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

2 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

EPF 

7201           

FEP 

7201          

PhEP 

7201  

Энергетикалық процесстер 

физикасы                                   

Физика энергетических 

процессов 

Physics of energy processes 

3 1 Бұл курс ядролық реакцияларда кездесетін 

энергетикалық процестердің физикасы, сондай-ақ 

үдеткіш технологиясы мен реакторлық типтерін 

терең зерттеуге бағытталған. 

 

Данный  курс  направлен  на  углубленное 

изучение  основ  физики  энергетических  процессов,  

протекающих  в  ядерных  реакциях,  а 

также ускорительной техники и типов реакторов. 

 

This course is aimed at an in-depth study of the 

fundamentals of the physics of energy processes 

occurring in nuclear reactions, as well as accelerator 

technology and reactor types. 

 

 

Сәулеленудің 

затпен әсерлесуі 

Ядролық физика 

әдістері 

Нейтрондық 

физика 

 

Взаимодействие 

излучения с 

веществом 

Методы ядерной 

физики 

Нейтронная 

физика 

 

Interaction of 

radiation with 

matter 

Research Methods 

in Nuclear Physics 

Neutron physics 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору 

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

YaFEK 

7202 

PEYaF 

7202 

UENPh 

7202 

 

Ядролық физикада 

электрониканы қолдану 

Применение электроники 

в ядерной физике 

Application of electronics in 

nuclear physics 

5 1 Докторанттарға зарядталған бөлшектердің үдеткіші 

бойынша ядролық физика саласында жүргізіліп 

жатқан эксперименттік зерттеулердің негізі болып 

табылатын және ғылымның осы саладағы 

жетістіктерін қамтамасыз ететін негізгі физикалық 

идеяларды таныстыру. 

 

Ознакомить докторантов с главными физическими 

идеями, лежащими в основе проводимых в 

настоящее время в области ядерной физики 

экспериментальных исследований на ускорителях 

заряженных частиц и обеспечивающих прогресс в 

этой области науки.  

 

To read  the doctoral students with the main physical 

ideas that underlie the experimental research currently 

carried out in the field of nuclear physics on accelerators 

Ядролық физика 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

экспериментов 

ядерной физики 

 

Setting up and 

conducting 

experiments in 

nuclear physics 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 



 
 

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

 

of charged particles and which provide progress in this 

field of science. 

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ShKATZ

7203 

SVTP 

7203 

BESBTC

7203 

Шоқтың каналдар арқылы 

тасымалдануы жүйелері  

және мөлшерлеу 

Система вывода, канал 

транспортировки и 

калибровка пучка 

Beam extraction system, 

beam transportation channel 

and calibration 

5 1 Заманауи  үдеткіштердің жоғары ажыратқыш 

детекторлар және спектрометриялық жүйелер тұралы 

білім беру. 

 

Экспериментальные методы ядерной физики, 

применяемые в современном эксперименте, 

планирование и проведение ядерно-физических 

исследований с использованием  современных 

методов и технологий в ядерной физике. 

 

Experimental methods of nuclear physics used in modern 

experiments, planning and conducting nuclear physics 

research using modern methods and technologies in 

nuclear physics. 

Ядролық физика 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

экспериментов 

ядерной физики 

 

Setting up and 

conducting 

experiments in 

nuclear physics 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

YaRM 

7304  

MYaR 

7304   

NRM 

7304 

Ядролық реакциялардың 

алмасу механизмдері 

Обменные механизмы 

ядерных реакций 

Exchange mechanisms of 

nuclear reactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1 Ядролардың өзара әрекеттесу және ядролық 

реакциялардың негізгі заңдылықтары туралы нақты 

түсінік алу. Ядролық реакциялардың әртүрлі 

механизмдерін зерттеу түрлі процестердің көлденең 

қималарын өлшеудің тәжірибелік әдістерін қолдану. 

 

Получить четкое представление о ядро-ядерном 

взаимодействии и основных закономерностях 

ядерных реакций. Изучение различных механизмов 

ядерных реакций предполагает освоение 

экспериментальных методов измерения сечений 

различных процессов.  

 

Get a clear idea of the nucleus-nuclear interaction and 

the main regularities of nuclear reactions. The study of 

various mechanisms of nuclear reactions involves the 

development of experimental methods for measuring 

cross sections of various processes. 

 

Ядро модельдері 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

6 КП ТК TYaR Ядролық әсерлесу 5 1 Төмен энергиялардағы атомдық ядролардың өзара Ядро модельдері Ядролық физика, 
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ПД КВ 

PD EC 

7305  

PYaR 

7305        

DNR 

7305 

потенциалдардың 

теориясы 

Теория потенциалов 

ядерных взаимодействий 

Theory of nuclear 

interaction potentials 

әрекеттесуі кезінде пайда болатын негізгі 

процестерді зерттеу. Ядролық реакциялар атом 

ядроларының динамикасы  және қасиеттерін зерттеу. 

 

Изучение основных процессов, происходящих при 

взаимодействии (столкновении) атомных ядер при 

низких энергиях. Ядерные реакции являются 

основным инструментом исследования свойств 

атомных ядер и ядерной динамики.  

 

The study of the main processes occurring during the 

interaction (collision) of atomic nuclei at low energies. 

Nuclear reactions are the main tool for studying the 

properties of atomic nuclei and nuclear dynamics. 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

7 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

NSH 

7306           

HMI 

7306       

NRCh 

7306 

Нейтрондық сәулеленудің 

харектеристикасы 

Характеристики 

нейтронного излучения 

Characteristics of neutron 

radiation 

5 1 Нейтрондық сәулеленудің харектеристикасын түсіну 

үшін жартылай өткізгіштердің негізгі типтері мен 

элекрондық қондырғылар және олардың қолдану 

туралы түсініктерді қалыптастыру  

 

Формирование основных типов полупроводниковых 

и электронных устройств и их концепции для 

понимания характеристик нейтронного излучения. 

 

Formation of basic types of semiconductors and 

electronic devices and their concepts for characteristic of 

neutron disintegration. 

Ядролық физика 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

экспериментов 

ядерной физики 

 

Setting up and 

conducting 

experiments in 

nuclear physics 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

8 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

YaAZM 

7307 

SPYA 

7307    

MPNA 

7307   

Ядролық астрофизиканың 

заманауи мәселелері 

Современные проблемы 

ядерной астрофизики 

Modern problems of nuclear 

astrophysics 

5 1 Әлемнің тууы мен эволюциясы процесінде 

ядролардың (нуклеосинтез) синтезі туралы заманауи 

көзқарастар және ақпарат. 

 

Современных взглядов и сведений о синтезе ядер 

(нуклеосинтезе) в процессе рождения и эволюции 

Вселенной.  

 

Modern views and information about the synthesis of 

Ядро модельдері 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 
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nuclei (nucleosynthesis) in the process of the birth and 

evolution of the universe. 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

AYaK 

7308 

SAYa 

7308           

SAN 

7308 

Атом ядросының нуклон 

және кластерлік 

құрылымы 

Нуклонная и кластерная 

структура атомного ядра 

Nucleon and cluster 

structure of the atomic 

nucleus 

5 1 Физика және микро әлем технологиясы саласындағы 

терең мамандандырылған білім алу, бұл ғылымның 

табысты дамуына мүмкіндік береді. Тәжірибе мен 

теориялық зерттеулерді ұйымдастырудың барлық 

түрлерін және дағдыларын игеру. 

 

Глубоких специализированных знаний в области 

физики и техники микромира, которые позволят 

успешно развивать науку. Овладение всеми видами и 

навыками организации эксперимента и 

теоретического исследования. 

 

Deep specialized knowledge in the field of physics and 

technology of the microcosm, which will allow the 

successful development of science. Mastering all kinds 

and skills of organizing experiments and theoretical 

research. 

Ядро модельдері 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

EBOOA

SM 7309  

SMECh

V 7309    

SMEPI 

7309 

Элементар бөлшектер 

және олардың өзара 

әсерлесуінің стандарттық 

моделі 

Стандартная модель 

элементарных частиц и их 

взаимодействий 

Standard model of 

elementary particles and 

their interactions 

5 1 Элементар бөлшектердің механизмдері, физикалық 

өзара әрекеттесу түрлері (гравитациялық, әлсіз, 

электромагниттік, ядролық) негізгі сипаттамалары 

және элементар бөлшектердің жіктелуі. 

 

Механизмы элементарных частиц, виды их 

физических взаимодействий (гравитационных, 

слабых, электромагнитных, ядерных) основные 

характеристики и классификация элементарных 

частиц. 

 

Basic concepts, mechanisms of elementary particles, 

types of their physical interactions (gravitational, weak, 

electromagnetic, nuclear); basic characteristics and 

classification of elementary particles. 

Ядролық 

физикадан 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

эксперимента по 

ядерной физике 

 

Setting up and 

conducting an 

experiment in 

nuclear physics 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

11 КП ТК RSTIYa Ауыр иондар 7 2 Ауыр иондар бар ыдырау реакциялары Ядролық Ядролық физика, 



 
 

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

 

ПД КВ 

PD EC 

R7310              

RSTIPY

aR7310                  

RSTIPY

aR7310   

реакцияларының 

өнімдерін талдау 

Анализ продуктов реакций 

с тяжелыми ионами 

Analysis of products of 

reactions with heavy ions 

эксперименттерін жүргізу методикасын талдау 

тағдыларын үйрену, ауыр иондармен 

эксперименттердің нақты мақсаттар мен 

басымдықтарды анықтау, реакциялардың және 

ыдырау өнімдерінің негізгі түрлерін білу. 

 

 

Приобретение навыков анализа методики проведения 

экспериментов реакций рассеяния с тяжелыми 

ионами процессов, постановки конкретных задач и 

приоритетов при проведении экспериментов с 

тяжелыми ионами; знания основных видов реакций и 

продуктов распада. 

 

Acquisition of skills in analysis of methods of 

conducting experiments of scattering reactions with 

heavy ions of processes, setting specific tasks and 

priorities in experiments with heavy ions; knowledge of 

the main types of reactions and decay products. 

физикадан 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

эксперимента по 

ядерной физике 

 

Setting up and 

conducting an 

experiment in 

nuclear physics 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

12 КП ТК 

ПД КВ 

  PD EC 

AIF 

7311   

FTI  

7311              

HIPh 

7311 

 

Ауыр иондар 

физикасындағы екінші 

ретті шоғыры 

Физика тяжелых ионов на 

вторичных пучках 

Physics of heavy ions on 

secondary beams 

7 2 Ауыр иондар физикасының эксперименталдық 

базасында үдетілген ауыр иондардың нысанаға тиіп 

содан пайда болған радиоактивті бөлшектерді қайта 

екінші ретті шоғыры алу әдістер. 

 

Экспериментальной базой ускоренных тяжелых 

ионов попадает мишень после это получены частиц 

ускорять является метод получения второй партии 

радиоактивных частиц. 

 

The experimental base of the weakened ions populates 

the fattening part of the electrolux separated from the 

third part of the radioactive substitute method. 

 

 

 

 

 

 

 

Ядролық 

физикадан 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

эксперимента по 

ядерной физике 

 

Setting up and 

conducting an 

experiment in 

nuclear physics 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

13 КП ТК YaSD Заманауи удеткіштердің 7 2 Атом ядросының құрылымы, реакция каналдары Ядролық Ядролық физика, 
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ПД КВ 

PD EC 

7312           

DyaI 

7312      

NRD 

7312 

жоғары рұқсатнамасы бар 

детектор және 

спектрометриялық 

жүйелері 

Высокоразрешающие и 

спектрометрические 

системы современных 

ускорителей 

High-resolution and 

spectrometric systems of 

modern accelerators 

жайлы заманауи көрініс, ауыр және жеңіл 

ядролармен тәжірибе жасау әдістері, заманауи ядро 

модельдері, қазіргі заманғы үдеткіштер, бөлшек 

детекторлары, реактор түрлері. 

 

Современные представления о структуре атомных 

ядер, каналов реакции, методика постановки и 

проведения эксперимента с легкими и тяжелыми 

ядрами, современные модели ядер, типы 

современных ускорителей, детекторов частиц, виды 

реакторов. 

 

Modern ideas about the structure of atomic nuclei, 

reaction channels, methods of setting up and conducting 

experiments with light and heavy nuclei, modern models 

of nuclei, types of modern accelerators, particle 

detectors, types of reactors. 

физикадан 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

эксперимента по 

ядерной физике 

 

Setting up and 

conducting an 

experiment in 

nuclear physics 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

14 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

YaT 

7313 

YaTAE 

7313 

NTNP 

7313 

Ядролық технология 

Ядерные технологии 

Nuclear technology 

7 2 Бүгінгі әлемде атомдық энергетика өте маңызды 

орын алады. Ядрода өтетін процесстерді, реакторлар 

және зарядталған бөлшектерді үдеткішдердін негізгі 

түрлерін таңыстыру. 

 

В современном мире атомная енергетика занимает 

очень важное место. Понимание процессов, 

протекающих в ядре, знани основних видов 

реакторов и ускорителей заряженных частиц. 

 

In the modern world, nuclear power occupies a very 

important place. Understanding the processes in the 

nucleus, knowledge of the main types of reactors and 

charged particle accelerators. 

Ядролық 

физикадан 

бойынша 

эксперименттерд

і қою және жасау 

 

Постановка и 

проведение 

эксперимента по 

ядерной физике 

 

Setting up and 

conducting an 

experiment in 

nuclear physics 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

15 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

SZhYaA 

7314        

VILYa 

7314       

IBRLN 

7314 

Оптикалық потенциалдың 

жүйелі параметрлерін 

оңтайландыру 

Оптимизация 

систематических 

параметров оптического 

потенциала 

7 2 Зерттелетін ядролық жүйелердің эксперименттік 

деректерді кең энергетикалық интервал бойынша 

талдаудан оптикалық өзара әрекеттесу потенциалы. 

 

Оптических потенциалов взаимодействия для 

исследуемых ядерных систем из анализа 

экспериментальных данных в широком интервале 

Ядро модельдері 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 



 
 

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

 

Systematic optimization of 

parameters of the optical 

potential 

энергий. 

 

Optical interaction potentials for the investigated nuclear 

systems from the analysis of experimental data over a 

wide energy interval. 

 

 

 

 

 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

16 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

SZhYaA 

7315      

VILYa 

7315           

IBRLN 

7315 

Оптикалық модель 

бойынша күрделі 

бөлшектердің шашырауы 

Рассеяние сложных частиц 

в оптической модели 

Scattering of complex 

particles in an optical model 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Зерттелетін ядролық жүйелер үшін оптикалық 

потенциалдың оңтайлы параметрлерін анықтау және 

олардың құрылымына байланысты шашыраудың 

көлденең қималары мен механизмдерін анықтау үшін 

алынған эксперименттік деректерге талдау жүргізу. 

 

Проведение анализа полученных экспериментальных 

данных для установления оптимальных параметров 

оптического потенциала для исследуемых ядерных 

систем и определение механизмов формирования 

сечений рассеяния в зависимости от их структуры. 

 

Carrying out the analysis of the experimental data 

obtained for establishing optimal parameters of the 

optical potential for the nuclear systems under study and 

determining the mechanisms for the formation of 

scattering cross sections, depending on their structure. 

Ядро модельдері 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

17 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

BZhYaD

Sh 7316    

DRChL

Ya 7316       

DSPBLN

7316 

Бөлшектердің жеңіл 

ядроларда дифракциялық 

шашырауы 

Дифракционное рассеяние 

частиц на легких ядрах 

Diffraction scattering of 

particles on light nuclei 

7 2 Дифрациялық әдістер арқылы иондардың серпімді 

шашырауынан туындайтын ядролық деформацияның 

зерттелуі және мақсатты ядролардың кеңістіктік 

құрылымының қимаға әсерін зерттеу. 

 

Изучение ядерной деформируемости, возникающей в 

упругом рассеянии ионов на четных и нечетных 

ядрах дифракционными методами и исследование 

влияния на сечения особенностей пространственной 

Ядро модельдері 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 



 
 

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

 

структуры ядер-мишеней. 

 

The study of nuclear deformability arising in the elastic 

scattering of ions on even and odd nuclei by diffraction 

methods and investigation of the effect on the cross-

sections of the features of the spatial structure of target 

nuclei. 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

18 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KTBM 

7317        

KTUM  

7317         

QthAM  

7317  

Кванттық теорияның 

бұрыштық моменті 

Квантовая теория углового 

момента 

Quantum theory of angular 

momentum 

7 2 Ядролық физиканың негізін кванттық қасиеттерді 

және элементар бөлшектерді, атомдық ядролар мен 

құрамын білу керек. Бұл курс оларды зерттеуге, 

сондай-ақ бөлшектердің басқа да ерекшеліктеріне 

тікелей байланысты.  

 

Знание квантовых свойств и описаний элементарных 

частиц, атомных ядер и составных систем составляет 

основу ядерной физики. Данный курс 

непосредственно связан с изучением этих, а также 

других особенностей частиц.  

 

Knowledge of quantum properties and descriptions of 

elementary particles, atomic nuclei and composite 

systems is the basis of nuclear physics. This course is 

directly related to the study of these as well as other 

features of the particles. The internal properties of 

particles, their motion and interaction are directly related 

to its angular momentum.  

Ядро модельдері 

 

Модели ядер 

 

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 
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