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 Міндетті компоненттер (ТОЖ ескере отырып) / Обязательные компоненты (с учетом ТУПл) 

1 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

SIK 

1101 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Contemporary history of 

Kazakhstan 

3 1 Бұл курс қазіргі заманғы ұлттық тарихтың 

басымдықтарын және ҚР-дағы тарихи сананың 

тұжырымдамасын зерттеу саласында білімнің 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Данный курс способствует формированию знаний в 

области  современного понимания и изучения 

приоритетов национальной истории и Концепции 

становления исторического сознания в РК.    

This course contributes to the formation of knowledge 

in the field of modern understanding and studying the 

priorities of national history and the concept of the 

formation of historical consciousness in the RK 

 

  Қазақстан тарихы 

 

Истории 

Казахстана 

 

History of 

Kazakhstan 
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2 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

Fil 

1102 

Философия  

Философия 

Philosophy 

3 3 «Философия» курсын оқу барысында студент 

философияның негізгі даму кезеңдері, қазақ 

халқының философиялық ойының  ерекшеліктері 

туралы білім алады, философияның негізгі 

мәселелерімен, ұғымдарымен және 

категорияларымен танысады.  

В процессе обучения курса «Философия» студенты 

получат знания об этапах развития философии, о 

специфике казахской философской мысли, 

ознакомятся с основными проблемами, понятиями 

и категориями философии. 

In the process of he course "Philosophy" is the students 

will get knowledge about the stages of the development 

of philosophy, about the specifics of Kazakh 

philosophical thought, get acquainted with the main 

problems, concepts and categories of philosophy. 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

 

Современная 

история 

Казахстана 

 

Modern history of 

Kazakhstan 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 

3 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

ST 

1103 

(1),  ST 

1103 

(2) 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language  

 

3 1,2 Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес мамандық 

студенттерінің мәдениаралық коммуникативтік 

құзырлықтарын А2/B1 деңгейінде қалыптастыру. 

Курс тақырып бойынша белсенді лексиканы 

қолдана отырып, аутентикалық материалды 

қабылдау, негізгі мазмұнын беріп, өз пікірін 

жеткізіп, негіздемесін келтіру қабілетін ұсынады. 

Курс мазмұны қоғамдық-мәдени, қоғамдық-

тұрмыстық және оқу-кәсіби саланы қамтиды. 

Целью обучения курса является формирование 

межкультурно-коммуникативной компетенции 

студентов неязыковых специальностей в процессе 

иноязычного образования на уровне А2/B1. Курс 

предполагает умение воспринимать аутентичный 

материал, передать основную мысль, выразить 

свою точку зрения, используя активную лексику по 

теме, приводя обоснованные аргументы. 

Содержание курса охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно- 

профессиональную сферы. 

The purpose of the course is the formation of 

intercultural and communicative competence of 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде шетел 

тілін білуі 

 Шетел тілі I 

 

 

Знание 

иностранного 

языка в объеме 

программы 

средней школы 

Иностранный 

язык I 

 

  

The Knowledge 

of   Foreign 

language in 

accordance with 

school curriculum 

Foreign language 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 
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students of non-linguistic specialties in the process of 

foreign language education at the level of A2 / B1. The 

course involves the ability to perceive authentic 

material, convey the main idea, express one’s point of 

view, using active vocabulary on the topic, giving 

reasoned arguments. The course content encompasses 

the socio-cultural, social, and educational and 

professional spheres. 

I 

  

  

4 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

K(O)T 

1104(1)

, 

K(O)T 

1104(2) 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) language 

3 1,2 Комуникативтік бірліктің лингвистикалық, 

әлеуметтік тілдік, дискурстық, стратегиялық және 

мәдени-әлеуметтік субьективті біліктілік сияқты 

компоненттерін дамытуға назар аударылады.Қазақ 

тілін оқытуда қазақ тілінің тілдік ерекшелігі мен 

ұлттық-танымдық сапалары ескеріледі. Пәннің 

мазмұны қатысымның әлеуметтік-тұрмыстық 

саласын, әлеуметтік-мәдени саласын, оқу-кәсіби 

саласын қамтиды. 

Внимание уделяется лингвистической 

компетенции, развитию мирового языка, дискурсу, 

стратегии и социально-культурной компоненте 

субъективных знаний. При обучении казахскому 

языку должны учитываться особенности языка и  

национально-познавательные  качества. 

Содержание дисциплины охватывает  социально-

культурную, социально-бытовую и учебно-

профессиональную сферы. 

The content of discipline should coincide with the 

National educational standard and with program of 

course. The characteristics of language and national 

specifics should be taken into account. 

Орыс тілі курсы қазақ бөлімінде окитын 

студенттерге арналған. Коммуникативті 

компетенцияның болашақ мамандарын 

қалыптастыру - ғылыми деңгейдегі нақты 

коммуникативті міндеттерді шешуге, 

лингвистикалық құралдарды ғылыми бағыттағы 

мамандарға беру, формальды-коммуникативтік 

компетенцияларды студенттердің неязыковых 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде қазақ 

тілін білуі 

Қазақ тілі І 

 

 

Знание 

казахского языка 

в объеме 

программы 

средней школы 

Казахский язык І 

 

 

The Knowledge 

of  kazakh  

language in 

accordance with 

shool curriculum 

The Kazakh 

language I 

 

 

 

 

Мектеп 

бағдарламасы 

көлемінде орыс 

тілін білуі 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 
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ерекшеліктерін қалыптастыру процестерінде 

базалық стандартты В2, LSP, LAP стандарттау 

процестерін қалыптастыру. 

Курс русского языка   рассчитан на студентов  

казахских отделений университетов. Формирует у 

будущих специалистов коммуникативные 

компетенции – способности решать 

лингвистическими средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых 

ситуациях научной сферы, формирует 

межкультурно-коммуникативные компетенции 

студентов неязыковых специальностей в процессе 

образования на уровнях базовой стандартности В2, 

LSP, LAP. 

The course is Russian language for students of the 

Kazakh University of Applied Sciences. 

Formation of the communicative competences of future 

specialists is to solve realistic communicative tasks in 

the specific linguistic means of the spherical spheres, to 

formulate intercultural communicative competence of 

students with non-specific specifications in the process 

of teaching the basic standard B2, LSP, LAP. 

Орыс тілі І 

 

 

Знание русского 

языка в объеме 

программы 

средней школы 

Русский язык І 

 

 

The Knowledge 

of  Russian  

language in 

accordance with 

shool curriculum 

The Russian 

language I 

 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

 

 

5 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

AKT 

1105 

AKT 

2105 

AKT 

3105 

Ақпараттық –

коммуникациялық 

технологиялар  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and 

сommunication technologies 

3 1 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында АКТ-ны 

қолдана алу туралы тұтас көзқарасқа ие болуымен 

және заманауи ақпараттық технологиялардың 

мүмкіндіктерін игеру, қолданбалы 

бағдарламалармен, желілер және веб-

қосымшалармен жұмыс істей алуымен байланысты. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели целостное 

представление об использовании ИКТ в различных 

областях профессиональной деятельности и уметь 

применять возможности современных 

информационных технологий,   работать с 

пакетами прикладных программ, сетевых и веб 

приложений. 

The necessity of teaching this discipline is conditioned 

 Информатика 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Информатики 

 

Department of 

Computer science 
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by the fact that students have a holistic view of the use 

of ICT in various fields of professional activity and be 

able to use the capabilities of modern information 

technologies, work with application programs, network 

and web applications. 

6 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

KK(O)

T 2201. 

KK(O)

T 3201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Professional Kazakh 

(Russian) language 

2 4 Мамандықтарына қатысты сөздерді меңгерту 

арқылы кейбір атауларды, анықтамаларды, 

түсініктерді, құбылыстарды баяндап, түсіндіруге  

машықтандыру. Мамандыққа қатысты танымдық 

материалдар жинау және оқытушының 

бақылауымен оларды баяндау. Оқулықта берілген 

тақырыптық-танымдық мәтіндерді оқу, аудару, 

түсіну, мазмұнын айту, өз көзқарастарын білдіру. 

Данная дисциплина предполагает соответствие 

определенной специальности, усвоение терминов 

специальности, их дефиниции, научные 

комментарии. Отбор необходимого материала по 

своей специальности и под руководством 

преподавателя. Чтение  текстов по специальности, 

перевод, понятие содержания, пересказ и умение 

высказать свою точку зрения. 

To express your own opinion freely; and to write in 

Kazakh accurately. To know rules of grammar of 

Kazakh language To be able to use grammar themes in 

speaking situations (texts, dialogues, disputes etc.). To 

have ability to use Kazakh language orthographically 

in daily speech 

 

«Кәсіби бағытталған орыс тілі» пәні бойынша 

базалық дайындық мамандар құрамына кіреді. Осы 

пән  арқылы орыс тілді кәсіби түрде терең оқуды 

мақсат  етеді.  Осы кәсіби тілде объектінің сапалы 

емес сипаттамалары, сондай-ақ белгілі бір 

ерекшеліктерді ескере отырып, қарастырады. 

Изучение дисциплины «Профессионально 

ориентированный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью 

базовой подготовки специалистов. Данная 

Қазақ тілі І, ІІ 

Казахский язык 

І, ІІ 

Kazakh language 

I, II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс тілі  

Русский язык  

The Russian 

language  

 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы 

 

Кафедра 

практического 

казахского языка 

 

Practical Kazakh 

language 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс 

филологиясы 

кафедрасы 

 

Кафедра русской 

филологии 

 

Department of 

Russian Philology 

 

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 
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дисциплина предполагает глубокое изучение языка 

определенной специальности или 

профессионального языка. При этом 

профессиональный язык выступает не в качестве 

объекта, а в качестве средства овладения базовыми 

знаниями специальности 

Studying disciplines "Professional oriented Russian 

language" in a high school curriculum is a part of basic 

training of specialists. The wise discipline presupposes 

a sophisticated learning of the language specific or 

professional language. While the professional language 

is virtually non-existent, and the quality of the acquired 

knowledge base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 

7 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

KBST 

2202 

 

 

KBST 

3202 

Кәсіби бағытталған шетел 

тілі 

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

Professionally oriented 

foreign language 

2 3 

 

Шетел тілін оқыту мақсаты - тілдік емес мамандық 

студенттерінің мәдениаралық коммуникативтік 

құзырлықтарын B2 деңгейінде қалыптастыру. Курс 

шетел тілінде мамандық бойынша терминологияны 

меңгеріп, кәсіби сипаттағы хабарламаны қабылдау, 

мақсатты түрде ақпарат алмасу, кәсіби тілдесім 

мәселесі бойынша алдын-ала дайындалмаған 

пікірді қабылдау қабілетін ұсынады. 

Курс нацелен на формирование межкультурно-

коммуникативной компетенции студентов 

неязыковых специальностей в процессе 

иноязычного образования на уровне базовой 

стандартности (В2). Курс предполагает изучение 

терминологии по специальности на иностранном 

языке, умение воспринимать сообщения 

профессионального характера,  целенаправленно 

обмениваться информацией, продуцировать  

неподготовленное высказывание по проблемам 

профессионального общения. 

The course is aimed at the formation of intercultural 

and communicative competence of students of non-

linguistic specialties in the process of foreign language 

education at the basic standard level (B2). The course 

assumes the study of terminology on specialty in a 

foreign language, the ability to perceive messages of a 

Шетел тілі  

 

 

Иностранный 

язык   

 

 

Foreign language  

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 

 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

professional nature, purposefully exchange 

information, produce an unprepared statement on the 

problems of professional communication. 

8 ЖБП/M

К 

ООД/ОК 

GCD/CC 

DSh 

1401(1) 

 

DSh 

1401 

(2)   

 

DSh 

2401(3)

. 

 

DSh 

2401(4)                    

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

8 1,2,3,4 Пән студенттерді дене шынықтыруға ынталандыру 

және құндылықты қалыптастыру, салауатты өмір 

салтын қалыптастырып тұрақты жаттығулар жасау, 

жеке тұлғаның денесінің шынығуын қалыптастыру, 

әлеуметтік және кәсіби қызметке үйрету, 

денсаулықты сақтау және насихаттау саласында 

студенттердің білім алуына бағытталған. 

Дисциплина направлена на приобретение 

студентами знаний в области физической 

культуры, формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями, 

формирование физической культуры личности, 

подготовку к социально- профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

The discipline is aimed at the acquisition by students of 

knowledge in the field of Physical traning, the 

formation of a motivational and value attitude to 

Physical traning, setting a healthy lifestyle, the need for 

regular exercise, the formation of a Physical traning of 

the individual, training for social and professional 

activities, preservation and promotion of health 

 Дене шынықтыру 

және спорт 

 

Физическая 

культура и спорта 

 

 

Physical traning and 

sports 

9 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

MA 

1203 

Математикалық талдау 1             

Математический анализ 1            

Mathematical analysis 1 

3 1 Бұл пән дифференциалды және интегралды 

есептеудің теориялық және тәжірибелік 

дағдыларын қалыптастырады. 

Данный курс формирует теоретические и 

практические навыки дифференциального и 

интегрального исчислений. 

This course forms theoretical and practical skills in 

differential and integral calculus. 

 Іргелі математика 

кафедрасы  

 

Кафедра 

фундаментальной 

математики 

 

Department of 

fundamental 

mathematics 

 

10 БП МК AG Аналитикалық геометрия 3 1 Пәннің мақсаты - студенттердің кеңістік және  Алгебра және 
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БД ОК  

BD CC 

1204 Аналитическая геометрия 

Analytic Geometry 

аналитикалық ойлауын дамыту. 

Цель дисциплины – развитие пространственного и 

аналитического мышления у студентов. 

The purpose of the discipline is the development of 

spatial and analytical thinking of students. 

геометрия 

кафедрасы   

 

Кафедра алгебры и 

геометрии 

 

Department of 

algebra and 

geometry 

11 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

Meh 

1205 

Механика                                                 

Механика                                                      

Mechanics 

3 1 Механика саласындағы теориялық және 

практикалық дайындау, инженерлік ойлауды 

дамыту. 

Теоретическая и практическая подготовка в 

области механики, развитие инженерного 

мышления. 

Theoretical and practical training in the field of 

mechanics, development of engineering thinking. 

 Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

12 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

MF 

1206 

Молекулалық физика                 

Молекулярная физика                          

Molecular physics 

3 2 Бұл курстың мақсаты – молекулалық физика 

саласындағы теориялық және қолданбалы білімді 

қалыптастыру. 

Цель данного курса – формирование теоретических 

и прикладных знаний в области молекулярной 

физики. 

The purpose of this course is the formation of 

theoretical and applied knowledge in the field of 

molecular physics.  

 

Механика                                                 

Механика                                                      

Mechanics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

13 БП МК MA Математикалық талдау 2             3 2 Бұл пән ядролық физика саласындағы Математикалық Іргелі математика 
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БД ОК  

BD CC 

1207 Математический анализ 2           

Mathematical analysis 2 

дифференциалды және интегралдық есептеу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Данный курс формирует специализированные 

навыки дифференциального и интегрального 

исчислений в области ядерной физики. 

This course forms specialized skills of differential and 

integral calculus in the field of nuclear physics. 

талдау 1             

Математический 

анализ 1            

Mathematical 

analysis 1 

кафедрасы  

 

Кафедра 

фундаментальной 

математики 

 

Department of 

fundamental 

mathematics 

 

14 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

EM 

2208 

Электрлік және магнетизм                               

Электричество и 

магнетизм                                            

Electricity and magnetism 

3 3 Бұл пән электр және магнит өрісінің табиғаты, 

электромагниттік өріс және электромагнетизмнің 

негізгі заңдары туралы студенттердің қазіргі 

заманғы жаратылыстану көзқарасын 

қалыптастырады. 

Данный курс формирует современное 

естественнонаучное мировоззрение студентов на 

природу электрического и магнитного полей, 

электромагнитного поля и на основные законы 

электромагнетизма. 

This course forms the modern natural science world 

view of students on the nature of electric and magnetic 

fields, electromagnetic field and the basic laws of 

electromagnetism. 

Молекулалық 

физика                 

Молекулярная 

физика                          

Molecular physics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

15 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

DIU 

2209 

Дифференциалдық және 

интегралдық теңдеулер 

Дифференциальные и 

интегральные уравнения                                       

Differential and integral 

equations 

3 3 Пәннің мақсаты дифференциалдық және 

интегралдық теңдеулердің негіздерін физикада 

қолдану болып табылады. 

Цель курса – применение основ дифференциальных 

и интегральных уравнений в физике. 

The purpose of the course is to apply the fundamentals 

of differential and integral equations in physics. 

 

Аналитикалық 

геометрия 

Аналитическая 

геометрия 

Analytic 

Geometry 

Іргелі математика 

кафедрасы  

 

Кафедра 

фундаментальной 

математики 

 

Department of 

fundamental 

mathematics 

 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

TV 

2210 

Ықтималдықтар теориясы 

Теория вероятности  

The theory of probability  

3 3 Бұл пән студенттерді теориялық және практикалық 

мәселелерді шешу үшін қажетті математикалық 

статистика және ықтималдық теориясы 

Математикалық 

талдау 1             

Математический 

Іргелі математика 

кафедрасы  
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математикалық аппараттарының негіздерімен 

таныстыруға бағытталған. 

Курс направлен на ознакомление обучающихся с 

основами математического аппарата теории 

вероятностей и математической статистики, 

необходимого для решения теоретических и 

практических задач. 

The course is aimed at the introduction of students to 

the basics of the mathematical apparatus of probability 

theory and mathematical statistics, which is necessary 

for solving theoretical and practical problems. 

анализ 1            

Mathematical 

analysis 1 

Кафедра 

фундаментальной 

математики 

 

Department of 

fundamental 

mathematics 

 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

TFKP 

2211 

Комплексті айнымалылар 

функциясының теориясы                                              

Теория функций  

комплексного 

переменного                                                              

The theory of functions of a 

complex variable 

3 4 Бұл пән математика, математикалық және 

функционалдық талдау, дифференциалдық 

теңдеулер теориясы, сондай-ақ әртүрлі 

жаратылыстану ғылымдары сияқты басқа да 

көптеген маңызды салаларда қолданылады. 

Данная дисциплина имеет многочисленные важные 

приложения в других областях математики, таких 

как математический и функциональный анализ, 

теория дифференциальных уравнений, а также в 

различных естественнонаучных дисциплинах. 

This discipline has plenty of the important applications 

in other areas of mathematics, such as mathematical 

and functional analysis, the theory of differential 

equations, and also in various natural sciences. 

Аналитикалық 

геометрия 

Аналитическая 

геометрия 

Analytic 

Geometry 

Іргелі математика 

кафедрасы  

 

Кафедра 

фундаментальной 

математики 

 

Department of 

fundamental 

mathematics 

 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

Opt 

2212 

Оптика                                                    

Оптика                                                                

Optics 

3 4 Пәннің мақсаты - жалпы физика саласындағы 

(«Оптика» бөлімі) білім мен дағдыларды 

қалыптастыру. 

Целью дисциплины является формирование знаний 

и умений в области общей физики (раздел 

«Оптика»). 

The purpose of the discipline is the formation of 

knowledge and skills in the field of general physics 

(section "Optics"). 

 

Электрлік және 

магнетизм                               

Электричество и 

магнетизм                                            

Electricity and 

magnetism 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 
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Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

TM 

2213 

Теориялық механика                   

Теоретическая механика                 

Theoretical Mechanics 

3 4 Бұл пән механизмдерді және құрылымдарды құру, 

пайдалану саласындағы жүйе инженерлік ойлауды 

және дүниетанымдық көзқарасты қалыптастырады. 

Данная дисциплина формирует системное 

инженерное мышление и мировоззрение в области 

создания, использования и эксплуатации 

механизмов и сооружений. 

This discipline forms system engineering thinking and 

world view in the field of creation, use and operation of 

mechanisms and structures. 

Механика                                                 

Механика                                                      

Mechanics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

MMF 

2214 

Математикалық физика 

әдістері                

Методы математической 

физики                                   

Methods of mathematical 

physics 

3 4 Пәннің мақсаты - қолданбалы талдау рәсімдерін 

саналы қабылдау үшін студенттерді математикалық 

физика теңдеулерінің негізгі идеялары, 

тұжырымдамалары мен фактілерімен таныстыру. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с 

основными идеями, понятиями и фактами теории 

уравнений математической физики для 

сознательного восприятия процедур прикладного 

анализа. 

The purpose of the discipline is to introduce students to 

the basic ideas, concepts and facts of the theory of 

mathematical physics equations for conscious 

perception of procedures for applied analysis. 

Дифференциалд

ық және 

интегралдық 

теңдеулер 

Дифференциаль

ные и 

интегральные 

уравнения                                       

Differential and 

integral equations 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

OE 

3215 

Электроника негіздері                                        

Основы электроники                                       

Basic Electronics 

3 5 Бұл пән электроникамен жұмыс істеудің теориялық 

және практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

Данный курс формирует теоретические и 

практические навыки работы с электроникой. 

This course forms theoretical and practical skills of 

working with electronics. 

Электрлік және 

магнетизм                               

Электричество и 

магнетизм                                            

Electricity and 

magnetism 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 
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Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

AF 

3216 

Атомдық физика                                             

Атомная физика                                                   

Atomic physics 

3 5 Бұл пән атом құрылымы мен құбылыстарының 

теориясына кіріспе болып табылады. 

Данный курс является введением в теорию атомной 

структуры и явлений. 

This course is an introduction to the theory of atomic 

structure and phenomena. 

Оптика                                                    

Оптика                                                                

Optics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

Ele 

3217 

Электродинамика                        

Электродинамика                      

Electrodynamics 

3 5 Оқу пәнін меңгеру мақсаты - классикалық 

теоретикалық электродинамиканың негізгі 

ұғымдары мен әдістерін көрсету; белгілі 

мәселелерді физикалық мазмұнмен шешу үшін 

алынған білімді қолдану. 

Целью освоения учебной дисциплины является 

изложение основных понятий и методов 

классической теоретической электродинамики; 

применение полученных знаний для решения 

конкретных задач с физическим содержанием. 

The purpose of mastering the academic discipline is to 

present the basic concepts and methods of classical 

theoretical electrodynamics; the application of the 

obtained knowledge for solving specific problems with 

physical content. 

Электрлік және 

магнетизм                               

Электричество и 

магнетизм                                            

Electricity and 

magnetism 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

VFAYa 

3218 

Атомдық  ядро 

физикасына кіріспе  

Введение в физику 

атомного  ядра  

2 6 Бұл пән сақталу заңдары мен олардың атом 

ядролары және элементар бөлшектер әлемінде 

жатқан процестерді талдау үшін қолдануын 

қарастырады. 

Атомдық физика                                             

Атомная физика                                                   

Atomic physics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 
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Introduction to the physics 

of atomic nucleus 

Данный курс подробно рассматривает законы 

сохранения и их использование для анализа 

процессов, происходящих в мире атомных ядер и 

элементарных частиц. 

This course examines in detail the conservation laws 

and their use for analyzing the processes occurring in 

the world of atomic nuclei and elementary particles. 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

KM 

3219 

Кванттық механика                             

Квантовая механика                             

Quantum Mechanics 

3 6 Бұл пән кванттық теорияның мәселелерді шешу 

дағдыларын қалыптастырады. 

Данный курс формирует навыки решения задач 

квантовой теории. 

This course forms the skills of solving problems in 

quantum theory. 

 

Теориялық 

механика                   

Теоретическая 

механика                 

Theoretical 

Mechanics 

 

 

Атомдық физика                                             

Атомная физика                                                   

Atomic physics 

 

 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

OTSF 

4220 

Термодинамика және 

статистикалық физика 

негіздері                                           

Основы термодинамики и 

статистической физики                                             

Fundamentals of 

Thermodynamics and 

Statistical Physics 

3 7 Пәннің мақсаты - термодинамика және 

статистикалық физикадағы мәселелерді шешу 

дағдыларын меңгеру. 

Цель курса – приобретение навыков решения задач 

термодинамики и статистической физики. 

The aim of the course is to acquire the skills of solving 

problems in thermodynamics and statistical physics. 

Молекулалық 

физика                 

Молекулярная 

физика                          

Molecular physics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 
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 БП МК 

БД ОК  

BD CC 

FKS 

4221 

Конденсирленген күй 

физикасы                                

Физика 

конденсированного 

состояния                                    

Condensed Matter Physics 

3 8 Конденсирленген күй физикасы                                

заманауи материалтанудың іргелі негізі болып 

табылады. 

Физика конденсированного состояния является 

фундаментальной основой современного 

материаловедения. 

Condensed Matter Physics is the fundamental basis of 

modern materials science. 

 

 

Молекулалық 

физика                 

Молекулярная 

физика                          

Molecular physics 

 

 

Электрлік және 

магнетизм                               

Электричество и 

магнетизм                                            

Electricity and 

magnetism 

 

 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

EMYa

F 4301 

Ядролық физиканың 

тәжірибелік әдісі                            

Экспериментальные 

методы ядерной физики                                                   

Experimental Methods of 

Nuclear Physics 

3 

 

7 Курстың мақсаты - ядролық физиканың 

эксперименталдық әдісі саласындағы теориялық 

білімді қалыптастыру. 

Цель курса – формирование теоретических знаний 

в области экспериментальных методов ядерной 

физики. 

The aim of the course is the formation of theoretical 

knowledge in the field of experimental methods of 

nuclear physics. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

YaFNE 

4302 

Төменгі энергиядағы 

ядролық физика                                                  

Ядерная  физика при 

низких энергиях                                           

Nuclear physics at low 

energies 

3 7 Бұл пән төмен энергиялардағы ядролық процестер 

бойынша білімді қалыптастырады. 

Данный курс формирует знания о ядерных 

процессах при низких энергиях. 

This course forms knowledge of nuclear processes at 

low energies. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 
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Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

VIV 

4303 

Нұрлардың затпен 

әсерлесуі    

Взаимодействие излучения 

с веществом                                  

Interaction between 

emission and substance 

3 8 Пәннің мақсаты – нұрлардың затпен әсерлесуі 

принциптерін білу. 

Цель дисциплины – знание принципов 

взаимодействия излучения с веществом. 

The purpose of the discipline is to know the principles 

of interaction of radiation with matter. 

Ядролық 

физиканың 

тәжірибелік әдісі                            

Эксперименталь

ные методы 

ядерной физики                                                   

Experimental 

Methods of 

Nuclear Physics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

SAYa 

4305 

Атом ядросының 

құрылымы                 

Структура атомного ядра                             

The structure of atomic 

nucleus 

3 8 Пәннің мақсаты атом ядросы құрылымының негізгі 

принциптерін зерттеу болып табылады. 

Цель дисциплины – изучение основных принципов 

структуры атомных ядер. 

The purpose of the discipline is to study the basic 

principles of the structure of atomic nucleus. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

TYaR 

5306 

Ядролық реакция 

теориясы                                                                

Теория ядерных реакций                                          

The theory of nuclear 

reactions 

3 9 Бұл пән ядролық реакциялар бойынша теориялық 

білімді қалыптастырады. 

Данная дисциплина формирует теоретические 

знания о ядерных реакциях. 

This discipline forms theoretical knowledge about 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 
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nuclear reactions. ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

ARYaE 

5307 

Атомдық реакторлар және 

ядролық энергетика                                                              

Атомные реакторы и 

ядерная энергетика                                                                

Nuclear reactors and nuclear 

power 

3 9 Пәннің мақсаты – ядролық реакторлардың жұмыс 

істеуінің негізгі принциптерін зерттеу және 

олардың энергетикада қолдануы. 

Цель курса – изучение основных принципов работы 

атомных реакторов и их применение в энергетике. 

The purpose of the course is to study the basic 

principles of the nuclear reactors work and their 

application in power engineering. 

 

 

Атом ядросының 

құрылымы                 

Структура 

атомного ядра                             

The structure of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

DYaI 

5308 

Ядролық сәулелену 

детекторы (ядроның 

шағылу детекторы)                                 

Детекторы ядерных 

излучений                                                                    

Nuclear Radiation Detectors 

3 9 Бұл пән ядролық сәулеленуді тіркеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

Данная дисциплина формирует навыки 

детектирования ядерных излучений. 

This discipline forms the skills of nuclear radiation 

detecting. 

Нұрлардың 

затпен әсерлесуі 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом                                  

Interaction 

between emission 

and substance 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) 
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 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

PB 

1106 

KB 

1106 

 

Предпринимательство и 

бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and 

business 

3 3 Пән үш бағытты қамтиды: бизнесті басқару, 

қызметтің экономикалық, әлеуметтік және 

экологиялық аясы; бизнес идея және бизнес 

жоспарды дамыту; пәннің негізгі бағыттарының 

бірі ретінде студенттерді жеке жауапкершілікке, 

ынталандыруға, инновациялыққа, талпынысқа және 

қоғам алдындағы жауапкершілікке үйретеді. 

Данный курс включает три направления: бизнес 

администрирование, экономика, социальные и 

экологические  рамки жизнедеятельности; бизнес 

идея и разработка бизнес плана. Особое значение в 

курсе уделяется важности формирования таких 

позиций, как персональная ответственность, 

мотивация, дух инноваций, любопытство и 

ответственность перед обществом.  

      This course includes three directions: Business 

administration, Economics, social and ecological 

framework of life; Business idea and business plan 

development. The special value in this course is given 

to the importance of forming such positions as personal 

responsibility, motivation, the spirit of innovation, 

curiosity, social responsibility. 

 Экономика және 

кәсіпкерлік 

кафедрасы 

 

Кафедра экономки 

и 

предпринимательс

тва 

 

Department of 

Economy and 

Entrepreneurship 

 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

BP 

1109 

BP 

1109 

BP 

1109 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

2 3 Қазіргі даму жағдайында қоғамда басқару  

процесінің психологиялық мазмұны рөлі артуда. 

Курсты оқу барысында студенттер басқару 

қызметінің психологиялық компонентінің рөлі мен 

көп өлшемді мазмұны туралы қазіргі заманғы 

идеялармен таныстыру, сондай-ақ студенттердің 

болашақ кәсіптік қызметінде пайдаланатын 

ұйымдардағы адамдардың мінез-құлқын 

басқарудағы практикалық дағдыларын игеру. 

В современных условиях развития общества 

возрастает роль психологического содержания 

процесса управления. В ходе изучения курса 

студенты ознакомятся с современными 

представлениями о роли и многоаспектном 

содержании психологического компонента 

управленческой деятельности, а также приобретут 

Әлеуметтану  

 

Социология 

 

Sociology 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-knowledge  
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практические навыки управления поведением 

людей в организации, которые они смогут 

использовать в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

In the modern conditions of the development of 

society, the role of the psychological content of the 

management process increases. In the course of the 

course, students will get acquainted with modern ideas 

about the role and multidimensional content of the 

psychological component of management activities, 

and acquire practical skills in managing the behavior of 

people in organizations that they can use in their future 

professional activities. 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

RZh 

1112 

RZh 

1112 

RZh 

1112 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

2 1 Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының 

іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, 

прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген 

ұмтылыс болуы қажет. Студент жастардың зердесі 

мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды 

тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып 

табылады.  

В условиях современной реальности, 

фундаментальным принципом развития общества  

должно стать стремление молодежи к знанию, к 

прагматизму, к конкурентоспособности.  

Восприимчивость и открытость сознания 

студенческой молодежи – главное условие 

эффективной реализации модернизации 

общественного сознания.  

In the conditions of modern reality, the fundamental 

principle of the development of society should be the 

desire of young people for knowledge, for pragmatism, 

for competitiveness. 

The receptiveness and openness of the consciousness 

of student youth is the main condition for the effective 

implementation of modernization of public 

consciousness. 

 Еуразиялық 

зерттеулер 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Евразийских 

исследований 

 

Department of 

Eurasian Studies 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

STP 

1117 

Cаясат теориясы мен 

практикасы 

2 3 Саясат теориясы мен тәжірибесінің негіздері, қоғам 

өмірінің саяси саласын талдау: саяси институттар, 

 Саясаттану 

кафедрасы 
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GCD/EC STP 

2117 

STP 

3117 

Теория и практика 

политики  

Theory and practice of 

politics 

саяси билік, саяси жүйе, саяси дамудың үрдістері 

мен саяси процестер. 

Основы теории и практики политики, анализ 

политической сферы жизни общества: 

политические институты, политическая власть, 

политическая система, политические процессы и 

тенденции политического развития. Fundamentals 

of theory and practice of politics, analysis of the 

political sphere of society: political institutions, 

political power, political system, political processes 

and trends of political development. 

 

Кафедра 

политологии 

 

Department of 

Political Science 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Mad 

1118 

Mad 

2118 

Mad 

3118 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 

2 3 Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі студенттердің 

мәдениетке біртұтас көзқарасы адамның әлемге 

емдеудің әмбебап тәсілі, оның рухани дамуы үшін 

ең маңызды шарты және теория мен мәдениет 

тарихының мәселелерін түсінуге үйрету болып 

табылады. 

Необходимость обучения данной дисциплины 

обусловлена тем, чтобы студенты имели целостное 

представление о культуре как универсальном 

способе отношения человека к миру, важнейшем 

условии его духовного развития и научить 

разбираться в вопросах теории и истории культуры. 

The necessity of teaching this discipline is conditioned 

by the fact that students have a holistic view of culture 

as a universal way of treating a person to the world, the 

most important condition for his spiritual development, 

and to teach him to understand the issues of theory and 

the history of culture. 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы, 

Философия 

Современная 

история 

Казахстана, 

Философия 

Contemporary 

History of 

Kazakhstan, 

Philosophy 

Философия 

кафедрасы 

 

Кафедра 

философии 

 

Department of 

Philosophy 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

OTT 

1115 

OTT 

2115О

ТТ 

3115 

 

 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

2 3 «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың қажеттілігі 

тұлғаның рухани-адамгершілік мүмкіндіктерін 

дамыту және мәдениет пен әлеуметтік 

шығармашылық субъектісі ретінде жалпыұлттық 

қазақстандық идеямен ұштастырылатын жеке 

тұлғалық құндылықтар жүйесін қалыптастыру  

болып табылады.  

Необходимость обучения курса «Самопознание» 

обусловлена значимостью  развития духовно-

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Политология 

Саясаттану 

Political science 

 

Педагогика 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 
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нравственных качеств личности как субъекта 

культуры. Дисциплина направлена на 

формирование  системы ценностей в соответствии 

с общечеловеческими идеалами, универсальными 

принципами и  нормами национальной культуры. 

The necessity of learning the course "self-Knowledge" 

is due to the importance of the development of spiritual 

and moral qualities of the individual as a subject of 

culture. The discipline is aimed at the formation of a 

system of values in accordance with universal ideals, 

universal principles and norms of national culture. 

Педагогика 

Pedagogics  

 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-knowledge  

 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

SZKM 

1111 

SZKM 

2111 

SZKM 

3111 

Сыбайлас жемқорлыққа қа

рсы  

мәдениет 

Антикоррупцион 

ная культура 

Anti-corruption culture 

2 3 Пән - студенттерге ұлттық заң салалары туралы 

қажетті жалпы идеяларды беру, Қазақстан 

Республикасының заңнамасының негізгі 

нормаларына, оның ішінде конституциялық, 

әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және өзге де 

нормативтік құқықтық актілермен танысуға 

итермелейді.  

Цель изучения учебной дисциплины - раскрытие 

таких категорий, как право и государство, дать 

необходимое общее представление студентам о 

национальных отраслях права, ознакомление с 

основными нормами права Республики Казахстан, 

в том числе нормативно-правовыми актами в сфере 

конституционного, административного, 

гражданского, уголовного и иных отраслей права 

Казахстана. 

The purpose of the study of the discipline - the 

disclosure of categories such as law and the state, to 

give the necessary General idea to students about the 

national branches of law, familiarization with the basic 

rules of law of the Republic of Kazakhstan, including 

legal acts in the field of constitutional, administrative, 

civil, criminal and other branches of law of 

Kazakhstan. 

Дүниежүзі лік 

тарихы, 

Қазақстан 

тарихы 

 

Всемирная 

история, 

История 

Казахстана 

 

World history, 

history of 

Kazakhstan 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

мен тарихы, 

конституциялық 

құқық 

 

Теория и история 

государства и 

права, 

конституционное 

права 

 

Theory and history 

of state and law, 

constitutional law 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

СTCB

K 1120 

СTCB

Цифрлық 

технологияларды салалар 

бойынша қолдану 

2 3 Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан 

Республикасының «Цифрлық Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге 

Ақпараттық –

коммуникациял

ық 

Информатика 

кафедрасы 
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K 1120  

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

 

Digital technologies by 

branches application 

асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық 

қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, 

әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты 

өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады. 

Дисциплина рассматривает основные этапы  

внедрения и реализации Государственной 

программы РК «Цифровой Казахстан», цифровые 

платформы оказания электронных услуг, 

различные способы обработки цифровой 

информации в различных профессиональных 

областях. 

The discipline examines the main stages of 

implementation and realization of the State Program of 

the Republic of Kazakhstan "Digital Kazakhstan", 

digital platforms for the provision of electronic 

services, various ways of processing digital 

information in various professional fields. 

технологиялар  

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

Information and 

сommunication 

technologies 

Кафедра 

Информатики 

 

Department of 

Computer science 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

TMIR 

1121 

TMIR 

1121 

Тіл мәдениеті және  

іскери риторика  

Культура речи и  

деловая риторика 

Speech culture and business 

rhetoric 

2 3 Бұл пән іскерлік қарым-қатынасқа қатысушыны 

коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған, ол кәсіптік маңызды жағдайларда 

жеке тұлғалармен байланыс орнату үшін қажетті 

білім мен дағдылар жиынтығы болып табылады.  

Курстың мақсаты - әдеби тіл нормаларының 

теориялық негіздерін оқып үйрену және тиімді 

сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Тілдік қарым-

қатынасты қалыптастыру және қолдау, 

коммуникативті нәтижеге жетуді қамтамасыз 

ететін негізгі риторикалық стратегиялар мен 

тактикалармен танысу, студенттердің сөйлеу 

мәдениетін жақсарту. 

Дисциплина направлена на формирование у 

участника делового общения комплексной 

коммуникативной компетенции, представляющей 

собой совокупность знаний и навыков, 

необходимых для установления межличностного 

контакта в профессионально значимых ситуациях, 

обучение речевым средствам установления и 

поддержания эффективной коммуникации, 

Кәсіби орыс тілі 

Профессиональн

ый русский язык 

Professional 

Russian language  

Кафедра 

теретической и 

прикладной 

лингвистики 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

 

Department of 

Theoretical and 

Applied Linguistics 
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ознакомление с основными риторическими 

стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

достижение коммуникативно-значимого 

результата, совершенствование культуры речи 

обучающихся. Целью курса является изучение 

теоретических основ норм литературного языка и 

формирование навыков эффективного публичного 

выступления.  

Discipline is aimed at forming in the participant of 

business communication an integrated communicative 

competence, which is a set of knowledge and skills 

necessary for establishing interpersonal contacts in 

professionally significant situations. The aim of the 

course is to study the theoretical foundations of the 

norms of the literary language and to form the skills of 

effective public speaking. Teaching speech tools to 

establish and maintain effective communication, 

acquaintance with the basic rhetorical strategies and 

tactics ensuring the achievement of a communicatively 

meaningful result, improving the speech culture of 

students. 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Aleu 

1122 

Soc 

1122 

Soc 

1122 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

2 3 Әлеуметтану пәні ғылым ретінде, оның негізгі 

заңдылықтары; құрлымы және функциялары; 

социологиялық ойдың даму тарихы; жеке адамның 

әлеуметтік статусы, әлеуметтік мінез-құлық, жалпы 

сана және көпшілік іс-әрекет; әлеуметтік 

қозғалыстар; қақтығыстар және оларды шешу 

жолдары; зерттеудің мазмұны әдісі және 

тәжірибесі; қоғам дамуының әлеуметтік 

ерекшеліктері және проблемалары; әлеуметтік 

зерттеуді дайындау мен өткізу 

Предмет социологии как науки, основные законы, 

структура, функции; история развития 

социологической мысли; социальный статус 

личности, социальное поведение и социальные 

роли; социальные отклонения; массовое сознание и 

массовые действия; социальная стратификация, 

социальные институты, конфликты и логика их 

- Әлеуметтану 

кафедрасы 

 

Кафедра 

Социологии 

 

Department of 

Sociology 
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разрешения; социологические исследования как 

инструмент познания проблем общества, 

подготовка и проведение социологического 

исследования 

The subject of sociology as a science, basic laws, 

structure, functions; history of sociological thought; 

social status of the person, social behavior and social 

roles; social deviations; mass consciousness and mass 

actions; social stratification, social institutions, 

conflicts and logic of their resolution; sociological 

research as a tool of cognition of society's problems, 

preparation and conduct of sociological research 

 ЖБП/ТК 

ООД/КВ 

GCD/EC 

Pol 

1123 

Pol 

1123 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

2 3 Учебный курс «Политология»  формирует знания о 

законах и закономерностях мировой политики и 

современных политических процессов, объясняя 

суть и содержание политики национальных 

государств, на основе обеспечения национальной 

безопасности и реализации национальных 

интересов. Изучение данного курса содействует 

пониманию внутренних и внешних связей и 

отношений, основных тенденций и 

закономерностей, действующих в различных 

политических системах, выработке объективных 

критериев социального измерения политики. 

Целью преподавания курса является изучение 

закономерностей формирования и 

функционирования политики, подготовка 

студентов к участию в политической жизни страны, 

формирование активной гражданской позиции. 

«Саясаттану» оқу курсы ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету және ұлттық 

мүдделерді жүзеге асыру негізіндегі ұлттық 

мемлекеттер саясатының мәні мен мазмұнын 

түсіндіре отырып, қазіргі саяси процестер мен 

әлемдік саясаттың заңдары мен заңдылықтары 

жөніндегі білімдерді қалыптастырады. Аталған 

курсты оқу түрлі саяси жүйелердегі әрекет ететін 

негізгі үрдістер мен заңдылықтарды, ішкі және 

- Саясаттану 

кафедрасы  

 

Кафедра 

Политологии 

 

Department of 

Political Science 
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сыртқы байланыстар мен қатынастарды түсінуге, 

саясатты әлеуметтік өлшемдеудің объективті 

критерийлерін жасауға ықпал етеді. Курсты 

оқытудың мақсаты саясатты қалыптастыру мен 

оның қызмет етуінің заңдылықтарын зерттеу, елдің 

саяси өміріне қатысуға студенттерді дайындау, 

белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру 

болып табылады. 

The training course "Political Science" forms 

knowledge of the laws and laws of world politics and 

modern political processes, explaining the essence and 

content of the policy of national states, on the basis of 

ensuring national security and the realization of 

national interests. The study of this course contributes 

to the understanding of internal and external 

connections and relationships, major trends and 

patterns of working in different political systems, the 

development of objective criteria for social policy 

dimension. The purpose of teaching the course is to 

study the patterns of the formation and functioning of 

politics, the preparation of students for participation in 

the political life of the country, the formation of an 

active civic position. 

 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 

Векторлық және 

тензорлық талдау негіздері                                                          

Основы векторного и 

тензорного анализа                                               

Basics of vector and tensor 

analysis 

3 4 Пәннің мақсаты теоретикалық физиканың әртүрлі 

салаларында векторлық және тензорлық талдау 

негіздерін қолдану болып табылады. 

Цель курса – применение основ векторного и 

тензорного анализа в различных областях 

теоретической физики. 

The aim of the course is to apply the foundations of 

vector and tensor analysis in various fields of 

theoretical physics. 

Аналитикалық 

геометрия 

Аналитическая 

геометрия 

Analytic 

Geometry 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 
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Technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Бағдарламалау 

технологиясы                                       

Технология 

программирования                                         

Programming technology 

3 5 Физикалық процесстерді бағдарламалау 

технологиясы. Matlab бағдарламалауды оқыту. 

Технология программирования физических 

процессов. Изучение программирования в Matlab. 

The technology of programming physical processes. 

Learning programming in Matlab. 

Ақпаратты-

коммунакациялы

қ технологиялар 

Информационно

-

коммунакационн

ые технологии 

Information and 

communication 

technologies 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Есептеу физикасы                            

Вычислительная физика                     

Computing Physics 

3 5 Бұл пән студенттердің компьютерлік 

технологияларды пайдалана отырып физикалық 

есептеулерді орындау алгоритмдерін жасау 

дағдыларын қалыптастырады. 

Данный курс формирует у студентов навыки 

построения алгоритмов для произведения 

физических расчетов с использованием 

компьютерных технологий. 

This course forms skills of students in constructing 

algorithms for the production of physical calculations 

using computer technology. 

Ақпаратты-

коммунакациялы

қ технологиялар 

Информационно

-

коммунакационн

ые технологии 

Information and 

communication 

technologies 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Компьютерлік физика 

негіздері                                                       

Основы компьютерной 

физики 

Basics of computer physics 

3 5 Пәннің мақсаты – физикалық мәселелерді шешуде 

және эксперименталды деректерді өңдеуде 

пайдаланылатын негізгі есептеу әдістерін меңгеру. 

Цель курса – освоение основных вычислительных 

методов, применяемых при решении физических 

задач и при обработке данных эксперимента. 

The aim of the course is to learn the basic 

computational methods used in solving physical 

problems and in processing experimental data. 

Ақпаратты-

коммунакациялы

қ технологиялар 

Информационно

-

коммунакационн

ые технологии 

Information and 

communication 
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technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Сандық әдіс және 

математикалық модельдеу                                       

Численные методы и 

математическое 

моделирование                                      

Numerical methods and 

mathematical modeling 

3 5 Курстың мақсаты - студенттерді нақты әлемдік 

заңдарды математикалық модельдеу процесінде 

туындайтын мәселелерді шешуге компьютерлік 

бағдарлы есептеу алгоритмдерін жасауға және 

практикалық қызметте танылған заңдарды 

қолдануға дайындау. 

Цель курса – подготовить студентов к разработке 

компьютеро-ориентированных вычислительных 

алгоритмов решения задач, возникающих в 

процессе математического моделирования законов 

реального мира и применения познанных законов в 

практической деятельности. 

The purpose of the course is to prepare students for the 

development of computer-oriented computational 

algorithms for solving problems arising in the process 

of mathematical modeling of real-world laws and 

application of cognized laws in practical activity. 

 

Комплексті 

айнымалылар 

функциясының 

теориясы                                              

Теория функций  

комплексного 

переменного                                                              

The theory of 

functions of a 

complex variable 

Математикалық 

және 

компьютерлік 

модельдеу 

кафедрасы    

 

Кафедра 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

 

Department of 

mathematical and 

computer modeling 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Шет тілі. Ауызша және 

жазбаша сөйлеу 

практикасы                                              

Иностранный язык. 

Практика устной и 

письменной речи                                                    

Foreign Language.  Practice 

of speech and writing 

3 5 Пәннің мақсаты - ғылыми және жалпы кәсіби 

тапсырмалар үшін ағылшын тілі бойынша 

практикалық білімді қабылдау. 

Цель дисциплины – получение практических 

знаний по английскому языку для научных и 

общепрофессиональных задач. 

The purpose of the discipline is to obtain practical 

knowledge of English for scientific and general 

professional tasks. 

Кәсіби 

бағдарланған 

шет тілі 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

Professionally 

oriented foreign 

language 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 

Department 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Шет тілі. Ғылыми-

техникалық аудару 

практикасы                                           

Иностранный язык. 

Практика научно-

технического перевода                                           

Foreign Language. Practice 

of scientific and technical 

3 5 Бұл курс әртүрлі қолданбалар үшін ғылыми-

техникалық аудармада студенттердің дағдыларын 

жетілдіруге арналған. 

Данный курс предназначен для улучшения у 

студентов навыков научно-технического перевода 

для различных применений. 

This course is designed to improve the students' skills 

in scientific and technical translation for various 

Кәсіби 

бағдарланған 

шет тілі 

Профессиональн

о-

ориентированны

й иностранный 

язык 

Шетел тілдері 

кафедрасы 

 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

Foreign Languages 
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translation applications. Professionally 

oriented foreign 

language 

Department 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Топтар теориясы мен 

симметриясы * 

Симметрия и теория 

групп* 

Symmetry and Group 

Theory* 

3 6 Бұл пән математикалық және физикалық пәндер 

арасындағы симметрия заңдары саласында 

байланыс болып табылады. 

Данная дисциплина является связующим звеном в 

области законов симметрии между 

математическими и физическими дисциплинами. 

This discipline is a link in the field of symmetry laws 

between mathematical and physical disciplines. 

Векторлық және 

тензорлық 

талдау негіздері                                                          

Основы 

векторного и 

тензорного 

анализа                                               

Basics of vector 

and tensor 

analysis 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Ядролық медицинаның 

физикалық негіздері                                          

Физические основы 

ядерной медицины                                       

Physical bases of nuclear 

medicine     

3 6 Курстың мақсаты - студенттерді ядролық медицина 

ерекшеліктері мен принциптерімен таныстыру. 

Цель курса – ознакомление студентов с 

особенностями и принципами ядерной медицины.  

The aim of the course is to introduce students to the 

features and principles of nuclear medicine. 

 

Атомдық физика                                             

Атомная физика                                                   

Atomic physics 

 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Медицинада  ядролық 

қондырғыларды қолдану                                                 

Применение ядерных 

установок  в медицине                                                          

The use of nuclear facilities 

in medicine 

3 6 Бұл курс ядролық қондырғыларды, үдеткіштер мен 

детекторларды пайдаланудың теориялық және 

практикалық білімдеріне негізделген. 

Данный курс основан на теоретических и 

практических знаниях эксплуатации ядерных 

установок, ускорителей и детекторов.  

This course is based on theoretical and practical 

Атомдық физика                                             

Атомная физика                                                   

Atomic physics 

 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 
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knowledge of the operation of nuclear facilities, 

accelerators and detectors. 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Химия                                                                

Химия                                                          

Chemistry 

3 6 Курстың мақсаты химия және химиялық 

технология негіздерін физикалық зерттеулерде 

қолдану болып табылады. 

Цель курса – применение основ химии и 

химических технологий в физических 

исследованиях. 

The purpose of the course is to apply the basics of 

chemistry and chemical technologies in physical 

research. 

Молекулалық 

физика                 

Молекулярная 

физика                          

Molecular physics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

 Наножүйе физикасына 

кіріспе                   

Введение в физику 

наносистем  

Introduction to the physics 

of nanosystems 

3 6 Бұл пән студенттерді наноқұрылымдардың зерттеу 

әдістері және негізгі қасиеттерімен таныстырады.  

Данный курс знакомит студентов с методами 

исследования и основными свойствами 

наноструктур.  

This course introduces students to research methods 

and basic properties of nanostructures.  

Молекулалық 

физика                 

Молекулярная 

физика                          

Molecular 

physicsм 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Үдеткіштер физикасы                                        

Физика ускорителей                                       

Accelerator Physics 

3 7 Пәннің мақсаты зарядталған бөлшектердің  үдеткіш 

техникасы бойынша теориялық және практикалық 

білімді алу болып табылады. 

 

 

Атомдық  ядро 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 
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Цель курса – получение теоретических и 

практических знаний об ускорительной технике 

заряженных частиц. 

The aim of the course is to obtain theoretical and 

practical knowledge about the accelerating technique 

of charged particles. 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Нейтрондық физика                                       

Нейтронная физика                                          

Neutron physics 

3 7 Пәннің мақсаты - нейтрондарды, олардың 

қасиеттері мен құрылымын зерттеу, сондай-ақ 

ғылыми қолдану. 

Цель дисциплины – исследование нейтронов, их 

свойств и структуры, а также научное применение. 

The purpose of the discipline is the study of neutrons, 

their properties and structure, as well as scientific 

application. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Мембрана технология 

негіздері          Основы 

мембранных  технологий  

Fundamentals of membrane 

technology 

3 7 Бұл пән – трек мембрана зерттеу және 

мембраналық технологиялар физикасына кіріспе. 

Данный курс является введением в физику 

исследования трековых мембран и мембранных 

технологий. 

This course is an introduction to the physics of track 

membrane research and membrane technologies. 

 

Наножүйе 

физикасына 

кіріспе                   

Введение в 

физику 

наносистем 

Introduction to 

the physics of 

nanosystems 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

Technologies 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Тректік мембраналарды 

алу және қасиеті                                                    

Получение и свойства  

трековых мембран                                        

Preparation and properties of 

track membranes 

3 7 Бұл пән тректік мембраналардың өндіріс әдістері 

мен құрылымын қарастырады. 

Данная дисциплина рассматривает методы 

изготовления и структуру трековых мембран.  

This discipline examines the preparation methods and 

structure of track membranes. 

Наножүйе 

физикасына 

кіріспе                   

Введение в 

физику 

наносистем 

Introduction to 

the physics of 

nanosystems 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Өндірістегі ядролық 

технологиялар 

Ядерные технологии в 

промышленности 

Nuclear technologies in 

industry 

4 7 Бұл пән бейбіт ядролық технология, азық-түлік 

және ауыл шаруашылығы саласындағы, энергетика 

мен медицинадағы ядролық технологияларды 

қарастырады. 

Дисциплина рассматривает мирные ядерные 

технологии, ядерные технологии в 

продовольственной и сельскохозяйственной 

областях, в энергетике и медицине. 

The discipline considers peaceful nuclear technologies, 

nuclear technologies in the food and agriculture, in 

power engineering and medicine. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Ядролық эксперименттер 

технологиясы 

Технология ядерного 

эксперимента 

Nuclear experiment 

technology 

4 7 Бұл курс студенттердің ядролық реакциялардың 

тәжірибелік деректерін өңдеу дағдыларын 

дамытады. 

Данный курс развивает у студентов навыки 

обработки эксперименальных данных ядерных 

реакций. 

This course develops students' skills in processing 

experimental data of nuclear reactions. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 
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Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Өріс теориясы 

Теория поля 

The theory of the field 

3 8 Пәннің мақсаты – электродинамика және кванттық 

физика саласындағы есептеулер үшін өріс 

теориясының практикалық қолданылуы. 

Цель дисциплины – практическое применении 

теории полей для вычислений в области 

электродинамики и квантовой физики. 

The purpose of the discipline is the practical 

application of field theory for calculations in the field 

of electrodynamics and quantum physics. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Радиациялық қауіпсіздік                 

Радиационная 

безопасность                 

Radiation safety 

3 8 Пәннің мақсаты – радиациялық қауіпсіздік 

нормалары мен ережелерін меңгеру.  

Цель курса – освоение норм и правил 

радиационной безопасности.  

The purpose of this course is to master norms and rules 

of radiation safety.  

 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Дозиметрия негіздері                                         

Основы дозиметрии                                                       

Principles of dosimetry 

3 8 Пәннің мақсаты – студенттерді дозиметрлік 

өлшеулердің әдістеріне үйрету. 

Цель дисциплины – обучить студентов методам 

дозиметрических измерений. 

The purpose of the discipline is to teach students 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 
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methods of dosimetric measurements. ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Шашырау теориясы                                               

Теория рассеяния                                                                        

Scattering theory 

3 8 Бұл пән студентердің серпімді және серпімсіз 

шашыраудың негізгі сипаттамаларын теориялық 

есептеу бойынша дағдыларын қалыптастырады. 

Данная дисциплина формирует у студентов навыки 

теоретических вычислений основных 

характеристик упругого и неупругого рассеяний.    

This discipline forms the students' skills in theoretical 

calculations of the main characteristics of elastic and 

inelastic scattering.      

Кванттық 

механика                             

Квантовая 

механика                             

Quantum 

Mechanics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Іргелі әрекеттесу 

физикасы                              

Физика фундаментальных 

взаимодействий                                             

Physics of fundamental 

interactions 

3 8 Бұл пәнде фундаменталды өзара әрекеттесу 

физикасы және оларды шешудің заманауи әдістері 

қарастырылады. 

В данном курсе рассматриваются проблемы физики 

фундаментальных взаимодействий и современные 

подходы к их решению. 

This course is aimed at the considering of problems of 

physics of fundamental interactions and modern 

approaches to their solution. 

 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК  Ауыр иондар физикасы                                    3 9 Ядролармен ауыр иондардың өзара әрекеттесуінің Атомдық  ядро Ядролық физика, 
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ПД КВ 

PD EC 

Физика тяжелых ионов                                   

Heavy-Ion Physics 

ерекшеліктері, реакциялардың жіктелуі.  

Особенности взаимодействия тяжелых ионов с 

ядрами, классификация реакций.  

Features of the interaction of heavy ions with nuclei, 

the classification of reactions. 

 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Ядролық реакция өнімдері 

мен ауыр иондар тіркеуі 

мен спектрометриясы                      

Регистрация и 

спектрометрия тяжелых 

ионов и продуктов 

ядерных реакций                                      

Registration and 

spectrometry of heavy ions 

and nuclear reaction 

products 

3 9 Бұл пән қазіргі ядролық сәулелену 

детекторларымен жұмыс істеу және тәжірибелік 

деректерді өңдеу дағдыларын қалыптастырады. 

Данная дисциплина формирует навыки работы на 

современных детекторах ядерного излучения и  

обработки экспериментальных данных. 

This discipline forms the skills of working with 

modern nuclear radiation detectors and processing of 

experimental data. 

 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Экзотикалық ядролар                     

Экзотические ядра                                  

Exotic nuclei 

3 9 Бұл пәнде экзотикалық ядролардың негізгі 

қасиеттері мен сипаттамалары, эксперименталдық 

қызметте қолдануы қарастырылады. 

В данном курсе рассматриваются основные 

свойства и характеристики экзотических ядер с 

дальнейшим применением в экспериментальной 

деятельности.    

This course examines the main properties and 

characteristics of exotic nuclei with further application 

in experimental activity. 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 
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Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Сутегі энергетикасы және  

наноқұрылымды 

материалдар Водородная 

энергетика и 

наноструктуриванные 

материалы  

Hydrogen Energy and 

nanostructured materials  

3 9 Пәннің мақсаты – сутегі энергетикасының даму 

перспективалары мен мәселелерін қарастыру. 

Цель дисциплины – рассмотрение перспектив и 

проблем развития водородной энергетики.  

The aim of this discipline is to consider prospects and 

problems of development of hydrogen energy.  

 

Атомдық  ядро 

физикасына 

кіріспе 

Введение в 

физику атомного  

ядра 

Introduction to 

the physics of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials and 

Technologies 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 Конденсирленген орта 

және наножүйе физикасы 

Физика конденсированных 

сред и наносистем 

Condensed matter physics 

and nanosystems 

3 9 Курстың негізгі мақсаты студенттерді негізгі 

эксперименттік деректерге және конденсирленген 

орта мен наножүйе физикасының теориялық 

модельдеріне енгізу болып табылады. 

Основная цель курса – знакомство студентов с 

основными опытными данными и теоретическими 

моделями физики конденсированных сред и 

наносистем. 

The main purpose of the course is to introduce students 

to the main experimental data and theoretical models of 

condensed matter physics and nanosystems. 
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 Қатты дене радиациялық 

физикасы  Радиационная 

физика твердого тела 

Radiation solid state physics 

3 9 Бұл пән жаңа материалдар мен берілген 

сипаттамалар құралдарын жасау үшін қатты 

денелердің сәулелену әсерлерін зерттейді. 

Данная дисциплина изучает использование 

радиационных эффектов твердых тел для создания 

новых материалов и приборов с заданными 

характеристиками. 

Конденсирленге

н күй физикасы                                

Физика 

конденсированн

ого состояния                                    

Condensed Matter 

Physics 

Ядролық физика, 

жаңа материалдар 

және 

технологиялар 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 
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This discipline studies the use of radiation effects of 

solids to create new materials and instruments with 

specified characteristics. 
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