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FL 

5202 

 

(professional) 

  коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру. 

Курс  академиялық жазудың нормаларын меңгерту, 

сыни талдаулардың дағдыларын дамыту, ғылыми 

шолулар дайындау, аннотациялар, зерттеу 

тақырыптары бойынша рефераттар және 

библиографиялар құрастыруды қарастырады 

Целью курса «Иностранный язык 

(профессиональный)» является формирование  

межкультурно-коммуникативной компетенции 

магистрантов неязыковых специальностей в 

процессе иноязычного образования на уровне 

сверхбазовой стандартности (С1). Курс 

предусматривает овладение нормами 

академического письма, развитие навыков 

критического анализа,  подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований. 

The course of "Foreign language (professional)" is 

targeted at the formation of intercultural and 

communicative competence of Master students of non-

linguistic specialties in the process of foreign language 

education at the over-based standard level (C1). The 

course provides for mastering the principles of 

academic writing, developing the skills of critical 

analysis, preparation of research review and 

annotations, reports and bibliographies on the subject 

of ongoing research. 

 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

 

Professionally- 

Oriented Foreign 

language 

 

иностранных 

языков   

 
Foreign 

Languages 

Department 

3 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

Ped 

5203                              

Ped 

5203                              

Ped 

5203 

Педагогика                                                   

Педагогика                                             

Pedagogics 

2 2 Бұл пән жоғары  және жоғары оқу орынан кейінгі 

білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас 

педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін 

дамыту, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді 

меңгеруге және табысты ғылыми шығармашылық 

белсенділіктерін дамытуға бағытталған. 

Данный предмет направлен на развитие 

профессионально-педагогических компетенций 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

Ғылымның тарихы 

мен философиясы 

История и 

философия науки 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 
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магистрантов, умение организации учебно-

воспитательного процесса, а также на 

всестороннюю подготовку к успешному научному 

творчеству  в системе высшего и послевузовского 

образования. 

This subject is aimed at the development of 

professional and pedagogical competencies of 

undergraduates, the ability to organize the educational 

process, as well as comprehensive training for 

successful scientific creativity in the system of higher 

and postgraduate education. 

History and 

philosophy of 

science 

 

Ғылыми 

зерттеулердің 

әдіснамасы мен 

әдістері 

Методология и 

методы научного 

исследования 

Methodology and 

methods of 

scientific research 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-

knowledge  

 

4 БП МК 

БД ОК 

BD CC 

Psi 

5204                         

Psi 

5204                                      

Psi 

5204 

Психология                                                   

Психология                                                    

Psychology 

2 2 Аталмыш оқу курсының қажеттілігі 

магистранттардың негізгі заманауи психологиялық 

тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән 

психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет 

тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-

құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет 

барысында пайдалану ақылы дәлелденеді. 

Необходимость обучения данного курса 

обусловлена тем, чтобы магистранты имели 

целостное представление об  основных подходах и 

принципах современной психологической науки,  

основных методах исследования психических 

процессов, состояний и свойств личности, 

механизмов регуляции деятельности, 

закономерности поведения личности и группы, 

которые могут быть  полезными в 

профессиональной деятельности специалистов 

высшей квалификации. 

The necessity of teaching this discipline is conditioned 

by the fact that master students have a holistic view of 

main approaches and principles of modern psychology, 

main research methods of psychic processes, 

conditions and person features, mechanisms of activity 

regulation, measures of person and group behavior 

which could be useful in high qualification specialists’ 

professional activity. 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 

 

 

 

 

Педагогика 

Педагогика 

Рedagogy 

 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

 

 

 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

 

 

 

Department of 

Social pedagogy 

and self-

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

Compulsory Components for the major (university component) 

5 KП МК              

ПД ОК          

PD CC 

YaM 

5301                       

MYa 

5301                        

NM 

5301 

Ядролық модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

2 1 Курстың мақсаты әртүрлі ядролық модельдерде 

есептеулерді жүргізудің практикалық дағдыларын 

дамыту болып табылады. 

Целью курса является развитие практических 

навыков для проведения расчетов в различных 

моделях ядер. 

The purpose of this course is to develop practical skills 

for performing calculations in various nuclear models. 

Атом ядросының 

құрылымы   

                                                

Структура 

атомного ядра                                              

 

The structure of 

atomic nucleus 

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 / Elective Optional Components 

6 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

AIYaR 

5302                

YaRTI 

5302               

NRHI 

5302 

 

  

Ауыр иондар ядролық 

реакциялары                                           

Ядерные реакции с 

тяжелыми ионами                              

Nuclear reactions with 

heavy ions 

3 1 Бұл пәннің мақсаты – ауыр иондар ядролық 

реакцияларды зерттеу және олардың қазіргі 

заманғы индустрияда қолдануы. 

Цель данного курса – исследование ядерных 

реакций с тяжелыми ионами и их применение в 

современной индустрии. 

The aim of this course is research of nuclear reactions 

with heavy ions and their application in the modern 

industry. 

Атом ядросының 

құрылымы   

                                                

Структура 

атомного ядра                                              

 

The structure of 

atomic nucleus 

Ядролық физика, 

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 

NGKR 

5303                  

RNGK 

5303                 

RNGR 

Нейтрондар және гамма-

кванттар реакциялары                                                

Реакции с нейтронами и 

гамма-квантами                                          

Reactions with neutrons and 

3 1 Бұл пәннің мақсаты – нейтрондар және гамма-

кванттар реакцияларының ерекшеліктерін зерттеу. 

Цель данного курса – изучение особенностей 

реакций с нейтронами и гамма-квантами. 

This course is aimed at the study of reactions with 

Атом ядросының 

құрылымы   

                                                

Структура 

атомного ядра                                              

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 
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5303 gamma rays neutrons and gamma rays.  

The structure of 

atomic nucleus 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

8 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

YaSM

TK 

5304          

SMTS

Ya 

5304                      

SMThP

N 5304 

Ядроның 

статистистикалық  моделі 

мен термодинамикалық 

қасиеттері                  

Статистическая модель и 

термодинамические 

свойства ядер                                                                                                           

Statistical model and 

thermodynamical properties 

of nuclei 

4 1 Бұл пән бөлшектердің құрылымындағы 

аналитикалық есептеулерді орындау үшін 

ядролардың статистикалық қасиеттерін қолдану 

дағдыларын қалыптастырады. 

Данная дисциплина формирует навыки применения 

статистических свойств ядер для проведения 

аналитических расчетов по структуре частиц.  

This discipline forms the skills of applying the 

statistical properties of nuclei for performing analytical 

calculations on the structure of particles.  

Ядролық 

модельдер                                   

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 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

AYaB 

5305                 

FAYa 

5305                                    

NF 

5305 

Атомдық ядролардың 

бөлінуі                       

Деление атомных ядер                                

Nuclear fission 

4 1 Пәннің мақсаты - уран ядроларының бөлінуінде 

энергия өндіру принциптерін меңгеру. 

Цель дисциплины – овладеть принципами 

получения энергии при делении ядер урана. 

The purpose of the discipline is to master the principles 

of the energy production in the uranium nuclei fission 

processes. 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 
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Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

YaFEK

Zh 

5306                      

PPEYa

F 5306                   

FCENP

h 5306               

Ядролық физика бойынша 

эксперименттерді қою 

және  жасау                                 

Постановка и проведение 

экспериментов по ядерной 

физике                                 

Formulation and carrying 

out experiments in nuclear 

physics   

3 1 Бұл пәннің негізгі тұжырымдамасы - ядролық 

физика бойынша эксперименттерді қою және жасау 

дағдыларын игеру. 

Основная концепция данной дисциплины 

заключается в овладении навыками постановки и 

проведения экспериментов по ядерной физике. 

The main concept of this discipline is to master the 

skills of the formulation and conducting experiments in 

nuclear physics. 

Ядролық 

физиканың 

тәжірибелік әдісі                            

Экспериментальн

ые методы 

ядерной физики                                                   

Experimental 

Methods of 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 

ПД КВ 

PD EC 

YaFET

KE 

5307    

DOEY

aFE 

5307             

DEEN

PhE 

5307 

Ядролық-физикалық 

эксперименттің тіркегіш 

құрылғысы және 

электроникасы                   

Детектирующее 

оборудование и 

электроника ядерно-

физического эксперимента                                           

Detecting equipment and 

electronics of nuclear 

physical experiment 

3 1 Курстың мақсаты – тіркегіш құралғысы және 

үдеткіш технологияларды бойынша тәжірибелік 

дағдыларды игеру. 

Целью курса является овладение практическими 

навыками работы на детектирующем обородувании 

и ускорительной технике.  

The aim of the course is to master the practical skills of 

working on detecting equipment and accelerating 

technology. 

Ядролық 

физиканың 

тәжірибелік әдісі                            

Экспериментальн

ые методы 

ядерной физики                                                   

Experimental 

Methods of Nuclear 

Physics  

Ядролық физика, 

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 

GSF 

5308                             

FKL 

5308                                    

CRPh 

Ғарыштық сәулелер 

физикасы                       

Физика космических лучей                             

Cosmic Ray Physics 

3 2 Пәннің мақсаты – ядролық реакцияларды 

жеделдету үшін ғарыштық сәулелерді қолдану. 

Цель курса – применение космических лучей для 

ускорения ядерных реакций.  

The purpose of the course is to use cosmic rays for 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 
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5308 nuclear reactions acceleration. кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

13 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Nuc 

5309                          

Nuc 

5309                          

Nuc 

5309 

Нуклеосинтез                                     

Нуклеосинтез                                         

Nucleosynthesis 

 

3 2 Курстың тұжырымдамасы – Әлемдегі 

термоядролық процестердің негіздерін және 

олардың энергетикада және эксперименттерде 

қолдануын зерттеу болып табылады. 

Концепция курса – изучение основ термоядерных 

процессов во Вселенной и их применение в 

энергетике и экспериментах. 

The concept of the course is to study the fundamentals 

of the thermonuclear processes in the Universe and 

their application in power engineering and 

experiments. 

Ядролық 

модельдер                                   

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 

14 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

GSTM 

5310                      

PDKL 

5310                 

PDCR 

5310   

Ғарыштық сәулелерді 

тіркеу мәселелері                                       

Проблема детектирования 

космических лучей                                                       

The problem of the detection 

of cosmic rays 

4 2 Курстың мақсаты ғарыштық сәулелерді тіркеу 

мәселелерін іргелі зерттеу болып табылады. 

Цель курса – фундаментальное исследование 

проблем детектирования космических лучей. 

The purpose of the course is a fundamental study of the 

problems of the cosmic rays detection. 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 
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Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

15 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

KDRF

KRM 

5311 

VRFTT

RM 

5311 

IRPhS

RMS 

5311 

Қатты дененің 

радиациялық физикасына 

кіріспе және радиациялық 

материалтану   

Введение  в радиационную 

физику твердых тел и 

радиационное 

материаловедение                                

Introduction to radiation 

physics of solids and 

radiation material science 

3 2 Бұл курстың негізгі тұжырымдамасы өндірістік 

саласында қатты заттардың радиациялық әсерлерін 

қолдану болып табылады. 

Основная концепция данного курса заключается в 

применении радиационных эффектов твердых тел в 

индустрии. 

The main concept of this course is the application of 

the radiation effects of solids in the industry. 

Ядролық 

модельдер                                   

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 

16 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

RCh 

5312                       

RCh 

5312                           

RCh 

5312 

Радиохимия                                                  

Радиохимия                                              

Radiochemistry 

3 2 Пәннің мақсаты – сәулеленген материалдардың 

макроскопиялық қасиеттерін өзгертудің физикалық 

механизмдерін зерттеу. 

Цель курса – изучение физических механизмов 

изменения макроскопических свойств материалов 

под облучением. 

This course is aimed at the study of the physical 

mechanisms of changing macroscopic properties of 

materials under irradiation. 

Ядролық 

модельдер                                   

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 

ATET

YaR 

5313                

YaRPP

E 5313              

Аралық және 

табалдырықтық 

энергиялардағы ядролық 

реакциялар  

Ядерные реакции при 

4 2 Курстың мақсаты – практикалық қолдану үшін 

табалдырық энергия төңірегіндегі ядролық 

реакцияларды зерттеу.  

Целью курса является изучение ядерных реакций 

при пороговых энергиях для практических 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 
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NRITh

E 5313 

промежуточных и 

пороговых энергиях 

Nuclear reactions at 

intermediate and threshold 

energies 

применений. 

The aim of the course is the exploration of nuclear 

reactions at threshold energies for practical 

applications. 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

18 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

RDTFP 

5314                

FPRDT 

5314             

PhPRD

Th 

5314 

Радиоизотопты 

диагностика мен 

терапияның физикалық 

принциптері                  

Физические принципы 

радиоизотопной 

диагностики и терапии                                  

Physical principles of 

radionuclide diagnostics and 

therapy                                   

3 2 Курстың негізгі тұжырымдамасы - онкологиялық 

аурулар диагностикасы үшін медицинада 

радиоизотоптық диагностика мен терапияның 

қолдануы. 

Основная концепция курса – применение 

радиоизотопной диагностики и терапии в медицине 

для диагностики онкологических заболеваний. 

The main concept of this course is the application of 

radionuclide diagnostics and therapy for diagnostics of 

oncological diseases. 

Ядролық 

модельдер                                   

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 

19 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

SDTFP 

5315                 

FPLDT 

5315                  

PhPRD

Th 

5315 

Сәуле диагностикасы мен 

терапияның физикалық 

принциптері                                  

Физические принципы 

лучевой диагностики и 

терапии                                                             

Physical principles of 

radiation diagnostics and 

therapy                                                      

3 2 Бұл пәннің мақсаты - онкологиялық аурулар 

диагностикасы үшін ядролық медицинада сәуле 

диагностика мен терапияның қолдануы. 

Цель данного курса – применение лучевой 

диагностики и терапии в ядерной медицине для 

диагностики онкологических заболеваний. 

The aim of the course is the application of radiation 

diagnostics and therapy for diagnostics of oncological 

diseases. 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 
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Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

20 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

RMYa

FKA 

5316           

MYaF

RM 

5316           

MNPh

RM 

5316 

Радиациялық 

медицинадағы ядролық 

физиканың қолданбалы 

әдістері                                                

Методы ядерной физики в 

радиационной медицине                                                             

Metods of nuclear physics in 

radiation medicine 

4 2 Курстың мақсаты – радиациялық медицинадағы 

ядролық физиканың әр түрлі әдістерін қолдану. 

Цель курса – применение различных методов 

ядерной физики в радиационной медицине. 

The purpose of the course is the application of various 

methods of nuclear physics in radiation medicine. 

Ядролық 

модельдер                                   

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 

21 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

YaFEA 

5317                    

MYaF

E 5317              

MNPh

E 5317 

Ядролық-физикалық 

эксперимент әдістемесі                                               

Методика ядерно-

физического эксперимента                                    

Methods of nuclear physical 

experiment 

5 3 Курстың тұжырымдамасы – ядролық физика 

экспериментінің әдістерін тереңдетіп зерттеу. 

Концепция курса – углубленное изучение методик 

ядерно-физического эксперимента. 

The concept of the course is the specialized study of 

the methods of nuclear physical experiment. 

Ядролық 

модельдер                                   

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 

22 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

YaEKT 

5318                

PTYaE 

5318                    

DTNE 

Ядролық эксперимент 

құралдары мен техникасы                                                                        

Приборы и техника 

ядерного эксперимента                            

Devices and technique of 

4 3 Пәннің мақсаты – ядролық реакцияларды 

эксперименттік зерттеу үшін үдеткіш кешендерін 

пайдалану. 

Цель дисциплины – применение ускорительных 

комплексов для экспериментального исследования 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 
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5318   nuclear experiment ядерных реакций. 

The purpose of the discipline is the use of accelerator 

complexes for the experimental study of nuclear 

reactions. 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 

Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

23 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

GBKT 

5319                       

KTNO 

5319                     

CTSE 

5319 

Ғылым мен білім берудегі 

компьютерліқ 

технологиялар                                  

Компьютерные 

технологии в науке и 

образовании                                                           

Computer technologies in 

science and education 

5 3 Бұл пән ядролық процестерді модельдеу үшін 

компьютерлік технологияларды пайдаланудың 

практикалық дағдыларын қалыптастырады. 

Данный курс формирует практические навыки 

использования компьютерных технологий для 

моделирования ядерных процессов. 

This course forms practical skills of using the computer 

technologies for nuclear processes modeling. 

Ядролық 

модельдер                                   

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 

24 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

GZUZh 

5320                     

OPNI 

5320                   

OPR 

5320 

Ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру және 

жоспарлау                                         

Oрганизация и 

планирование научных 

исследований                                                   

Organisation and planning 

of research 

4 3 Пәннің мақсаты – ғылыми жұмыстарды рәсімдеу 

және дайындау құралдары бойынша практикалық 

білімді қалыптастыру.         

Цель курса – формирование практических знаний 

процесса и средств оформления научных работ. 

The aim of the course is the formation of practical 

knowledge of the process and means of design of 

scientific works. 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 

 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и 

технологий 

 

Department of 
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Nuclear Physics, 

New Materials 

and Technologies 

 

25 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

КOTK 

5321                      

VTKP 

5321                            

IThQF 

5321 

Квантталған өріс 

теориясына кіріспе                               

Введение в теорию 

квантованных полей                  

Introduction to the theory of 

the quantized fields 

 

3 3 Бұл пән белгілі бір сипаттамалары бар жаңа 

материалдар мен құрылғылар жасау үшін қатты 

бөлшектердің радиациялық әсерлерін зерттейді. 

Эта дисциплина изучает использование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ядролық 

модельдер                                   

Модели ядер                                             

Nuclear models 

Ядролық физика, 

жаңа 

материалдар 

және 

технологиялар 

кафедрасы 
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