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Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цели образовательной программы / Profile of the education programme 

5B060500 - «Ядролық физика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты - ядролық физика облысында іргелі білімі, ядролық - 

физикалық қондырғыларда жұмыс жасау практикалық дағдысы бар және ғылыми-зерттеу саласында кәсіби шеберлігін дамыта алатын, іске асыра 

алатын жан-жақты сауатты, білікті, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау /  

 

Целью ОП 5В060500 - «Ядерная физика» является подготовка всесторонне образованных, квалифицированных кадров, обладающих  

фундаментальными знаниями в области ядерной физики и практическими навыками работы на ядерно - физических установках, способных к развитию 

и реализации профессиональных навыков в научно- исследовательской  деятельности /  

 

The aim of EP-5B060500 Nuclear physics is to prepare thoroughly educated, skilled and competitive personnel with fundamental knowledge in the field of nuclear 

physics and practical skills of working on the nuclear-energetical plants, capable of development and realization of professional skills in research work 

 

Білім берудің негізгі нәтижелері / Ключевые результаты обучения / Key learning outcomes 

 

«Ядролық физика» бағыты бойынша білім беру бағдарламасының түлектері: ядролық – физикалық есептерді шешу кезінде іргелі ғылым заңдарын 

қолдана алады; үдеткіштерде, эксперименттік қондырғыларда жұмыс істеуге қабілетті болады; эксперименттен алынған мәліметтерді талдап және 

өңдей біледі; сондай – ақ атом ядросы мен элементар бөлшектерді заманауи физикасында қолданылатын элементар бөлшектерді тіркеудің заманауи 

әдістерін қолдана алады; сәулеленудің түрі мен оның қасиетіне байланысты нақты ядролық – физикалық есептерді шешу кезінде детекторды тиімді 

таңдай біледі; ядролық – физикалық процесстердің механизмін түсіндіретін заманауи теориялық білімге қол жеткізеді; ядролық физика және атом 

ядросы мен элементар бөлшектер физикасы аумағында өз бетімен зерттеу жұмысын жүргізе біледі.  

 

Выпускники образовательной программы по направлению «Ядерная физика» смогут: использовать знания фундаментальных наук при решении ядерно 

- физических задач; иметь навыки работы на ускорителе, экспериментальной установке; обрабатывать и анализировать получаемую в эксперименте 

информацию; также пользоваться современными методами регистрации элементарных частиц, применяющихся в физике атомного ядра и 

элементарных частиц; подбирать детекторы для решения конкретных ядерно-физических задач в зависимости от типа излучения и его свойств; 

обладать современными теоретическими знаниями, объясняющими механизм ядерно-физических процессов; владеть исследовательскими навыками и 

выполнить самостоятельную исследовательскую работу в сфере ядерной физики и элементарных частиц. 

 

Graduates of educational programs for specialty 5B060500 - «Nuclear physics» will be able to: apply the knowledge of basic science to solve the nuclear - physics 

problems; have the skills to work on the accelerator and the experimental setup; to process and analyze information obtained in the experiment; also use modern 

methods of registration of elementary particles which are used in nuclear physics and elementary particle; to choose detectors for solving specific problems of 

nuclear physics, depending on the type of radiation and its properties; to possess modern theoretical knowledge, to explaining the mechanism of nuclear-physics 

processes; own research skills and to perform independent research work in the field of nuclear physics and elementary particles. 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education programme 

1 Білім беру бағдарламасының негізгі модульдері / Основные модули образовательной программы / The core modules of the education 

programme 
Код/код/ 

Code 

Модульдің атауы /Название 

модуля / 

The name of the module 

Оқыту нәтижелері Результаты обучения Learning Outcomes 

Жалпы  модульдер /Общие  модули /General  modules   

EDUC 

21001 

Жалпы білім беру модулі 

Модуль общей образованности 

Module of the general education 

Аутентті кәсіби бағытталған мәтіндерді 

интерпритациялау дағдысына ие болу; 

кәсіби тілдесу мәселелеріне қатысты 

мамандық бойынша  терминалогияларды 

қолдана отырып,  алдын-ала 

дайындалмаған  пікірін дұрыс жеткізе алу  

Владеть навыками интерпретирования 

аутентичных профессионально-

ориентированных текстов текстов (на 

казахском, русском, иностранном языке); 

уметь продуцировать (воспроизводить) 

неподготовленное высказывание по 

проблемам профессионального общения, 

используя терминологию по специальности 

Be skilled in interpreting authentic 

professionally-oriented texts; be able to 

produce (reproduce) unprepared statements 

on professional communication using 

specialized terminology  

HIST 

21002 

Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттіліктер модулі 

Модуль социально-этических 

компетенций 

Module of the social and ethical 

competencies 

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихының 

әлемдік тарих контекстінде алып 

қарағанда бірегей және маңызды орнын 

білуге және түсінуді, олардың болашақ 

кәсіби қызметінің әлеуметтік 

маңыздылығын анықтауды және 

тұжырымдауды , қазіргі заманның өзекті 

мәселелері бойынша өз ұстанымдарын 

қорғауды философиялық талқылау мен 

дәлелдер жасауға қабілеттілікті 

арттыруға; ақпаратты талдау 

субъективтілікті барынша азайтуды; 

олардың болашақ мамандығының 

әлеуметтік маңыздылығын түсінуді 

үйренеді. 

 

Будет знать и понимать уникальное и 

значимое место истории современного 

Казахстана в контексте всемирной 

истории, способен грамотно вести 

философскую дискуссию и  

аргументированно отстаивать собственные 

позиции по актуальным проблемам 

современности,  определять и 

формулировать социально-значимые цели 

своей будущей профессиональной 

деятельности; минимизировать 

субъективизм при анализе информации; 

осозновать социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Students will know and understand the 

unique and important place of the 

contemporary Kazakhstan in the context of 

world history,   be able to competently lead a 

philosophical discussion and arguments to 

defend their positions on topical issues of 

our time,identify and formulate socially 

important goals of their future professional 

activity, minimize subjectivity in the 

analysis of information; be aware of the 

social importance of their future profession. 

MNGT 

21003  

Экономикалық, 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық құзыреттіліктер 

модулі 

Модуль экономических и 

организационно-управленческих 

компетенций 

Module of the economic, 

organizational and management 

competencies 

Біріккен талдау әдістемесін, өз бизнесін 

құру және дамыту бойынша жоспарлау 

және шешім қабылдау; жұмыспен 

қамтуда қиын жағдайларында шешім 

қабылдай алуды ; шығармашылық және 

кәсіби салада жаңа идеяларды табысты 

жүзеге асыру арқылы дәлелдеуді білетін 

болады. 

Будет знать методологию совместного 

анализа, проектирования и принятия 

решений для создания и развития 

собственного бизнеса; способен принимать 

решения в сложных ситуациях трудовой 

деятельности; мотивирован к креативности 

и успешной реализации новых идей в 

профессиональной сфере. 

Students will know the methodology of the 

joint analysis, planning and decision-making 

to create and develop their business; able to 

make decisions in difficult situations of 

employment; will be motivated by creativity 

and successful implementation of new ideas 

in the professional sphere 

 

Мамандық модульдері /Модули специальности / Modules in major   

MATH 

22504 

Жоғары математика модулі 

Модуль высшей математики  

Module of higher mathematics  

Бір және бірнеше айнымалы 

функцияларына, қатарлар мен еселік 

интегралдар теорияларына талдау жасау 

Знать анализ функций одной и многих 

переменных, теорией рядов, кратных 

интегралов и быть способным применять 

To own analysis of functions of one and 

several variables, the theory of series, 

multiple integrals, and be able to apply them 



және оларды жуықтап есептеуге, 

геометриялық, физикалық және 

қолданбалы есептерге қолдану. 

Интегралды және дифференциалды 

теңдеулерді шешу әдістерін меңгеру және 

нақты физикалық есептерді шешу кезінде 

оларды қолдана білу қабілетті болу. 

Векторлық және тензорлық анализ 

негіздерін білу: набло операторының 

әсерін және оның түзусызықты және 

қисықсызықты координаталар 

жүйесіндегі скаляр және векторлық 

туындыларының әсерін, сондай-ақ 

векторлық функцияларды интегралдау; 

(псевдо)тензорлар туралы, олардың 

тікелей туындылары туралы базалық 

білімді жетілдіру. Статистикалық 

мәліметтерді, сондай-ақ классикалық 

және кванттық физиканың 

қосымшаларды өңдеу үшін  

ықтималдылық теория негіздерін білу. 

Комплексті айнымалы функциялар 

теориясын меңгеру және оларды 

физикалық есептерді шешу кезінде 

қолдануға қабілетті болу. Топтар 

теориясының негізін және оның негізгі 

бөлімін – ұсынулар теориясын игеру. 

Топтар теориясын саналуан физикалық 

есептерге (кристалдар мен 

молекулалардың симметриясы, атомдық 

спектрлер, ядро мен элементар 

бөлшектердің физикасы) қолдана білу.  

их в приближенных вычислениях, 

геометрических, физических и  

прикладных задачах. 

Владеть методами решения интегральных 

и  дифференциальных уравнений  и  быть 

способными применять их при решении 

конкретных физических задач. 

Знать основы векторного и тензорного 

анализа: действие оператора набла и его 

скалярного и векторного произведений в 

прямолинейных и криволинейных 

координатных системах, а также 

интегрировать векторные функции; 

демонстрировать базовые знания о 

(псевдо)тензорах, об их прямых 

произведениях, подчинению правилу 

частного, действиях аффиноров.  Знать 

основы теории вероятности и быть 

способными применять их для обработки 

статистических данных, а также в 

приложениях как классической так и 

квантовой физики. Знать основные понятия 

и свойства объектов линейной алгебры для 

применения их в решении физических 

задач и прикладных задач компьютерных 

наук. Владеть основными методами 

решения аналитических задач, связанных с 

векторами и кривыми второго порядка, и 

быть способными применять их при 

решении физических задач. 

Владеть методами  анализа функции 

комплексного переменного и быть 

способными применять их при решении  

физических задач.  

in approximate calculations, geometrical, 

physical and applied problems. To own 

methods for solving integral and differential 

equations, and be able to apply them in 

solving specific physical problems. To know 

the basics of vector and tensor analysis: 

effect of the operator nabla and its scalar and 

vector products in rectilinear and curvilinear 

coordinate systems, as well as integrate 

vector functions; demonstrate a basic 

knowledge of (pseudo) tensors, their direct 

products, obedience to the rules of private, 

actions of affinors. Know the basics of 

probability theory and be able to use them 

for statistical data processing, as well as 

applications of both classical and quantum 

physics. To know the basics concepts and 

properties of objects of linear algebra for 

application for decidings of physical and 

application problems of computer science. 

To be familiar with the basic methods for 

solving analytical problems associated with 

vectors and curves of the second order, and 

be able to apply them in solving physical 

problems. To own methods of analysis of the 

function of a complex variable, and be able 

to apply them in solving physical problems. 

Know the basics of Group Theory and its 

most important applications section - the 

theory of representation. To be able to apply 

the theory of groups in numerous physical 

problems (the symmetry of crystals and 

molecules, the magnetic symmetry, atomic 

spectra, nuclear physics and elementary 

particles).  

 

MATH 

22105 

Математикалық физика және 

математикалық модельдеу 

модулі  

Модуль математической физики 

и математического 

моделирования 

Module of mathematical physics 

and mathematical modeling 

Физикалық заңдар негізінде 

математикалық физиканың шектік 

есептерінің математикалық қойылымын 

дұрыс тұжырымдауға қабілетті болу, 

математикалық физиканың теңдеулерінің 

шектік есептерін шешу әдістерін меңгеру 

және оларды қолданбалы есептерді 

қолдануға қабілетті болу. Нақты 

есептерді шешу кезінде математикалық 

физиканың әдістерін қолдана білу, оларға 

Быть способными на основе физических 

законов корректно формулировать 

математическую постановку краевых задач 

математической физики; владеть методами 

решения краевых задач для уравнений 

математической физики и быть 

способными применять их в прикладных 

задачах. Быть способными использовать 

методы математической физики для 

решения конкретных задач, грамотно 

To be capable to correctly formulate the 

mathematical formulation of boundary value 

problems of mathematical physics on the 

basis of physical laws. Own methods for 

solving boundary value problems for 

equations of mathematical physics and be 

able to apply them to practical problems. To 

be able to use the methods of mathematical 

physics to solve specific problems, 

competently formulate posing challenges 



қатысты қойылған міндеттерді сауатты 

тұжырымдау; теориялық және 

математикалық физика төңірегіндегі 

есептерді өз бетімен зерделеуге және 

шығаруға қабілетті болу. Физикалық 

есептерді шешу кезінде сандық әдістерді 

және программалаудың заманауи 

тілдеріні қолдана алуға қабілетті болу. 

С++ тіліндегі компьютерлік графика мен 

анимациялардың қарапайым әдістерін, 

графикалық интерфейсті 

программалауды меңгеру, көптопты 

қосымшалар құру, физикада 

компьютерлік модельдеуде  дағдыны 

қалыптастыру және оларды кәсіби 

есептерді шешу кезінде қолдануға 

қабілетті болу. Игерілген процесстердің 

математикалық моделін құру, ядролық-

физикалық құбылыстар мен процестерді 

зерттеу үшін теориялық және сандық 

әдістерді қолдану, зерттеу нәтижелеріне 

талдау жасау, оларды арнайы 

компьютерлік бағдарлама арқылы 

сараптау және алынған нәтижелердің 

мәнділігін бағалау. 

формулировать постановку стоящих перед 

ними задач; быть способными 

самостоятельно изучать и решать задачи в 

области теоретической и математической 

физики. Быть способным применять при  

решении физических задач численные 

методы и современные языки 

программирования, обрабатывать 

полученные результаты и анализировать их 

с помощью компьютерных программ. 

Знать  простейшие методы компьютерной 

графики и анимации на языке С++, 

программированием графического 

интерфейса, создавать многопоточные 

приложения, приобретать навыки 

компьютерного моделирования в физике и 

быть способными использовать их для 

решения профессиональных задач. 

Создавать математические модели 

изучаемых процессов, применять 

теоретические и численные методы для 

исследования ядерно-физических явлений 

и процессов, обрабатывать полученные 

результаты исследований, анализировать 

их с помощью компьютерных программ и 

способность оценивать значимость 

полученных результатов. 

they face; be able to independently study 

and solve problems in theoretical and 

mathematical physics. To be able to use 

numerical methods and modern 

programming languages while solving 

physical problems, to be able to process the 

obtained results and to analyze them with 

the help of computer programs. To possess 

the simplest methods of computer graphics 

and animation in C ++, GUI programming, 

to create multi-threaded applications, to 

acquire the skills of computer modeling in 

physics and be able to use them to solve 

professional problems. To create a 

mathematical model of the process, to apply 

theoretical and numerical methods for the 

study of nuclear physics phenomena and 

processes, process the results of studies to 

analyze them with the help of computer 

programs and be able to evaluate the 

significance of the results. 

NCPh 

22206 

Нанотехнология модулі 

Модуль нанотехнологии 

Module of and nanotechnology 

Наноқұрылымды материалдарды 

химиялық синтездеу әдістерін игеру және 

осы материалдарды алу жолдарын  

көрсете білу; сондай-ақ нанобөлшекті 

физика-химиялық әдіспен алудың негізін 

білу, наноматериалдардың физикалық 

қасиетіне талдау жасауды игеру. Тректік 

мембраналарды дайындаудың негізгі 

әдістерін игеру, тректік мембрана 

құрылымының айрықша қасиеттерін 

талдай білу, олардың жасау жолдарын 

білу. 

Знать методы химического синтеза 

наноструктурных материалов и 

демонстрировать навыки получения этих 

материалов; а также основами физико-

химических методов получения 

наночастиц и анализа физических свойств 

наноматериалов. Владеть основными 

навыками измерения характеристик 

наноразмерных частиц. Знать основные 

методы  изготовления трековых мембран, 

анализировать отличительные свойства 

структуры трековых мембран, 

демонстрировать навыки разработки 

трековых мембран. 

To own methods of chemical synthesis of 

nanostructured materials and to demonstrate 

skills of the preparation of these 

materials; as well as the basics of physical 

and chemical methods for the preparation of 

nanoparticles and analysis of the physical 

properties of nanomaterials. To possess the 

basic skills of measuring the characteristics 

of nanoscale particles.To be familiar with 

the basic methods of manufacturing track 

membranes, analyze the distinctive 

properties of the structure of track 

membranes, demonstrating skills of 

development of track membranes. 

NCPh 

22807 

Жалпы және теориялық физика 

модулі 

Модуль общей и теоретической 

физики 

Module of general and theoretical 

Физикалық құбылыстарды талдау, 

физикалық есептердің шешу және 

эксперименттік нәтижелерді талдау үшін 

жалпы физика негіздері мен оның зерттеу 

әдістерін меңгеру. Атомдық физиканың 

Знать основы общей физики и ее методы 

исследования для анализа физических 

явлений и уметь решать физические задачи 

и анализировать результаты эксперимента.  

Владеть понятийным аппаратом атомной 

To know the basics of physics and its 

research methods for the analysis of physical 

phenomena, solving physical problems and 

analyze the results of the experiment. To 

own conceptual apparatus of atomic physics, 



physics және атомдық-молекулалық деңгейде 

кванттық құбылыстардың түсініктерін 

меңгеру, кванттық физиканың және 

атомдардың мен молекулалардың 

электрондық қабықшасымен шартталған 

физикалық құбылыстардың 

эксперименттік және теориялық 

негіздерін кәсіби қызметте  мәселелерді 

шешуде қолдана білуге қабілетті болу. 

Теориялық механиканың әмбебап  

түсініктерін және принциптерімен 

меңгеру; материялық нүктенің,  қатты 

дененің және механикалық жүйелердің 

тепе-теңдік заңдарын олардың тепе-

теңдік және қозғалыс теңдеулерін шешу 

үшінқабілетті болу.  Электродинамика 

түсінік аппаратын, арнайы салыстырмалы 

ықтималдылық теориясын, 

электрмагниттік өріс үшін Лоренц 

түрлендіруін меңгеру; электрмагниттік 

өзара әсерлесуі үлкен роль ойнайтын 

микро және нано деңгейдегі теориялық 

және практикалық есептерді шешу үшін 

Максвелл теңдеуін қолдана білуге 

қабілетті болу. Микроәлемнің негізгі 

заңдылықтарымен таныс болу, 

микронысандарды сипаттайтын 

теңдеудің тура және жуықтап шешу 

әдістерін білу, атомдық және ядролық 

физика есептерін шығаруда игерілген 

дағдыны қолдануға қабілетті болу. 

Макрожүйелердің термодинамикалық 

және статистикалық күйлерін зерттеудің 

негізгі әдістерін игеру, оларды кәсіби 

ауқымдағы есептерді шешу үшін 

қолдану. Жартылай өткізгіштер 

қасиеттері және p-n ауысуларындағы 

процесстер, сондай-ақ құрылғының және 

өндіріс пен тұрмыста қолданылатын 

электроника мен микроэлектроника 

аспаптарының негізгі жұмыс тәртібі 

туралы теориялық білімін меңгеру. 

Электронды аппаратураны талдау үшін 

жинақталған білімдерін практикада 

қолдана білу. 

физики, квантовых явлений на атомном 

уровне, быть способными применить 

изученные экспериментальные и 

теоретические основы квантовой физики и 

физических явлений, обусловленных 

электронными оболочками атомов и 

молекул, для решения задач в 

профессиональной деятельности. Знать 

универсальные понятия и принципы 

теоретической механики; быть способными 

составить и решить уравнения движения 

материальной точки, твердого тела и 

механической системы. Владеть 

понятийным аппаратом электродинамики, 

знать основы специальной теории 

относительности, преобразования Лоренца 

для электромагнитного поля; быть 

способными применять уравнения 

Максвелла для решения теоретических и 

практических задач, в которых важную 

роль играют электромагнитные 

взаимодействия. Знать основные 

закономерности  микромира, методов 

точного и приближенного решения 

уравнений, описывающих микрообъекты, 

быть способным применить навыки в 

решении задач атомной и ядерной физики. 

Знать основные методы исследования 

термодинамических и статистических 

состояний макросистем, применять их для 

решения задач в профессиональной 

области. Знать  основные понятия  и 

законы физики конденсированного 

состояния, быть способными решать 

актуальные задачи в области физики 

полупроводников. Знать о свойствах 

полупроводников и процессах на p-n 

переходе, а также об устройстве и 

основных рабочих режимах приборов 

электроники и микроэлектроники, 

используемых в производстве и быту. Быть 

способными  применять накопленные 

знания на практике для анализа 

электронной аппаратуры.   

quantum phenomena at the atomic level, to 

be able to apply studied experimental and 

theoretical foundations of quantum physics 

and physical phenomena due to the electron 

shells of atoms and molecules, to solve 

problems in their professional activities.To 

possess the universal concepts and principles 

of theoretical mechanics; to be able to create 

and solve equations of motion of a material 

point, rigid body and mechanical system. To 

master the conceptual apparatus of 

electrodynamics, the basics of special 

relativity, Lorentz transformations for the 

electromagnetic field; be able to apply the 

Maxwell equations to solve theoretical and 

practical problems at the micro- and 

nanoscale, in which the important role 

belong to electromagnetic interactions. To 

possess knowledge of the basic laws of the 

microcosm, the methods of exact and 

approximate solutions of equations 

describing the micro-objects, to be able to 

apply the skills in solving problems in 

atomic and nuclear physics. To be familiar 

with the basic research methods and 

statistical thermodynamic of macro-states, 

use them to solve problems in the 

professional field. To possess theoretical 

knowledge about the properties of 

semiconductors and processes on the p - n 

junction, as well as about the structure and 

basic operating mode, the instrument of 

electronics and microelectronics used in 

production and daily life. Be able to apply 

the knowledge gained in practice for the 

analysis of electronic equipment. 

NCPh Теориялық ядролық физика Атомдық ядроны өлшеу сипаттамасының Знать методы измерения характеристик To own methods of measuring the 



32408 модулі 

Модуль теоретической ядерной 

физики 

Module theoretical nuclear physics 

 

әдістерін меңгеру, радиоактивті ыдырау 

және ядролық реакция кезіндегі ядроның 

айналу процесін түсіну және алынған 

білімдерін арнайы ядролық физика 

курстарында қолдана білу. Төменгі 

энергиялы ядролық физиканың ғылыми 

теориясын эксперименттік және 

эмпирикалық тексеруді түсіну.  

Сәулеленудің затпенен өзара әсерлесуін, 

құрылым өзгерісінің негізгі физикалық 

заңдарын және сәулеленудің затпенен 

өзара әсерлесу нәтижесіндегі заттар 

қасиетінің іргелі заңдарын білуі; 

материалдардың радиациялық 

ақауларының таралу жылдамдығына 

әртүрлі факторлардың әсерін ескере білуі 

тиіс. Атомдық ядроның негізгі 

сипаттамасы, атомдық ядро моделінің 

негізгі күйі туралы білімінің болуы және 

осы білімін ядролық физиканың 

теориялық курстарын игеру кезінде 

қолдана білуі. Ядролық  реакциялар 

теориясының негіздерін түсінуі және 

кәсіби деңгейдегі есептерді шешу кезінде 

ядролық реакциялардың есептеу әдістерін 

қолдана алуы тиіс.  Зарядталған 

бөлшектердің шоқтары мен олардың 

үдеткіштерінің негізгі сипаттамаларын, 

үдетудің негізгі тәсілдерін және үдету 

кезінде шоқтағы  физикалық 

сипаттамаларды жетік игеріп білу; осыны 

қарапайым бөлшектердің заманауи 

эксперименттік физика саласындағы 

түбегейлі және қолданбалы ғылыми 

есептерді шешу үшін практикада тиімді 

қолдана білу. Атом ядросы теориясының 

негіздерімен таныс болу, ядролық 

әсерлесу кезіндегі ядролық күштердің 

(псевдо) скалярлық және (псевдо) 

векторлық мезондық теориялары, сондай-

ақ (төменгі, орташа және жоғарғы 

энергиялардағы) шашыраудың кванттық 

теориясы және оларды ядролық 

физикадағы құбылыстар мен процестерді 

сипаттау, болжау кезінде қолдану. 
Радиациялық материалтану негіздерін 

атомных ядер, понимать процессы 

превращения ядер при радиоактивных 

распадах и ядерных реакциях и 

использовать полученные знания при 

последующих курсах ядерной физики. 

Демонстрировать понимание 

экспериментальной и эмпирической 

проверки научных теорий по ядерной 

физике при низких энергиях. Знать 

фундаментальные законы взаимодействия 

излучения с веществом, основные 

физические закономерности изменения 

структуры и свойств веществ в результате 

взаимодействия с излучением; быть 

способными учитывать влияние различных 

факторов на скорость распространения  

радиационных дефектов материалов. Знать 

об основных характеристиках атомного 

ядра, основных положениях моделей 

атомного ядра и использовать полученные 

знания при изучении теоретических курсов 

ядерной физики. Знать основные 

механизмы ядерных реакций и применять 

методы расчета в различных диапазонах 

энергий ядерных реакций. Знать основные 

характеристики ускорителей и пучков 

заряженных частиц, основные методы 

ускорения и их физических 

характеристиках в пучке в процессе 

ускорения, быть способными эффективно 

применять вышеуказанные знания на 

практике для решения фундаментальных и 

прикладных научных задач в области 

современной экспериментальной физики 

элементарных частиц. Знать основы теорий 

атомного ядра, ядерных взаимодействий 

(псевдо)скалярные и (псевдо)векторные 

мезонные теории ядерных сил), а также 

квантовой теории рассеяния (при низких, 

средних и высоких энергиях), применять 

их для описания и прогнозирования 

различных явлений и процессов в области 

ядерной физики. Демонстрировать знание 

об основных дефектообразованиях под 

воздействием заряженных и нейтральных 

частиц и уметь прогнозировать поведения 

characteristics of atomic nuclei, to 

understand the processes of transformation 

in the radioactive decay of nuclei and 

nuclear reactions, and use this knowledge in 

further courses of nuclear physics. To 

demonstrate an understanding of 

experimental and empirical testing of 

scientific theories in nuclear physics at low 

energies. To demonstrate knowledge of the 

fundamental laws of interaction of radiation 

with matter, the basic physical laws of 

changes in the structure and properties of 

substances as a result of interaction with the 

radiation. Be able to consider the impact of 

various factors on the speed of propagation 

of radiation defects in materials. To have 

knowledge about the basic characteristics of 

atomic nucleus, the basic assumptions of the 

model of atomic nucleus and use the 

knowledge gained in the study of theoretical 

nuclear physics courses. To demonstrate an 

understanding of the basic mechanisms of 

nuclear reactions and to apply the 

calculation methods at different energy 

ranges of nuclear reactions. To have 

knowledge about the basic characteristics of 

accelerators and beams of charged particles, 

the basic methods of acceleration and 

physical characteristics of the beam during 

acceleration, to be able to effectively apply 

the above knowledge into practice to address 

the fundamental and applied scientific tasks 

in the field of modern experimental particle 

physics. To have knowledge of the 

foundations of the theory of atomic nucleus, 

nuclear interactions ((pseudo) scalar and 

(pseudo) vector meson theory of nuclear 

forces), and the quantum theory of scattering 

(at low, medium and high energies), to use 

them to describe and predict various 

phenomena and processes in the field of 

nuclear physics.  

To demonstrate knowledge of the basic 

defect formations under the influence of 

charged and neutral particles, and be able to 

predict the behavior of materials under the 



білу, ядролық физиканың қиылысындағы  

нақты есептерді шеше алуы тиіс. 

Техникалық, ғылыми мәтіндерді, 

жұмыстық хаттарды, келісім шарттарды 

аударуға дағдылану, терминологияларды 

игеру, түсіндірме және аударма 

глоссарийді құруға қабілетті болу, аудару 

барысында түпнұсқа мәтіннің 

тақырыптық лексикасын өңдей білу,  

ғылыми-техникалық стильдегі 

синтаксистік құрылымды мәтіндерді 

аудару, топтық аударуды орындау.   

материалов различных степенях 

облученности. Владеть терминологией, 

навыками перевода технического, научного 

текстов, делового письма, договора, 

навыками быстрого поиска фоновой 

информации.  быть способными составлять 

толковый и переводной глоссарии, 

обрабатывать тематическую лексику в ходе 

предпереводческого анализа текста 

оригинала, переводить типичные для 

научно-технического стиля иностранного  

языка синтаксические конструкции, 

выполнять групповой перевод. 

different order of exposure. To own 

terminology, translation skills of technical, 

scientific texts, business letters, contracts, 

skills of quick search of 

background information, be able to make 

intelligent and translated glossary, handle 

thematic vocabulary during pre-translation 

analysis of the original text, translate in 

typical scientific and technical style of 

foreign language syntax, perform the 

translation in group. 

 

NCPh 

32609 

Эксперименттік ядролық физика 

модулі 

Модуль экспериментальной 

ядерной физики 

Module of experimental nuclear 

physics 

 

Жасанды және табиғи радиоактивті 

құбылыстардың мағынасын игеріп, білу, 

ядролық физиканың эксперименттік 

әдістерін практикада және ғылыми-

зерттеу институттары мен ЖОО-да 

ғылыми-эксперименттік жұмыстарды 

жүргізу барысында өз бетімен қолдануға 

қабілетті болу. Әртүрлі жұмыс 

тәртібіндегі ядро-энергетикалық 

қондырғының құрылысы туралы жетік 

білу және штаттан тыс жұмыс тәртібінің 

себептерін болжамдай алу қабілетінің 

болуы. Детекторлардың, зарядталған 

бөлшектердің затпенен өзара 

әсерлесуінің олардың типтеріне қатысты 

жұмыс істеу принциптерін түсіндіре алу 

қабілетінің болуы және алған білімдерін 

кәсіби қызметте эксперименттік есептерді 

шешу кезінде қолдана алуы.  Ядролық 

медицинаның физикалық негіздерін 

игеру: физикалық шамалар мен негізгі 

түсініктерді, заңдар мен қағидаларды, 

олардың логикалық мазмұны мен 

математикалық тұжырымын, сондай-ақ 

диагностика мен терапия үшін 

радиоизотоптарды қолдану және алу 

жолдарын білу. Қолданбалы ядролық 

физиканың, радиациялық қауіпсіздіктің 

негіздерін білуі және биодозиметрлер 

әдістері мен аспаптарын іс жүзінде 

қолдана білуі тиіс. Ауыр иондар 

физикасының эксперименттік негізін 

білу, ядролық процестерді талдау және 

Знать о явлениях естественной и 

искусственной радиоактивности, быть 

способными к самостоятельному 

использованию экспериментальных 

методов ядерной физики на практике и при 

проведении научно-экспериментальных 

работ в научно-исследовательских 

институтах и вузах. Знать о конструкции 

ядерно-энергетических установок 

различных режимов работы  и быть 

способным прогнозировать причины 

внештатных режимов. Быть способными 

объяснить принципы работы детекторов в 

зависимости от их типа; в зависимости от 

типа взаимодействия заряженных частиц с 

веществом и  применять полученные 

знания при решении экспериментальных 

задач в профессиональной деятельности. 

Владеть физическими основами ядерной 

медицины: физические величины и 

основные понятия, законы и принципы, их 

логическое содержание и математическое 

выражение, а также, применение и способы 

получения радиоизотопов для диагностики 

и терапии. Демонстрировать понимание 

основ прикладной ядерной физики. Быть 

способным к оценке радиационной 

безопасности и к оценке воздействия на 

окружающую среду. Быть способным 

применять современные методы обработки 

данных экспериментов и дать грамотную 

трактовку результатов измерения, 

оценивать погрешность измерений. 

To have knowledge about the phenomena of 

natural and artificial radioactivity, to be able 

to make independent use of experimental 

nuclear physics methods in practice and 

during the scientific and experimental work 

in research institutes and universities. To 

have knowledge about the design of nuclear 

power plants of different modes of operation 

and be able to predict the causes of the 

degraded state. To be able to explain the 

principles of detectors, depending on their 

type; depending on the type of interaction of 

charged particles with matter and apply their 

knowledge in solving experimental problems 

in professional activities. Owning physical 

fundamentals of nuclear medicine: physical 

quantities and the basic concepts and 

principles, their content and the logical 

mathematical expression, as well as the use 

and methods of producing radioisotopes for 

diagnosis and therapy. To demonstrate an 

understanding of the applied nuclear physics 

basics. To be capable of assessing the 

radiation safety and environmental impact. 

To be able to apply modern methods of 

experimental data processing and providing 

competent interpretation of measurement 

results, to evaluate the measurement error. 

To be skilled in experimental foundations of 

heavy ion physics and be able to use their 

own experimental and theoretical methods 

of measurement for the processing and 

analysis of nuclear processes, apply them to 



өңдеу үшін эксперименттік және 

теориялық өлшеу әдістерін қолдану, 

оларды ғылыми-қолданбалы жұмыстарды 

шешуге қолдану. Ядролық-физикалық 

құбылыстарды, процестерді, заттар мен 

материалдардың физикалық қасиеттерін 

теориялық және эксперименттік 

әдістермен зерттей білуі және оларды 

практикада қолдануы, әртүрлі ядролық 

физикадағы процестерді және 

құбылыстарды болжамдау үшін қолдану, 

ядролық-физикалық құбылыстарға экс-

перименттік зерттеулер жүргізу, ядролық 

физикада қолданылатын заттар мен 

материалдардың физикалық қасиетін білу 

және ғылыми және кәсіби қызметтегі 

танымал ғылыми нәтижелер мен өзінің 

атқарған жұмыстарының қорытынды 

нәтижелерін көпшілік алдында баяндама, 

презентация түрінде ұсынуға қабілетті 

болуы.    

 

Владеть навыками экспериментальных 

основ физики тяжелых ионов и быть 

способными самостоятельно использовать 

экспериментальные и теоретические 

методы измерения для обработки и анализа 

ядерных процессов, применять их к 

решению научно-прикладных работ. 

Владеть теоретическими и 

экспериментальными методами 

исследования ядерно-физических явлений, 

процессов, физических свойств веществ и 

материалов, использующихся в различных 

областях ядерной физики, и их 

практические приложения,  применять их 

для описания и прогнозирования 

различных явлений и процессов в области 

ядерной физики; 

проводить экспериментальные 

исследования ядерно-физических явлений, 

процессов, физических свойств веществ и 

материалов, использующихся в ядерной 

физике и  быть способным публично 

представлять известные и собственные 

научные результаты в виде докладов, 

презентаций и т.д. для научной и 

профессиональной деятельности. 

 

solving scientific and applied research. To 

possess theoretical and experimental 

methods for studying nuclear physics 

phenomena, processes, physical properties 

of substances and materials used in various 

fields of nuclear physics, and their practical 

applications to use them to describe and 

predict various phenomena and processes in 

the field of nuclear physics. 

Conducting a pilot study nuclear physics 

phenomena, processes, physical properties 

of substances and materials used in nuclear 

physics 

Біліктілігі шегiнен тыс модульдер/ Модули, выходящие за рамки квалификации/ Modules 

beyond qualification 

  

PhCs 

13410 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура / 

Physical Training 

Берілген денешынықтыру жаттығулары 

бойынша бағдарламалық  нормативтерді 

орындауға қабілетті болу. 

Денешынықтырудың сауықтыру-

реабилитациялық құралдарын пайдалана 

алу. 

Быть способным выполнять программные 

нормативы по заданным видам физических 

упражнений. Уметь использовать 

оздоровительно-реабилитационные 

средства физической культуры.  

 

Be able to execute program standards for a 

given type of exercise. To be able to use 

recreational and rehabilitational tools of 

physical training.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Білім беру бағдарламасының оқу жоспары / Учебный план образовательной программы / Curriculum of the education program 
модуль 

коды/ Код 

модуля/ 

module code 

 

Пәннің атауы / Название 

дисциплины /Title discipline 

 

Пәннің циклі  

/Цикл 

дисциплины  

/ Cycle of  

discipline  

көлемі/ Объем/ memory 

 

Аудиториялық оқу 

жұмысының түрлері / 

Виды аудиторной 

учебной работы / Types 

of study 

Қорытынды бақылау 

формасы / Форма 

итогового контроля /  

Type of final control 

Язык обучения/ 

Оқыту тілі / 

Language of 

instruction * 
Кредиты РК/ 

ҚР кредит 

саны/ 

Quantity of 

RK credits 

ECTS 

Д
әр

іс
 /

Л
ек

ц
и

я
 /

L
ec

tu
re

 

П
р

а
к

т
и

к
а

/С
ем

и
н

а
р

 

П
р

а
к

т
и

к
а

/С
ем

и
н

а
р

 

P
ra

ct
ic

e
/S

em
in

a
r
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
и

я
л

ы
қ

 с
а
б

а
қ

 

/Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
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а
н

я
т
и

я
 

/L
a

b
o

ra
to

ry
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ra
ct
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a

ls
 

1 семестр /1 семестр /semester 1 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

HIST 

21002 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана 

Contemporary history of 

Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  МЕ 

ГЭ 

SE 

 

EDUC 

21001 

Шетел тілі 1                                           

Иностранный язык 1 

Foreign language 1 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

EDUC 

21001 

Қазақ (орыс) тілі 1                       

Казахский (русский) язык 1  

Kazakh (Russian) language 1 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

EDUC 

21001 

Ақпаратты-коммунакациялық 

технологиялар    

Информационно-

коммунакационные технологии                                         

Information and communication 

technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2  1 компьтерлік тестілеу 

компьютерное 

тестирование 

computer testing 

Ағылшын 

Английский 

English 

MATH 

22504 

Математикалық талдау 1             

Математический анализ 1            

Mathematical analysis 1 

БП МК 

БД ОК  

BD CC 

3 

 

5 1 2  құрамдастырылған 

емтихан 

комбинированный  

 



экзамен 

combined exam 

NCPh 

22807 

Механика                                                 

Механика                                                      

Mechanics 

БП МК 

БД ОК  

BD CC 

3 

 

5 1 1 1 ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam combined exam 

 

PhCs 13410 Дене шынықтыру / Физическая 

культура / Physical Culture 

 

 

2*     диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

18 30      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

20 30      

2 семестр /2 семестр /semester 2 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

EDUC 

21001 

Шетел тілі 2                                              

Иностранный язык 2 

Foreign language 2 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

EDUC 

21001 

Қазақ (орыс) тілі  2                          

Казахский (русский) язык 2 

Kazakh (Russian) language 2 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5  3  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

MATH 

22504 

Математикалық талдау 2             

Математический анализ 2           

Mathematical analysis 2 

БП МК 

БД ОК  

BD CC 

3 

 

5 1 2  құрамдастырылған 

емтихан 

комбинированный  

экзамен 

combined exam 

 

MATH 

22504 

Аналитикалық геометрия 

Аналитическая геометрия 

Analytic Geometry 

БП МК 

БД ОК  

BD CC 

3 

 

5 1 2  құрамдастырылған 

емтихан 

комбинированный  

экзамен 

combined exam 

 

NCPh 

22807 

Молекулалық физика                 

Молекулярная физика                          

Molecular physics 

БП МК 

БД ОК  

BD CC 

3 

 

5 1 1 1 ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh Оқу практикасы   4 2    есеп  



32609 Учебная практика  Educational 

internship 

отчет 

report 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

2 3      

PhCs 13410 Дене шынықтыру / Физическая 

культура / Physical Culture 

 2*     диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

test 

 

EAST 

13008 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

ОҚТ 

ДВО 

АЕ 

2       

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

17 28      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

25 30      

 3 семестр /3 семестр /semester 3 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

HIST 

21002 

Философия  

Философия 

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

3 5 2 1  компьтерлік тестілеу 

компьютерное 

тестирование 

computer testing 

 

NCPh 

22807 

Электрлік және магнетизм                               

Электричество и магнетизм                                            

Electricity and magnetism 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 1 1 1 ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

MATH 

22504 

Дифференциалдық және 

интегралдық теңдеулер 

Дифференциальные и 

интегральные уравнения                                       

Differential and integral equations 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  құрамдастырылған 

емтихан 

комбинированный  

экзамен 

combined exam 

 

MATH 

22504 

Ықтималдықтар теориясы 

Теория вероятности  

The theory of probability  

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  құрамдастырылған 

емтихан 

комбинированный  

экзамен 

combined exam 

 



NCPh 

32408 

Кәсіби бағдарланған шет тілі 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Professionally oriented foreign 

language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕC 

5 8      

PhCs 13410 Дене шынықтыру / Физическая 

культура / Physical Culture 

 

 

2*     диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

19 31      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

21 31      

4 семестр /4 семестр /semester 4 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NCPh 

32408 

Кәсіби қазақ  (орыс) тілі 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) 

language 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

2 3  2  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

MATH 

22504 

Комплексті айнымалылар 

функциясының теориясы                                              

Теория функций  комплексного 

переменного                                                              

The theory of functions of a 

complex variable 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 4 2 1  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

22807 

Оптика                                                    

Оптика                                                                

Optics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 4 1 1 1 ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

22807 

Теориялық механика                   

Теоретическая механика                 

БП МК 

БД ОК 

3 4 2 1  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

 



Theoretical Mechanics BD CC oral exam 

MATH 

22105 

Математикалық физика әдістері                

Методы математической физики                                   

Methods of mathematical physics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

3 5 2 1  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32609 

Өндірістік практика 

Производственная практика  

Industrial externship 

 2 4    есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

        

Векторлық және тензорлық талдау негіздері*                                                             

Основы векторного и тензорного анализа *                                                

Basics of vector and tensor analysis* 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

3 5 2 1 

   

PhCs 13410 Дене шынықтыру  Физическая 

культура  Physical Culture 

 

 

2*     диф.сынақ 

диф.зачет 

mixed-grading-system 

test 

 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

17 25      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

21 29      

5 семестр /5 семестр /semester 5*** 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NCPh 

22807 

Электроника негіздері                                        

Основы электроники                                       

Basic Electronics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

5 5 30  15 ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

22807 

Атомдық физика                                             

Атомная физика                                                   

Atomic physics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

5 5 15  30 ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

22807 

Электродинамика                        

Электродинамика                      

Electrodynamics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

5 5 30 15  ауызша емтихан 

 устный экзамен 

oral exam 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

С тобы/ Группа С/ Group С 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

10 10      

Элективті пәндер/Элективные БП ТК 5 5      



дисциплины/Elective courses** 

 

БД КВ 

PD EC 

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

30 30      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

30 30      

6 семестр /6 семестр /semester 6*** 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NCPh 

32408 

Атомдық  ядро физикасына 

кіріспе  

Введение в физику атомного  

ядра  

Introduction to the physics of 

atomic nucleus 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

6 6 30 30  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

22807 

Кванттық механика                             

Квантовая механика                             

Quantum Mechanics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

6 6 30 30  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32609 

Өндірістік практика 

Производственная практика  

Industrial externship 

 

 

3 3    есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses**  

 

        

С тобы/ Группа С/ Group С  
Топтар теориясы мен симметриясы * 

Симметрии и теории групп* 

Symmetry and Group Theory* 

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

5 5 15 30 

   

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses**  

БП ТК 

БД КВ 

PD EC 

10 10      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

27 27      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

30 30      

7 семестр /7 семестр /semester 7 



Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NCPh 

22807 

Термодинамика және 

статистикалық физика негіздері                                           

Основы термодинамики и 

статистической физики                                             

Fundamentals of 

Thermodynamics and Statistical 

Physics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

4 4 30 15  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32609 

Ядролық физиканың 

тәжірибелік әдісі                            

Экспериментальные методы 

ядерной физики                                                   

Experimental Methods of Nuclear 

Physics 

KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

5 5 30 15  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32408 

Төменгі энергиядағы ядролық 

физика                                                  

Ядерная  физика при низких 

энергиях                                           

Nuclear physics at low energies 

KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

5 5 30 15  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

16 

 

16      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

30 30      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

30 30      

8 семестр /8 семестр /semester 8 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NCPh 

22807 

Конденсирленген күй 

физикасы                                

Физика конденсированного 

состояния                                    

Condensed Matter Physics 

БП МК 

БД ОК 

BD CC 

4 4 30  15 ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32408 

Нұрлардың затпен 

әсерлесуі    

Взаимодействие излучения 

с веществом                                  

KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

4 4 30 15  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 



Interaction between emission 

and substance 

NCPh 

32408 

Атом ядросының 

құрылымы                 

Структура атомного ядра                             

The structure of atomic 

nucleus 

KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

4 4 30 15  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32609 

Өндірістік практика 

/Производственная 

практика  

Industrial externship 

 

 

 

4 4    есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

10 10      

Өріс теориясы* 

Теория поля* 

The theory of the field* 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

4 4 30 15 

   

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

26 26      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

30 30      

9 семестр /9 семестр /semester 9 (триместр, квартал) 

Міндетті пәндер/компонент/ Обязательные дисциплины/ компонента/ Mandatory Subjects / component 

NCPh 

32408 

Ядролық реакция теориясы                                                                

Теория ядерных реакций                                          

The theory of nuclear reactions 

KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

5 5 30 15  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32609 

Атомдық реакторлар және 

ядролық энергетика                                                              

Атомные реакторы и ядерная 

энергетика                                                                

Nuclear reactors and nuclear 

power 

KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

5 5 30 15  ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 

NCPh 

32609 

Ядролық сәулелену детекторы 

(ядроның шағылу детекторы)                                 

Детекторы ядерных 

излучений                                                                    

Nuclear Radiation Detectors 

KП МК                       

ПД ОК                      

PD CC 

5 5 30  15 ауызша емтихан 

устный экзамен 

oral exam 

 



NCPh 

32609 

Өндірістік практика 

Производственная практика  

Industrial externship 

 

 

 

6 6    есеп 

отчет 

report 

 

Элективті пәндер/Элективные 

дисциплины/Elective courses** 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

15 15      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

Итого по теоретическому обучению 

Total for theoretical training 

30 30      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

36 36      

10 семестр /10 семестр /semester 10 

Міндетті компонент/ Обязательные компонента/ Mandatory component  

NCPh 

32609 

Диплом алдындағы практика  

Преддипломная практика Pre – 

diploma work externship 

 

 

 

12 12    есеп 

отчет 

report 

 

NCPh 

32609 

Қорытынды аттестаттау / 

Итоговая аттестация / Final 

examination 

 12 12      

Семестр бойынша барлығы 

Итого по семестру 

Total for semester 

24 24      

Теориялық білім беру бойынша барлығы 

 Всего теоретического обучения 

 Total for theoretical training 

161 256      

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

300 300      

 

  



Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / The organization of educational process 

 

1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: «Ядролық физика» білім бағдарламасы бойынша оқыту үшін Қазахстан Республикасының 

азаматтары, шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар, жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіби (бастауыш және орта кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі), білім, 5В060500 - «Ядролық физика» мамандығы бойынша ҚР білім және ғылым министрлігінің білім гранттары тағайындалады.  

Азаматтығы жоқ тұлғалар, Қазахстан Республикасының тұрғылықты тұлғалары, және қазақ ұлттарына, Қазахстан Республикасының азаматтығы 

жоқ тұлғаларына Талапкерлер Жоғары оқу орнына ҰБТ немесе кешендік тест емтиханының нәтижесі бойынша конкурстық негізде қабылданады. 

Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алу құқығы Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттарымен айқындалады. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына түсуші азаматтардың өз қаражаты мен басқа да көздер 

есебінен оқуға ақы төлеуі арқылы жүзеге асырылады.Ақылы негізге ҰБТ немесе кешенді тестілеуден 70 және одан көп бал алған тұлғалар 

қабылданады. 

5В060500 - «Ядролық физика» мамандығына түсу үшін төртінші пән – физика. 

 

Особые вступительные требования: Для обучения по образовательной программе «Ядерная физика» принимаются граждане Республики 

Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и 

среднее профессиональное, послесреднее), образование, которым присужден образовательный грант Министерства образования и науки РК по 

специальности 5В060500 - «Ядерная физика» 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам казахской национальности, не являющимся гражданами 

Республики Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом 

бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они получают впервые. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным 

заказом определяется международными договорами Республики Казахстан. 

Прием граждан для обучения на платной основе в Университет осуществляется на основе договора и при условии наличия 70 баллов, набранных 

при ЕНТ, и комплексного тестирования, а по специальностям направлений образования 60 баллов. 

Четвертая дисциплина при поступлении на специальность 5В060500 - «Ядерная физика»- физика 

Specific admission requirements: Citizens of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens and persons without citizenship, who had general secondary, 

technical and vocational (primary and secondary vocational, post-secondary) education and was awarded an educational grant Ministry of education and science of 

RK by specialty 5B060500 - " Nuclear physics" are accepted for training to the educational program of "Nuclear physics". Stateless persons permanently residing 

in the Republic of Kazakhstan and persons, who is Kazakh, but don't have the citizenship of Republic of Kazakhstan, will have the rights to get free education on a 

competitive base, if they receive a similar level of education for first time. The right to receive free higher education by foreigners on a competitive basis  in 

accordance with state educational order is determined by international treaties of the Republic of Kazakhstan. A prospective student can be enrolled in the 

University on a fee paid basis, if they score 70 points on national or complex tests or 60 points on trends in the field of education.The fourth discipline when 

entering the profession 5B060500 - " Nuclear physics" is physical. 

 
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетнің жоғары білім беретін 

ұйымдарында білім алушыларды көшіру және қайта қабылдау тәртібі туралы Ереже Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңына сәйкес 

құрастырылған. Ереже университетте білім алушыларды көшіру және қайта қабылдау ретін анықтайды. 

 



Особые условия для признания предшествующего обучения. Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках 

Правил организации учебного процесса в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Правил приема на обучение в бакалавриат Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева. 

 

Specific arrangements for recognition of prior learning. Special conditions for the recognition of prior learning: the conditions for the recognition of prior 

learning is carried out in the framework of the Rules of the organization of educational process at ENU L.N.Gumilyov and Rules of admission to study in Bachelor 

of the L.N.Gumilyov.Eurasian National University. 

 

3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: 5В060500-Ядролық физика мамандығы бойынша жаратылыстану ғылыми бакалавр дәрежесін алу 

талаптары: 

-теориялық және практикалық жүзіндегі әдістемелік бағдарламаны толықтай меңгеріп, академиялық тәртіп бойынша қарастырылып отырғаон 

емтихан бағдарламасын (дифференциалдық есепке алу және курстық жұмыстың орындалуын ескерке отырып) толықтай меңгеру;  

- Оқу, өндірістік, педагогикалық және диплом алды тәжірибе, қарастырылған бағдарламаларды уздік орындау және берілген мерзімінде кафедраға 

есеп беруді тапсыру-қарастылған модульдер құзыреті бойынша алдын ала қарастырылған бағдарлама көмегімен қорытынды бақылау жүргізу 

шеберліктерін дәлелдеу; 

-берілген уақытында барлық мемлекттік емтихандар мен аттестациялық жұмысты (дипломдық жұмысты) қорғау; 

-университет қабырғасында ешқандай материалдық қарыз жоқтығын дәлелдейтін кету қағазын толтыру және кафедраға тапсыру. 

 

Требования и правила присвоению степени. Для присвоения степени бакалавра естественных наук по специальности 5В060500-Ядерная физика 

обучающийся должен соответствовать следующим критериям: 

- полностью освоить теоретический и практический курс образовательной программы и успешно сдать, предусмотренные программой экзамены по 

академическим дисциплинам (включая дифференциальные зачеты и выполнение курсовых работ); 

- успешно пройти учебные, производственные и преддипломные практики, предусмотренные программой и сдать отчеты на кафедру в 

установленные сроки; 

- доказать овладение, предусмотренных модулями компетенции в ходе сдачи итогового контроля по видам учебной деятельности; 

- сдать все государственные экзамены, выполнить и защитить аттестационную работу (дипломную работу) в установленные сроки; 

- заполнить обходной лист об отсутвии материальной задолженности перед университетом и сдать на кафедру. 

 

Qualification requirements and regulations: To assign a Bachelor degree in natural Sciences  in specialty 5B060500 - " Nuclear physics" student must be 

comply to the next specifications:  

-to know theoretical and practical course of the educational program in a full-scale and pass the  examinations, which based on specified program of academic 

disciplines (including differential tests and performance of course work);   

 -complete the educational, industrial practice under the program successfully and submit the report to the department within the established deadline; 

-demonstrate mastery of competence prescribed in modules during the time of providing the final control on the types of training activities under the program;     

-pass all state exams, perform and protect attestation work (thesis) in a timely manner;   

- fill the final clearance about absence of material debt to the university and deliver it to the department. 

 

 

 



4 Түлектердің кәсіби бейіні:  

Ядролық физика облысындағы жоғары кәсіби білімді (бакалавр) түлек институт және лабораториядағы ғылыми – зерттеу жұмыстарын жүргізу 

үшін; конструкторлық – технологиялық процесстерді қамтамасыз ету мақсатында ядролық – энергетикалық кешенді  кәсіпорындарда және 

бірлестіктерде жұмыс істеу үшін; сондай – ақ басқарушы – ұйымдастырушылық процесстердің қамтамасыз мақсатында фирмаларда және 

компанияларда жұмыс істеу үшін дайындалады және  кіші ғылыми қызметкер, лаборант, І, ІІ категориялы маман қызметін атқара алады. 

 

Профессиональный профиль выпускников:   

Выпускники с высшим профессиональным образованием (бакалавр) в области ядерной физики подготовлены для научно-исследовательской 

деятельности (работы) в институтах и лабораториях;  для работы на предприятиях и объединениях ядерно-энергетического комплекса с целью 

обеспечения технологических процессов, а также организации и -управлении процессов в компаниях в должностях: младший научный сотрудник, 

лаборант, специалист. 

 

Occupational profile/s of graduates:  

  A graduate (Bachelor) in the field of nuclear physics has been prepared for the research activity (work) in institutions and laboratories; to work at enterprises 

and associations of nuclear energy sector in order to provide technological processes, as well as organize and manage processes in companies in the following 

positions: junior researcher, technician, and specialist. 

 

5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері Л.Н. Гумилев атындағы 

ЕҰУ-нің оқу үдерісін ұйымдастыру құжаттарына сәйкес анықталған. 

 

Способы и методы реализации образовательной программы.Cпособы и методы реализации ОП определены в соответствии с внутренней 

документацией организации учебного процесса ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 

 

Methods and techniques for programme delivery. Ways and methods of implementation of the educational program: Ways and methods of implementation of 

the OP are defined in accordance with the internal documentation of the educational process ENU L.N.Gumilyov. 

 

6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері. Білім беру нәтижелерін бағалау ҚР БҒМ бұйрығымен бекітілген ұлттық бағалау шкаласына сәйкес 

орындалады. 
 Әріптік жүйе бойынша баға Баллдардың сандық эквиваленті Баллдар (%-түрінде)  

 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

 А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 

 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 



FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

 F 0 0-24 

  

 

Модульдер / пәндер бойынша білім алу нәтижесін бағалау критерийлері академиялық пәндердің силабустарында және оқу, өндірістік, диплом алды 

тәжірибелердің және мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмысты қорғау бағдарламаларында көрсетілген. 

 

Критерии оценки результатов обучения. Оценка результатов обучения осуществляется в соответствии с национальной оценочной шкалой, 

утвержденной приказом МОН РК. 
Оценка по буквенной системе Цифровой эквивалент  Баллы (%-ное содержание) 

 

Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

 А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Хорошо 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Удовлетворительно 

 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

Критерии оценки результатов обучения в разрезе модулей / дисциплин представлены в силлабусах каждой академической дисциплины и 

программах прохождения учебной, производственной, преддипломной практики, государственных экзаменов и защиты дипломных работ. 

 

Assessment criteria of Learning Outcomes. Аssessment of learning outcomes in accordance with national grading scale, approved by order of MES. 
Evaluation by letter grading system Equivalent in numbers Points ( in %) Assessment by traditional system 

А 4,0 95-100 
Excellent 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Satisfactory 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Unsatisfactory 

F 0 0-24 

 



Criteria for evaluation of learning outcomes in the context of modules / disciplines presented in the syllabus of each academic disciplines and programs of 

passing educational, industrial and pre-diploma practice, state examinations and defend a thesis. 
 

 


