
Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

The Passport of Education Program  

 

7М05301- «Физика» 

7М05301- «Physics» 

 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі/Код и классификация области 

образования/Education area code and 

classification 

7М05 –Жаратылыстану ғылымдары, математика жəне статистика 

7М05– Естественные науки, математика и статистика 

7М05- Natural Sciences, mathematics and statistics 

Дайындық бағыттарының коды мен 

жіктелуі/Код и классификация направлений 

подготовки/Code and classification of training 

areas 

7М053 – Физикалық жəне химиялық ғылымдар 

7М053 - Физические и химические науки 

7М053 - Physical and chemical sciences 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы/Код и наименование образовательной 

программы/The code and name of education 

program 

7М05301- Физика 

7М05301- Физика 

7М05301- Physics 

 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары/Группы образовательных 

программ/Groups of educational programs 

М090 Физика 

М090 Физика 

М090 Физика 

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі 

Уникальность образовательной программы 

The uniqueness of the educational program 

Жаратылыстану ғылымдары саласында қолданылатын əдістер 

мен дағдыларды жүйелі түсінуді көрсете алатын мамандарды 

даярлау. Магистранттардың ғылыми–зерттеу жобаларын 

ақпараттық-инновациялық технологияларды қолданылуымен 

жүзеге асыруда, пəндерді тереңдетіп оқып, Қазақстанда ұқсас 

емес ұжымдық пайдаланудағы ұлттық ғылыми зертханада 

(ҰПҰҒЗ) Avance III 500 ЯМР – спектрометрін, ФТ–801 ИК-фурье 

спектрофотометрін, ХPert PRO рентген дифрактометрін, МГА – 

915 электротермиялық атомдық-абсорбциялық спектрометрін, 

Sensa жалынды атомдық спектрометрін, Neophot – 21 оптикалық 

микроскоп көмегімен зерттеу жұмыстарын жүргізуде.  

 

Подготовка специалистов, способных демонстрировать 

системное понимание методов и навыков, применяемых в 

области естественных наук, в реализации научно–

исследовательских проектов магистрантов с применением 

информационно-инновационных технологий, углубленно 

изучать дисциплины и проводить исследовательские работы с 

использованием ЯМР – спектрометра Avance III 500, ИК–фурье 

спектрофотометра ФТ-801, рентгеновского дифрактометра 

ХPertPRO, атомно – абсорбционного спектрометра с 

электротермической атомизацией МГА-915, атомно – 

абсорбционный спектрометра с пламенной атомизацией SensAA, 

оптического микроскопа Neophot-21 в национальной научной 

лаборатории коллективного пользования (ННЛКП) не имеющего 

аналогов в Казахстане. 

 

Training of specialists able to demonstrate a systematic understanding 

of the methods and skills used in the field of natural Sciences.  

in the implementation of research projects of undergraduates using 

information and innovative technologies, in–depth study of the 

discipline and conduct research using NMR spectrometer Avance III 

500, IR-Fourier spectrophotometer FT – 801, x–ray diffractometer 

Xpert PRO, atomic absorption spectrometer with electrothermal 

atomization MGA-915, atomic absorption spectrometer with flame 

atomization SensAA, optical microscope Neophot – 21 in the national 

scientific laboratory of collective use (NNLCP) has no analogues in 

Kazakhstan. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

/Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы/ Profilemapofeducationprogram 



ББ мақсаты 

ЦельОП 

Objective of EP 

7М05301-Физика білім беру бағдарламасы бойынша жоғары 

жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде, еңбек 

нарығының қажеттілігін қанағаттандыратын, ғылыми-зерттеу 

мекемелерінде кəсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға жəне 

бəсекеге қабілетті жаратылыстану ғылымдарының магистрін 

даярлау. 

Подготовка конкурентоспособного магистра естественных наук 

по образовательной программе 7М05301-Физика в системе 

высшего и послевузовского образования, обладающих 

фундаментальными знаниями в области физики, 

инновационными подходами, исследовательскими навыками 

для осуществления научной, производственной, 

профессионально-практической деятельности. 

Trainingof competitive master of science in the education program 

7M05301-Physics in higher and postgraduate education, with 

fundamental knowledge in the field of physics, innovative 

approaches, research skills for the implementation of scientific, 

industrial, professional and practical activities. 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Purposeof EP 

-  осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен əдістерін 

оқыту саласын жүйелі түсінігін көрсету; 

- ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, əзірлеу, 

іске асыру жəне түзету; 

- докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті 

бөлім алу. 

- демонстрировать системное понимание области обучения 

исследовательским навыкам и методам, используемым в этой 

области;  

- планирование, разработка, реализация и коррекция 

комплексного процесса научных исследований; 

-получения необходимого задела для продолжения научной 

работы в докторантуре. 

-  demonstrate a systematic understanding of the field of teaching 

research skills and methods used in this field; 

- planning, development, implementation and correction of 

complex research process; 

- obtaining the necessary Foundation for the continuation of 

scientific work in doctoral studies. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по ОП/ 

Result of training of EP 

1. заманауи компьютерлік технологияларды кəсіптік қызмет 

пен ғылыми зерттеулердің нəтижелерін статистикалық өңдеуде 

қолдану. 

2. ғылымға жүйелік көзқарастарды, академиялық жазудың 

негіздері мен əдістерін, физика саласындағы ғылыми-зерттеу 

қызметінде коммерциализация əдістерін қолдану 

3. жаңа материалдарды, соның ішінде наноматериалдар мен 

наноқұрылымдарды өндіруге арналған физикалық процестер мен 

құрылғыларды модельдеудің заманауи технологияларының 

тиімділігіне талдау жасау 

4. ғылыми-зерттеу жұмыстарында физико-химиялық 

талдаудың заманауи əдістері мен құралдарын қолдану 

5. Қатты жəне сұйықтықтағы термодинамикалық процестерді, 

сонымен қатар кристалдардағы нақты құрылымдардың пайда 

болу ерекшеліктерін сипаттаңыз. 

6. өзінің кəсіби қызметін психологиялық механизмдердің мəнін, 

тұлғалық ерекшеліктерін, субъектілердің көзқарастары мен 

бағыттарын, сондай-ақ басқару əдістемесін білу негізінде 

жетілдіреді. 

 

7. Наноқұрылымдардың пайда болуының физикалық-химиялық 

заңдылықтарын жəне жоғары энергия эффектінің материалдарға 

əсерін талдау 



8. физика ғылымының заманауи ғылыми жетістіктерін таңдаған 

ғылыми бағыты аясында зерттеу тақырыбына магистрлік 

диссертация жазу үшін қолдану 

9. Сəулелену жəне зарядталған бөлшектердің затпен 

əрекеттесуі кезінде фазалық жəне құрылымдық қайта құру 

кезінде зерттелетін үлгілер үшін есептеулер жəне диаграммалар 

құру. 

10. жеке, кəсіби жəне əлеуметтік қызметті сəтті жүзеге асыру 

үшін мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде тиімді ауызша жəне 

жазбаша қарым-қатынасты жүзеге асыру 

 

1. использовать современные компьютерные технологии при 

моделировании и статистической обработки результатов 

профессиональной деятельности и научных исследований. 

2. применять системные подходы в науке, основы и методики 

академического письма, приемы коммерциализации в ходе 

научно - исследовательской деятельности в области физики 

3. анализировать эффективность современных технологий для 

моделирования физических процессов и приборов для 

производства новых материалов, в том числе наноматериалов и 

наноструктур 

4. применять современные методы и инструменты физико-

химического анализа в исследовательской деятельности и 

выполнения производственных задач 

5. описывать термодинамические процессы в твердых телах и 

жидкостях, а также особенности формирования реальных 

структур в кристаллах. 

6. совершенствовать свою профессиональную деятельность на 

основе знания сущности психологических механизмов, 

личностных особенностей, установок и направленности 

субъектов, а также методологии менеджмента. 

7.  анализировать физико-химические закономерности 

формирования наноструктур и влияния высокоэнергетического 

воздействия на материалы 

8. современные научные достижения физики в рамках 

выбранного научного направления для написания магистерской 

диссертации по теме исследования 

9. производить расчеты и построение диаграмм для 

исследуемых образцов при фазовых и структурных 

превращениях при облучении и взаимодействии заряженных 

частиц с веществом 

10. осуществлять эффективную коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном, русском и иностранном 

языках для успешного осуществления личной, 

профессиональной и общественной деятельности  

 

1. use modern computer technology in modeling and statistical 

processing of the results of professional activities and scientific 

research. 

2. apply systemic approaches in science, the basics and methods of 

academic writing, commercialization techniques in the course of 

scientific and research activities in the field of physics 

3. analyze the effectiveness of modern technologies for modeling 

physical processes and devices for the production of new materials, 

including nanomaterials and nanostructures 

4. apply modern methods and tools of physico-chemical analysis in 

research and production tasks 

5. describe the thermodynamic processes in solids and liquids, as 

well as the features of the formation of real structures in crystals. 

6. improve their professional activities on the basis of knowledge of 

the essence of psychological mechanisms, personality characteristics, 

attitudes and orientation of subjects, as well as management 

methodology. 



7. to analyze the physicochemical laws of the formation of 

nanostructures and the influence of high-energy effects on materials 

8. apply modern scientific achievements of physics in the 

framework of the chosen scientific direction for writing a master's 

thesis on the topic of research 

9. to make calculations and build diagrams for the samples under 

study during phase and structural transformations upon irradiation and 

interaction of charged particles with matter 

10. to carry out effective oral and written communication in the state, 

Russian and foreign languages for the successful implementation of 

personal, professional and social activities 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационнаяхарактеристикавыпускника 

/GraduateQualificationCharacteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

7М05301 - "Физика" мамандығы бойынша жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі»  

Магистр естественных наук по специальности 7М05301 - 

«Физика» 

Master of science with a degree 7М05301 - "Physics» 

Маман лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей специалиста  

Listofaspecialist’spositions 

- басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару органдары, білім 

департаменттері; 

- ғылым ұйымдары: физика жəне оқыту əдістемесі 

саласындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары; жобалау 

институттарындағы ғылыми қызметкері; 

- эксперименттік ғылыми қызметті дамыту үшін жетекші 

маман. 

- организации управления: государственные органы 

управления, департаменты образования; 

- организации науки: научные, научно-исследовательские 

центры в области физики и методики обучения; научный 

сотрудник в проектных институтах; 

- ведущий специалист по развитию экспериментальной 

научной деятельности.  

- management organizations: public authorities, departments of 

education; 

- scientific organizations: scientific, research centers in the field of 

physics and teaching methods; researcher in design institutes; 

- leading specialist in the development of experimental scientific 

activity. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной деятельности  

Theobjectofprofessionalactivity 

Мемлекеттік жəне мемлекеттік емес қаржыландырудың білім 

беру мекемелерін əзірлейтін, енгізетін жəне пайдаланатын 

əртүрлі меншік нысанындағы кəсіпорындары мен ұйымдары. 

Предприятия и организации различных форм собственности, 

разрабатывающие, внедряющие и использующие 

образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования.  

Enterprises and organizations of various forms of ownership, 

developing, implementing and using educational institutions of state 

and non-state financing. 

Кəсіби қызмет функциялары  

Функции профессиональной деятельности 

Function sofprofessionalactivity 

1.  Білім беру жəне өндіріс жүйесінің міндеттері мен 

алгоритмдерін əзірлеу кезінде аралас бейінді мамандармен 

өзара іс-қимыл жасау; 

2.  Нақты ғылыми-практикалық, өндірістік жəне басқа да 

міндеттерді шешу кезінде алған білімдерін қолдану; 

3.  Заманауи білім беру технологияларын пайдалана отырып, 

жаңа білім алуы; 

4.  Əртүрлі құбылыстар мен процестерді ғылыми талдау жəне 

болжау дағдысы болуы; 

5. Пəнаралық жобалармен жұмыс істеу дағдысы болуы. 

 

1. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке решений и алгоритмов задач производства и 

системы образования; 



2. Применять полученные знания при решении конкретных 

научно-практических, производственных и других задач; 

3. Приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; 

4. Иметь навыки научного анализа и прогнозирования 

различных явлений и процессов; 

5. Иметь навыки в работе над междисциплинарными 

проектами. 

 

1. Interact with specialists of mixed profile in the development of 

problems and algorithms of education and production; 

2. Apply the acquired knowledge in solving specific scientific, 

practical, industrial and other tasks; 

3. Acquire new knowledge using modern educational technologies; 

4. Have skills of scientific analysis and forecasting of various 

phenomena and processes; 

5. Have skills in working on interdisciplinary projects. 

Кəсіби қызмет түрлері  

Виды профессиональной деятельности  

Typesofprofessionalactivity 

- ғылыми қызметкері; 

- ғылыми топтың жетекшісі; 

- өндірістік жəне басқару ұйымдарында жетекші маманы; 

- орта, арнаулы орта оқу орындарындағы физика оқытушысы; 

- өндірістік-технологиялық; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық. 

 

− научный сотрудник; 

− руководитель научной группы; 

− ведущий специалист в производственных и управленческих 

организациях; 

− преподаватель физики в средних, сренее- специальных 

высших учебных заведениях; 

− производственно-технологическая;  

− организационно-управленческая. 

 

- research fellow; 

- head of the research group; 

- leading specialist in the production and management 

organizations; 

- teacher of physics in secondary and specialized higher education 

institutions; 

- industrial-technological; 

- organizational management. 

 


