природы в пространстве, уравнение вынужденных 

колебаний струны, уравнение теплопроводности, уравнение Лапласа и методы их решения. 

Параллельно рассматривается преобразование Фурье, даётсяпредставление об 

интегральных уравнениях  

В результате изучения курса магистр должен: 

знать:вывод и решения уравнения колебаний струны, уравнения теплопроводности и 

уравнения Лапласа, ряды Фурье и специальные функции: полиномы Лежандра и дельта 

функцию, иметь представление об интегральны уравнениях 

уметь:решать дифференциальные уравнения в частных производных и интегральные 

уравнения; 

иметь навыки: связыватьфизику с математикой. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: профессиональной, 

коммуникативной.  

 

The course purpose - training of students for performance of professional activity of the 

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

theory of a field and differential equations of mathematical physics. 

The solution of the equation of fluctuations of one-dimensional systems, the equations of 

distribution of waves of various nature in space, the equation of the compelled fluctuations of a 

string, the heat conductivity equation, Laplace's equation and methods of their decision is aware. 

In parallel Fourier's transformation and a function spa is considered; an idea is given of the 

integrated equations  

As a result of studying: 

Nobility:mathematical theory of a field and methods of the decision equation of 

mathematical physics 

To be able:to solve the differential equations in private derivatives 

Skills: communication of the physicist with mathematics 

The discipline is directed on competence formation: professional, communicative. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Курсты оқудың алдында математикалық талдаудан, аналитикалық геометриядан 

мектептен, сонымен қатар жалпы физикадан алған білімдері қажет  

Для изучение курса необходимо знание математического анализа, аналитической 

геометрии,  высшей алгебры, а также общего курса физики. 

For studying of a course the knowledge of the mathematical analysis, analytical гео the 

higher algebra, and also the general course of physics is necessary. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Магистрант шектің математикалық теориясын, шектің тербелісіне 

қатысты,жылуөткізгіштің Лаплас теңдеулерінің шығарыуын білу керек. Фурье қатары мен 

Фурье тəсілін, арнайы функциялар Лежандра полиномын дельта функцияны біліп, 

интегралды теңдеулер жайында білу тиіс. 

Избранные главы теоретической физики, математическая теория поля и 

дифференциальные уравнения математической физики. 

The undergraduate has to know the mathematical theory of a field, a conclusion and 

solutions of the equation of a koleb of a string, the equations of heat conductivity and Laplace 

Dolgen's equation to know Fourier's ranks and a method фи, special functions: Legendre's 

polynoms and the delta function to have idea about integralna the equations. 

 

Астрофизика 

Астрофизика 



Astrophysics 

Курстың мақсаты: «Астрофизика» курсының бағдарламасы дəрісті толық жəне 

орынды қолданғанда, практикалық сабақтар мен студенттердің өздік жұмыста уақытын 

дұрыс пайдаланғанда ғана ойдағыдай орындалуы мүмкін. Физика нақты жəне негізгі 

ғылым болып табылады.  

Курстың мазмұны: Физикалық процестер мен құбылыстар шындығы тек қана 

тəжірибе жасау, олардың арасындағы сандық ара қатынасын алу арқылы қалыптасуы 

мүмкін, бірақ бұл жол берілген пəнде мүмкін емес – күн жүйесі мен əлем жаратылысына 

тəжірибе жасауға болмайды. Сондықтан берілген пəн нақты деректерде қойылған 

абстракты ойдың дамуына мүмкіндік береді. 

Нəтижесінде магистрант: 

Білуі тиіс:астрофизиканың ерекше мəселесі; 

Істей алуы қажет: - практикалық қорытынды жасауды, оларды есептеу жолдары мен 

зерттеу 

Дағды: жалпы жəне теориялық курстың басқа бөлімдеріндегі білім базасын 

қолдануды дағдыландыру  

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса: усвоение магистрантами основ «Астрофизики»  

Содержане курса: Физика является точной и фундаментальной наукой. Истинность 

физических явлений и процессов может быть установлена только экспериментальным 

путем  и путем получения количественных соотношений между ними, однако подобный 

путь в данной дисциплине не возможен – нельзя поставить эксперимент по созданию 

вселенной или солнечной системы. Поэтому данная дисциплина дает возможность 

развития абстрактного мышления, построенного на конкретных фактах.   

В результате изучения курса магистр должен: 

знать основные понятия, законы и актуальные проблемы астрофизики; 

уметь: объяснять понятия,законы астрофизики 

иметь навыки применения теоретических знаний на практических занятиях 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Programm of “Astrophysics” can be emplemented with a full or resonable using of the 

lectures, practical study and time for independent work for students. Physics is a certain and 

fundamental science. Validity of physical phenomenon and processes can be determined just by 

the experimental way and getting the propotion between them, however using this way in the 

descipline is impossible – the experiment for universe and solar system creating can’t be made. 

That is why this descipline gives the opportunity for abstract thinking development based on a 

certain facts.   

The aim of the course: "Astrophysics" can be done with the full and expedient use of 

lectures, workshops and time for independent work of students. 

Course content: Physics is accurate and fundamental science. The truth of physical 

phenomena and processes can only be established by experiment and by obtaining quantitative 

relationships between them, but a similar path in the discipline is not possible - it is impossible to 

perform an experiment on the creation of the universe and the solar system. Therefore, this 

discipline allows the development of abstract thinking, built on concrete facts. 

Result: 

Know the current problems in astrophysics 

To be able to:Practical and research ways of solving problems 

Skills: The skills and application of theoretical knowledge on the basis of other parts of the 

course 

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



research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математикалық талдау, дифференциалды жəне интегралды теңдеулер, аналитикалық 

геометрия жəне жоғары алгебра, векторлық жəне тензорлық талдау негіздері, мектеп 

астрономиясы курсы, физика курсы білімдері 

Математический анализ, дифференциальные и интегральные уравнения, 

аналитическая геометрия и высшая алгебра, основы векторного и тензорного анализа, 

знание курса школьной астрономии, курса общей физики 

Mathematic analysis, differential and integral equations, analytic geometry and higher 

algebra, basis of vector and tensor analysis, knowing the course of school astronomy, the course 

of general physics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Атомдық физика, ядролық физика, кванттық  механика, конденсацияланған күйдің 

физикасы, теориялық физика. 

Атомная физика, ядерная физика, квантовая механика, физика конденсированного 

состояния, теоретическая физика 

Atomic physics, nuclear physics, quantum mechanics, physics of condensed matter, 

theoretical physics. 

 

Молекуларлық физикадан физикалық практикум 

Физический практикум по молекулярной физике  

Physical workshop on molecular physics 

Курстың мақсаты – меңгерген теориялық білімдерін практикада қолдану. 

Курстың мазмұны: Статикалық əдіс, Максвелл тарауы, молекулалық қозғалыстың 

кинематикалық сипаттамасы, қысым мен температура, Больцман таралуы, броундық 

қозғалыс, термодинамиканың бірінші бастамасы, термодинамиканың бірінші бастамасы, 

ауысу үрдісі. 

Нəтижесінде магистрант:  

Білуі тиіс:  -Нақты топ есептерінеталдау жасау;- Өндірістік қызметтік процесте пайда 

болатын есептерді қалай шешу керектігін; 

Істей алуы қажет: нақты физикалық мəселені шешуге алынған теориялық материялды 

қолдану. 

Дағдылануы тиіс: Курстың теориялық бөліміндегі білім базасын қолдануға 

дағдылану.  

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса заключается в использовании теоретических знаний на практике. 

Содержание курса: решение задач по молекулярной физике и термодинамике 

В результате изучения курса магистр должен: 

знать: методику решения задач по молекулярной физике и термодинамике и 

алгоритмы решения 

уметь: решать задачи по молекулярной физике различными способами; 

иметь навыки: применение теоретических знаний в практической деятельности. 

Знать фактический анализ докладов группы; 

Как решить проблемы, которые возникают в процессе производственной 

деятельности; 

Уметь решить проблему, в теоретическую физику материала. 

Иметь навыки применение теоретических знаний в базе навыков курса. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course is to use the knowledge of theoretical knowledge in practice. 



Course content: a static method, section Maxwell to describe molecular motion, kinematic 

pressure and temperature of the Boltzmann distribution, Brownian motion, the first law of 

thermodynamics, the first law of thermodynamics, the switching process. 

Result: 

KnowThe actual analysis of the reports of the group; 

- How to solve problems that arise in the production process; 

To be able to solve the problem in theoretical physics material. 

Have skills in the application of theoretical knowledge based skills course. 

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

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика есептерін шешу негіздері, жалпы физика курсы, жоғары математика курсы 

Основы решения физических задач, курс общей физики, курс высшей математики 

Fundamentals solving of physical problems, general physics course, course of higher 

mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Физиканы оқыту əдістемесі, оқушыларды физика пəнінен  олимпиадаға дайындау 

Методика преподавания физики,подготовка учащихся к олимпиаде по физике 

Methods of physics teaching, preparing students for the Physics Olympiad. 

 

Замануи мектепте физика мен астрномияны оқытудағы өзекті мəселелері 

Актуальные вопросы методики преподавания физики и астраномии  в 

современной школе 

Topical issues of a technique of teaching physics and astronomy to modern school 

Курстың мазмұны курста арақашықтары – 10-10 м-ден мпк-ге дейінгі ара 

қашықтықпен берілетін  процестер қарастырылады. Студент білім мен ғылымды дамитын 

механизм ретінде қабылдау керек. Астрономияның негізін білмей əлемнің қазіргі заманғы 

бейнесін көру мүмкін емес 

Курстың мақсаты – астрономия заңдылықтарын игеру 

Нəтижесінде магистрант: астрономияның өзекті мəселелері қабылдау, меңгеру 

Білуі тиіс: астономияның нақты сұрақтарынаталдау жасау. 

Істей алуы қажет: Əлемдегі процесстерді меңгеруі 

Дағдылануы тиіс:Астрономияның бағдарламаға сəйкес сұрақтарын меңгеруі 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Совершенствование методики преподавания физики и астрономии является 

необходимым условием улучшения школьного образования. Появление новых 

инновационных технологий образования, современной материальной базы кабинетов 

физики требует от учителя нового подхода к обучению школьников. Магистрант должен 

воспринимать знания и науку как живой развивающийся механизм.  

Целью курса является   освоение новых технологий и методов преподавания физики и 

астрономии и выработки собственной методики.      

В результате изучения курса магистр должен: 

Знать: инновационные технологии и проблемы преподавания физики и астрономии в 

школе; 

уметь: разрабатывать конспекты уроков в рамках критического, развивающего, 

проблемного обучения и проводить соответствующие уроки;  

иметь навыки: работы с ЦОРами, с программами по созданию интеллект-карт, 

кроссвордов. 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 



The course examines the processes that specify the distance from - 10-10 m to the IPC. The 

student must perceive knowledge and science as a living developing mechanism. Without 

knowing the basics of astronomy and astrophysics is impossible to see the modern view of the 

world 

The purpose of the course is to develop the laws of astronomy 

The result: a study of the problems of astronomy 

Should be able to: -astronomichesky analysis of specific issues. 

Should be able to:Knowledge of processes in the world 

Astronomical knowledge of issues in accordance with the program 

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

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites 
Математикалық талдау, дифференциалды жəне интегралды теңдеулер, аналитикалық 

геометрия жəне жоғары алгебра, векторлық жəне тензорлық талдау негіздері, мектеп 

астрономиясының курсынан жəне жалпы физикадан алған білімдері 

Курс физики и астрономии, методика преподавания физики, педагогика, психология 

Mathematical analysis, differential and integral equations, analytic geometry and higher 

algebra, basic vector and tensor analysis, knowledge of the school course of astronomy, general 

physics course 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Физиканы оқыту əдістемесі, физикалық есептерді шығарудағы негізгі əдістемелер, 

жоғарғы мектеп педагогикасы. 

Методика преподавания физики в высшей школе, педагогика высшей школы 

Methods of physics teaching, methodological foundations solutions of physical problems, 

pedagogics of high school. 

 

Ядролық физикадан физикалық практикум 

Физический практикум по ядерной физике  

Physical workshop on nuclear physics 

Курстың мақсаты – ядролық құбылыстарды, ұғымдарды, заңдарды, теорияларды 

оқып үйрену; атомдық құбылыстарды бақылау жəне эксперименттік зерттеудің негізгі 

əдістерімен таныстыру; кванттық механиканың негізгі ұғымдарымен жəне физикалық 

құбылыстарды оқып-үйрену; 

Курстың мазмұны: Атомның құрылымы, Резерфорд жəне Бор тəжірибелері, атомның 

моделдері, атомның кванттық теориясы, энергетикалық деңгейлер, спектрлік сызықтар 

(жолақтар). Бор постулаттары, материяның толқындық табиғаты, Луи де-Бройлдың 

толқындық функциясы, Гейзенбергтің айқындалмаған шамалар қатынасы,кванттық 

механиканың негізгі түсініктері, Шредингер теңдеуі, Паулидің тиым салу принципі, 

элементердің периодтық жүйесі. 

Пəнді оқыту нəтижесінде магистрант 

Білуі қажет:физикалық құбылыстар мен жүру ерекшеліктерін;негізгі физикалық 

ұғымдар мен шамаларды; 

Істей алу қажет:нақты физикалық есептерді шешуде жəне талдауда физикалық 

заңдарды қолдана алу; 

Дағдыға ие болу: алынған нəтижені бағалай жəне өңдей алуға дағдылану тиіс. 

Пəн дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Цель курса состоит в том, чтобы глубже изучить и понять ядерные явления, понятия, 

законы, основные методыизучения атомных явлений и экспериментальных исследований. 

Содержание курса: структура атома, структура ядра, нуклоны и их характеристики, 

взаимодействие в ядре, ядерные силы и энергия связи, деление ядер, дефект масс, цепные 

реакции 



В результате изучения курса магистр должен: 

знать: теоретический материал, основные физические понятия,понимать природу 

атомных явлений;  

уметь: решать задачи по атомной физике, объяснять атомные явления; 

иметь навыки: применение теоретических знаний в практической деятельности 

Дисциплина направлена на формирование  мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the course of nuclear phenomena, concepts, laws and theories of learning to 

read; presentation of basic methods of atomic phenomena and experimental studies; learn the 

basic concepts of quantum mechanics and physical phenomena; 

Course content: The structure of the atom, Rutherford and Bohr practice model of the atom, 

the quantum theory of the atom, energy levels, spectral lines (bands). Bohr postulate, the wave 

nature of matter, Louis de Broglie wave function is determined by the ratio of Heisenberg, the 

basic concepts of quantum mechanics, the Schrödinger equation, the Pauli principle, the ban of 

the periodic table. 

As a result, 

Know:Characteristics of physical phenomena, and travel; 

Basic physical concepts and values; 

To be able to:- To use the analysis and solution of the problems of the physical laws of 

physics; 

Skills: to evaluate the results and skills to cope. 

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

research competences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Физика есептерін шешу негіздері, жалпы физика курсы, жоғары математика курсы 

Основы решения физических задач, курс общей физики, курс высшей математики 

Fundamentals solving of physical problems, general physics course, course of higher 

mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Физиканы оқыту əдістемесі, оқушыларды физика пəнінен олимпиадаға дайындау 

Методика преподавания физики, подготовка учащихся к олимпиаде по физике 

Methods of physics teaching, preparing students for the Physics Olympiad. 

 

 

 

 


