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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of 

Education Program 

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Білім беру бағдарламасы «Ядерная физика»  мамандығын дайындауға 

арналған.  

Образовательная программа предназначена для подготовки кадров   в 

области ядерной физики. 

The educational program is intended for training in the specialty "Nuclear 

Physics" . 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы 

The code and name of education 

program 

8D05305 - Ядролық физика 

8D05305 - Ядерная физика 

8D05305 -  Nuclear physics  

 

 

 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

The regulatory and legal support 

 2011 жылы 18 ақпандағы № 407-IV «Білім» туралы Қазақстан 

Республикасының Заңы  (01.04.2019 жылғы жағдай бойынша 

толықтырулар мен өзгертулер) 

Жоғарғы білім МЖББС (31.10.2018ж. №604) 

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595) 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 

(12.10.2018 ж. №563) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. 

№569) 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 11 мамырдағы № 130 

Қазақстан Республикасының азаматтарының ұлттық  жіктемесі. 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық біліктілік жүйесінің 2012 жылғы 28 

қыркүйектегі № 444, https://www.enbek.gov.kz/node/345578  

 «Атамекен» ҚР Ұлттық Қәсіпкерлер палатасының "Педагог" кәсіби 

стандарты, № 133, 08.06.2017ж. 

 Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О 

науке» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.) 

 ГОСО  высшего образования (31.10.2018, №604). 

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования (30.10.2018 г. №595) 

 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г. №563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569) 

Национальный классификатор профессий РК от 11.05.2017. №130. 

Национальный классификационные рамки Республики Казахстан от  

28.09.2012. № 444, https://www.enbek.gov.kz/node/345578  

 Профессиональный стандарт «Педагог» Национальной палаты 

предпринимателей РК «Атамекен» от  08.06.2017. № 133. 

  

Law of the Republic of Kazakhstan dated February 18, 2011 № 407-IV "On 

science" (with amendments as of 01.04.2009.) 

 State General Education Standard on Postgraduate Education (31.10.2018, № 

604) 

 Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that 

Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education 

(30.10.2018 №595) 

https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
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 Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit 

Technology of Education (12.10.2018, №563) 

 Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 

(13.10.2018 №569) 

 The National Classifier of Professions of the Republic of  Kazakhstan dated 

November 05. 2017. No. 130. 

 The National Qualification Framework of the Republic of  Kazakhstan or 

September 28. 2012. No. 444, https://www.enbek.gov.kz/node/345578  

 Professional Standard «Teacher» of the «Atameken» National Chamber of  

Entrepreneus of  Kazakhstan  dated June 08.06.2017. № 133. 

 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

Қоғамның заманауи жаңа бағыттарындағы зерттеу әдістерін меңгерген 

және білімнің жетілдіру мәселелерін шеше алатын, жаңа формациядағы 

ғылыми және педагогикалық жоғары деңгейлі ядролық физика бойынша 

кадрларды дайындау 

 

Подготовка  научно-педагогических высококвалифицированных кадров 

новой формации, способных решать проблемы совершенствования 

общества, образования и обладающих углубленными 

специализированными знаниями в области ядерной физики 

 

Training of  scientific and pedagogical staff of the new formation, capable of 

solving problems of improvement of society, education, science and research 

methods, possessing new directions of modern science.  

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы 

The concept of education program 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың 

мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, 

осы саладағы түлектердің дайындық сапасын бағалауды реттейді және 

тыңдаушыларға арналған оқыту сапасын қамтамасыз ететін және тиісті 

білім беру технологияларын енгізуді қамтиды. 

 

Образовательная программа регламентирует цели, результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

The education program regulates goals, results, content, conditions and 

technologies for the implementation of the educational process, assessment of 

the quality of the graduate’s training in this area of training, and includes 

materials that ensure the quality of training for students and implementation 

of appropriate educational technology. 

 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

Білім беру бағдарламасы «8D05305 - Ядролық физика» бойынша 

философия докторы (PhD) 

Доктор философии PhD по образовательной программе «8D05305 - 

Ядерная физика»  

Physic in Doctor of philosophy (PhD) name of education program «8D05305 

-  Nuclear physics »  
 

 

https://www.enbek.gov.kz/node/338107
https://www.enbek.gov.kz/node/338107
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Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of a specialist’spositions 

Инженер, ғылыми қызметкері,  сарапшы , оқытушы.  

 

Инженер, научный сотрудник,  эксперт,  преподаватель.  

 

Engineer, researcher, expert, teacher. 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

The area of professional activity 

Атом өнеркәсібі кәсіпорындары, ғылыми-зерттеу институттары, 

мемлекеттік органдардың ұйымдары, үдеткіш технологиясы мен 

ядролық физика саласындағы ғылыми зерттеулерді жобалау, білім беру 

ұйымдары. 

 

Предприятие ядерной отрасли, научно-исследовательские институты, 

организации органов государственного управления, конструирование 

ускорительной техники и проектирования научные исследования в 

области ядерной физики, организации образования. 

 

The enterprise of the nuclear industry, research institutes, organizations of 

government bodies, the design of accelerator technology and the design of 

scientific research in the field of nuclear physics, educational organizations. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности 

The object of professional activity 

Ғылыми-зерттеу институттары, ядролық орталықтар, атом өнеркәсібі 

және ғылыми зертханалар, ЖОО.  

 

Научно-исследовательские институты,  ядерные  центры, атомная 

промышленность и научно-исследовательские лаборатории, ВУЗы. 

 

Research institutes, nuclear centers, the nuclear industry and research 

laboratories, universities. 

Кәсіби қызмет функциялары 

мен түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of professional 

activity 

Ғылыми зерттеулер: ядролық физика саласындағы зерттеулер 

жүргізу, жоспарлау. 

Ұйымдастыру басқармасы: Кәсіптік қызметтер объектілеріне 

сәйкес кәсіпорындарда өндірістік процестің жағдайын жасау, 

енгізу және бақылау. 

Педагогикалық қызметі: жоғары оқу орындарында оқыту. 

Научно исследовательская деятельность: проводить научные 

исследования в области ядерной физики, осуществлять 

планирование.  

Организационно управленческая деятельность: разрабатывать, 

осуществлять и контролировать состояние производственно-

технологического процесса на предприятиях в соответствии с 

обьектами профессиональных услуг. 

Педагогическая деятельность: преподавания в вузах. 

Scientific research: conduct research in the field of nuclear physics, 

plan. 

Organizational management activities: to develop, implement and 

monitor the state of the production process at enterprises in accordance 

with the objects of professional services. 

Pedagogical activity: teaching in universities. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций    

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) / 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицыОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences) 

ЖКҚА  Энергетикалық процесстер мен ядролық 

реакцияларда кездесетін энергетикалық 

процестердің физикасы, сондай-ақ үдеткіш 

технологиясы мен реакторлық типтерін терең 

зерттеуге бағытталған. 
ОПК

А  Способность углубленного изучения  

основ  физики  энергетических  процессов,  

протекающих  в  ядерных  реакциях,  

ускорительной технике и всех типах  реакторов. 
GPCА  In-depth study of the fundamentals of the 

physics of energy processes occurring in nuclear 

reactions, as well as accelerator technology and 

reactor types. 

ОH1 Энергетикалық процестердің заңдарын 

қолдану, энергияны үнемдеу тәжірибесін 

бағалау, жаңартылатын энергия көздері. 

PO1 Применять законы энергетических 

процессов, оценивать опыт 

энергосбережения, возобновляемых 

источников энергии. 

 RT
1
 Apply the laws of energy processes, 

evaluate the experience of energy saving, 

renewable energy sources. 

1) Энергетикалық процесстер физикасы                                                               

Физика энергетических процессов 

 Physics of energy processes 

ЖКҚВ Ядролық реакциялар саласында, осы сала 

бойынша алдыңғы қатарлы білімдердің 

элементтерін қоса алғанда, білімдер мен 

түсініктерді көрсету қабілеті; зерттеу және 

практикалық есептерді шешу. 
ОПК

В  Способность демонстрировать знания в 

области ядерных  реакций, включая элементы 

наиболее передовых знаний в этой области; 

готовность применять знания в процессе 

решения исследовательских и практических 

задач.  

GPCВ  The ability to demonstrate knowledge and 

understanding in the field of science of science, 

including elements of the most advanced knowledge 

in this field; readiness to apply scientometric 

ОH2  Астрофизика саласында заманауи 

әдістерді қолдану. 

PO2 Демонстрировать современные методы 

в области астрофизики. 

 RT
2
 Demonstrate modern methods in the 

field of аstrophysics. 

1) Ядролық физика және астрофизика  

Ядерная физика и астрофизика 

 Nuclear physics and astrophysics 

 2) Оптикалық модель бойынша күрделі бөлшектердің               

шашырауы 

Рассеяние сложных частиц в оптической модели 

Scattering of complex particles in an optical model 
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knowledge in the process of solving research and 

practical problems. 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции (ПК) / 

Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы ПК) /  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences)  

КҚА  Әртүрлі  физиканың іргелі әдістерін қолдану 

және алынған нәтижелерді практикада қолдану, 

сондай-ақ жаңа қою үшін ғылыми ақпаратты 

талдау; меншікті жаңа ғылыми нәтижелерді қатаң 

негізделген тұжырымдама түрінде ұсыну үшін 

академиялық жазу дағдыларын қолдану, зерттеу 

нәтижелерін мақалалар, ядролық физикада 

электроника қолданып үйрену. 

 

ПК
А
 Применять фундаментальные методы физики 

при решении исследовании задач,  применять 

полученные рузультаты на практике, 

анализировать научную информацию для 

постановки новых задач; применение навыков 

академического письма для представления 

собственных новых научных результатов в виде 

строго обоснованных утверждений; применение 

электроники в ядерной физике. 

 

PCА The application of fundamental methods of 

physics in solving various fundamental and applied 

problems and the application of obtained results in 

practice, as well as the analysis of scientific 

information for setting new tasks; application of 

academic writing skills to present their own new 

scientific results in the form of rigorous statements; 

registration of research results in the form of articles, 

reports. 

ОH3  Ядролардың негізгі модельдерін  

қолдану, маңызды экспериментальды 

нәтижелерді табысты түсіндіру және атом 

ядросының теориясындағы теориялық 

болжау. Ауыр иондағы реакциялардағы 

мәселелерді шешу және тиімді қималар алу 

үшін осы ақпаратты қолдану. 

 

PO3  Использовать модели ядер, обосновать 

экспериментальные результаты и 

теоретические предсказания  в теории 

атомного ядра. Применять полученные 

знания при решении задач на реакции с 

тяжелыми ионами и получать эффективные 

сечения. 

 

RT
3
 To master the basic models of nuclei, to 

know about their advantages and disadvantages, 

successful explanations of important 

experimental results and theoretical predictions 

in the theory of the atomic nucleus. Apply this 

knowledge to solve problems on reactions with 

heavy ions and obtain effective cross sections.
 

1)  Ядролық физикада электрониканы қолдану 

Применение электроники в ядерной физике 

Application of electronics in nuclear physics 

2)  Шоқтың каналдар арқылы тасымалдануы жүйелері  

және мөлшерлеу 

Система вывода, канал транспортировки и калибровка 

пучка 

Beam extraction system, beam transportation channel and 

calibration 

 

 

 

ОH4
 

Эксперименттік қондырғыларды 

қолдану, ядролық физикадағы заманауи 

әдістер мен технологияларды пайдалана 

отырып ядролық физиканы зерттеу.  

 

PO4 Использовать методы ядерно-

 1) Ядролық реакциялардың алмасу механизмдері 

Обменные механизмы ядерных реакций 

Exchange mechanisms of nuclear reactions 

 2) Ауыр иондар реакцияларының өнімдерін талдау 

Анализ продуктов реакций с тяжелыми ионами 

Analysis of products of reactions with heavy ions  
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физических исследований с использованием  

современных технологий. 

  

RT
4 

Use experimental facilities and methods of 

nuclear physics research using modern 

technology. 

 

 

 

 

ОH
5
      Ауыр иондар бойынша алынған 

реакция өнімдерін талдауда 

эксперименталды дағдыларды қолдану, 

нейтрондармен болған реакциялардағы 

есептерді шешу кезінде талдау нәтижелерін 

қолдану және эффективті қималарды алу. 

 

PO5 Применять экспериментальные навыки 

для анализа продуктов реакций с тяжелыми 

ионами, применять результаты анализа при 

решении задач на реакции с нейтронами и 

получать эффективные сечения. 

 

RT
5 

Apply experimental skills to analyze 

reaction products with heavy ions, apply 

analysis results when solving problems on 

reactions with neutrons, and obtain effective 

cross sections. 

1) Нейтрондық сәулеленудің харектеристикасы 

Характеристики нейтронного излучения 

Characteristics of neutron radiation 

2) Заманауи ядролық физика бойынша жетістіктерді 

пайдалану /Использование достижений современной 

ядерной физики /Use of achievements modern 

nuclearphysicists 

ОH
6
 Экспериментерінде қолданылатын 

үдеткіш техникалары мен эксперименттік 

құралдарды қолдану. 

 

PO6  Использовать ускорительную технику и 

экспериментальные установки, применяемые 

в экспериментах.  

 

RT
6 

Use accelerator techniques and 

experimental facilities used in the experiments. 

1) Заманауи удеткіштердің техникасының даму және 

зарядталған бөлшектер шоғырының физикасы 

Перспективы ускорительной техники и физики пучков 

заряженных частиц 

Acceleration prospects techniques and physics of beams 

charged particles 

2) Ядролық технология 

Ядерные технологии 

Nuclear technology 

ОH
7
 Заманауи ядролық физика бойынша 

1) Заманауи ядролық физика бойынша жетістіктерді 

пайдалану 

https://www.google.kz/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D1%81+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj80Z-TkczgAhUks4sKHcBTBMAQkeECCCgoAA
https://www.google.kz/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D1%81+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj80Z-TkczgAhUks4sKHcBTBMAQkeECCCgoAA
https://www.google.kz/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D1%81+%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj80Z-TkczgAhUks4sKHcBTBMAQkeECCCgoAA
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жетістіктерді меңгерген және әртүрлі 

ядролық реакцияларды зерттеуде оларды 

көрсету. 

 

PO7  Использовать достижения современной 

ядерной  физики и демонстрировать их при  

исследованиях различных ядерных реакций. 

 

RT
7  

Оwn the basic mechanisms and models of 

nuclear reactions, and demonstrate them in the 

study of various nuclear reactions. 

Использование достижений современной ядерной  

физики 

Use of achievements modern nuclear physicists 

 

 

ОH
8
  Әдістемелік және педагогикалық 

ғылымды қолдану арқылы докторлық 

диссертация аясында зерттеу жүргізу. 

PO8  Проводить научные исследования в 

рамках докторской диссертации путем 

применения методологии и педагогической 

науки. 

RT
8 

 Conduct research in the framework of his 

doctoral thesis through the application of 

methodology and pedagogical science. 

1)Зерттеу тәжірибесі  

Исследовательская практика 

 Research practice 

2) Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

3) Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа докторанта 

Scientific-research work of PhD students 

 

 

OH9 - Физикалық зерттеулердің 

теориясы мен әдістерін практикада 

қолдана білу. 

 

РО9 - Применять на практике знания 

теории и методов физических 

исследований. 

 

RT9 - To be able to apply in practice 

professional knowledge of the theory and 

methods of physical researches. 

1) Заманауи удеткіштердің техникасының даму және 

зарядталған бөлшектер шоғырының физикасы 

Перспективы ускорительной техники и физики пучков 

заряженных частиц 

Acceleration prospects techniques and physics of beams 

charged particles 

2) Ядролық технология 

Ядерные технологии 

Nuclear technology 

 

OH10 - Ядролық реакциялар кезінде 

пайда болатын құрамдас ядроның 

теориялық модельдерін құрастыру.  

1) Ядролық реакциялардың алмасу механизмдері 

Обменные механизмы ядерных реакций 

Exchange mechanisms of nuclear reactions 
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РО10 - Разрабатывать теоретические  

модели составного ядра, образующегося 

при ядерных реакциях, проводить расчеты 

угловых и энергетических распределений 

частиц. 

 

 RT10 - To carry out theoretical models of 

the compound nucleus formed during 

nuclear reactions. Calculate the angular 

and energy distributions of particles.  

 2) Ауыр иондар реакцияларының өнімдерін талдау 

Анализ продуктов реакций с тяжелыми ионами 

Analysis of products of reactions with heavy ions  
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 
Модуль атауы және 

коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and 

Code 

Пәннің коды 

Код 

дисциплины  

Course Code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Course Name 

Цикл, 

компоне

нт           

Цикл, 
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нт Cycle, 

Compone

nt 
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s 

Сабақ түрі бойынша сағат 

көлемі 

Объем часов по видам 

занятий 

The volume of hours by types 

of occupations 
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

NUCL73001 – 

Үдеткіштер 

комплексінің 

құрылымы және 

жүйесі Компоненты 

и системы 

ускорительного 

комплекса 

Components and 

systems of accelerator 

complex  

EPPh 7301 

PhEP 7301 

PhEP 7301 

Энергетикалық процесстер 

физикасы                                   

Физика энергетических процессов 

Physics of energy processes 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚА  

ОПК
А

GPCА 
 

 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

Бір пәнді таңдау / Выбрать один дисциплин / Choose one disciplines 

NUCL82002  

Ядролық 

технологияны  

қолдану                        

Применение  

ядерных технологий                 

Application of nuclear 

technologies 

YaPhEK 7202 

PEYaPh 7202 

AENPh 7202 

Ядролық физикада электрониканы 

қолдану 

Применение электроники в 

ядерной физике 

Application of electronics in nuclear 

physics 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

 

ShKA 7203 

SVKTKP 7203 

BESBTCh 

7203 

Шоқтың каналдар арқылы 

тасымалдануы жүйелері  және 

мөлшерлеу 

Система вывода, канал 

транспортировки и калибровка 

пучка 

Beam extraction system, beam 

transportation channel and 

calibration 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

Бір пәнді таңдау / Выбрать один дисциплин / Choose one disciplines 

NUCL82006  

Ауыр иондармен 

ядролық реакциялар 

 Ядерные реакции с 

тяжелыми ионами                              

Heavy-ion nuclear 

reactions 

 

YaRAM 7304 

OMYaR 7304 

EMNR 7304 

Ядролық реакциялардың алмасу 

механизмдері 

Обменные механизмы ядерных 

реакций 

Exchange mechanisms of nuclear 

reactions 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

AIROT 7305 

APRTI 7305 

APRHI 7305 

Ауыр иондар реакцияларының 

өнімдерін талдау 

Анализ продуктов реакций с 

тяжелыми ионами 

Analysis of products of reactions 

with heavy ions 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

Бір пәнді таңдау / Выбрать один дисциплин / Choose one disciplines 

NUCL82007 

Ядролық физиканың 

формалдік теориясы 

Формальная теория 

ядерных реакций                                    

The formal theory of 

nuclear reactions 

NSH 7306 

HNI 7306 

ChNR 7306  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нейтрондық сәулеленудің 

харектеристикасы 

Характеристики нейтронного 

излучения 

Characteristics of neutron radiation  

 

 

 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

 

ZYaPhZh 7307 

IDSYaPh 7307 

UAMNPh 7307 

Заманауи ядролық физика 
бойынша жетістіктерді пайдалану  

Использование достижений 

современной ядерной 

физики 

Use of achievements 

modern nuclear 

physicists 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ  7401 (1)                                      

NIRD  7401 (1)                                      

SRWG 7401(1)                                                                        

 

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

NUCL83009  

Ядролық физиканың 

маңызды мәселелері                         

Актуальные 

проблемы ядерной 

физики                                   

Actual Problems of 

Nuclear Physics 

YaPhA7308 

YaA7308 

NPhA7308 

Ядролық трансформация және 

ғарыштық микрофизика 

Ядерное превращение и 

космомикрофизика  

Nuclear Transformation and Cosmic 

Microphysics 

 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚB  

ОПКB 

GPCB  

 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной физики, 

новых материалов и 

технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

NUCL83010  

Ядролық 

технологияны  

қолдану                        

Применение  

ядерных технологий                 

Application of nuclear 

technologies 

OMKBSh 

7209 

RSChOM 

7209 

SCPOM 

7209 

Оптикалық модель бойынша 

күрделі бөлшектердің шашырауы 

Рассеяние сложных частиц в 

оптической модели 

Scattering of complex particles in an 

optical model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚB  

ОПКB 

GPCB  

 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

 

Бір пәнді таңдау / Выбрать один дисциплин / Choose one disciplines 

NUCL83011  

Ядролық 

технологияны  

қолдану                        

Применение  

ядерных технологий                 

Application of nuclear 

technologies 

 ZUTZBSh 

7310            

PUTPhPZ 

7310      

APTPhBCh 

7310 

Заманауи удеткіштердің 

техникасының даму және 

зарядталған бөлшектер 

шоғырының физикасы 

Перспективы ускорительной 

техники и физики пучков 

заряженных частиц 

Acceleration prospects 

techniques and physics of beams 

charged particles 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

YaT 7311 

YaT 7311 

NT 7311 

Ядролық технология 

Ядерные технологии 

Nuclear technology 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ  7401 (2)                                     

NIRD  7401(2)                                      

SRWG 7401(2)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

14     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 60 210 150  780    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

PT 7212 

PP 7212 

TI 7212 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

 

 

 

 

 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 5     есеп 

отчет 

report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной физики, 

новых материалов и 

технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ  7401 

(3)                                     

NIRD  7401 

(3)                                      

SRWG 7401 

(3)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

25     есеп 

отчет 

report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной физики, 

новых материалов и 

технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі / 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

 Module scientific-

research work and 

internship 

ZT 7313 

IP 7313 

RI 7313 

Зерттеу тәжірибесі 

Исследовательская практика 

Research practice 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

10     есеп 

отчет 

report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

DGZJ  7401 

(4)                                     

NIRD  7401 

(4)                                      

SRWG 7401 

(4)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of graduate 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     есеп 

отчет 

report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2nd year 

 60        

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және практика 

модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-research 

work and internship 

DGZJ  7401 

(5)                                     

NIRD  7401 

(5)                                      

SRWG 

7401 (5)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of graduate 

students  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

30     есеп 

отчет 

report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

 

 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және практика 

модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-research 

work and internship 

DGZJ  7401 

(6)                                     

NIRD  7401 

(6)                                      

SRWG 

7401 (6)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

18     есеп 

отчет 

report 

КҚА 

ПКА 

 PCА 

Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

MFA 82001 

Қорытынды аттесттау 

модулі  

Модуль итоговой 

аттестации  

Module final attestation 

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау  

Написание  и защита докторской диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral dissertation 

ҚА 

ИА 

FA 

 12     ДДҚ 

ЗДД 

DDD 

 Ядролық физика, жаңа 

материалдар және 

технологиялар 

кафедрасы 

Кафедра ядерной 

физики, новых 

материалов и технологий 

Department of Nuclear 

Physics, New Materials 

and Technologies 

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 60        

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 180        
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 
1 5 1 3 22 8    30 900 4 1 

2 4 2 1 16 14    30 900 3 1 

2 
3 2   - 25 5   30 900  2 

4 1   - 20  10  30 900  2 

3 
5 1   - 30    30 900  1 

6 2   - 18   12 30 900 1 1 

Барлығы 

Всего 

Total 

15 3 4 38 115 5 10 12 180 5400 8 8 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ Organization of 

educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:  

Докторантураға «магистр» дәрежесін  алған және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі бар 

адамдар қабылданады. Докторанураға үміткерлер шет тілін білетіндігін дәлелдейтін жалпы 

еуропалық құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес келетін халықаралық сертификаттарды 

ұсынады. Докторантураға оқуға түсу емтиханының қорытындысы бойынша конкурстық негізде 

жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования:  
В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж не менее 1 (одного) 

года. Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, подтверждающие 

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) 

владение иностранным языком. Прием в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов. Прием иностранных граждан в докторантуру осуществляется 

на платной основе.  

 Specific admission requirements:  
The doctoral program (PhD) accepts applicants with a "master" degree and experience of at least 1 

(one) year. Applicants to the PhD program provide international certificates confirming the knowledge of a 

foreign language in accordance with European competencies (standards) foreign language proficiency. 

Admission to the PhD program is carried out on a competitive basis according to the results of entrance 

exams. Foreign citizens may be accepted for the PhD program only on a fee basis. 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  
Алдыңғы білімді тану шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге 

асырылады. Бейресми білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования осуществляется в 

рамках внутренних нормативных документов университета. Документом, подтверждающим 

результаты неформального обучения, является сертификат о завершении обучения или свидетельство 

о завершении обучения.  

Special conditions for the recognition of prior study and the results of non-formal education: 
The condition for the recognition of prior education is carried out within the internal regulations of the 

university. The document confirming the results of non-formal education is a certificate of completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері:  
Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде докторанттың академиялық және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредит игерген және 

докторлық диссертациясын табысты қорғаған тұлғаларға «философия докторы» дәрежесі беріледі 

және (транскриптпен) мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. 

Докторлық оқу бағдарламасын уақытынан бұрын меңгерген және диссертацияны сәтті қорғаған 

жағдайда оқу мерзіміне қарамастан «философия докторы» (PhD)  дәрежесі беріледі. Білім беру 

бағдарламасының теориялық зерттеуінің толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми компонентті 

аяқтамаған докторантқа кейінгі жылдары ақылы негізде ғылыми компоненттің академиялық 

кредиттерін қайтадан алуға және диссертация қорғауға мүмкіндік беріледі. 

Докторантураның толық курсын меңгерген, ғылыми компонентін аяқтаған, бірақ докторлық 

диссертациясын қорғамаған, оқу нәтижелерін және академиялық кредиттерді толық игерген 

докторант кандидаттық диссертациясын кейінгі жылдары 4 кредит көлемінде ақылы негізде қорғауға 

мүмкіндік береді. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 180 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности докторанта, и 

успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается степень «доктора философии (PhD)» 

и выдается диплом государственного образца с приложением (транскрипт). 

В случае досрочного освоения образовательной программы докторатуры и успешной защиты 

диссертации докторантуру  присуждается степень доктора философии (PhD) или независимо от срока 

обучения. 
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Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы, 

но не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность повторно освоить 

академические кредиты научной компоненты и защититить диссертацию в последующие годы на 

платной основе.  

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной программы 

докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему докторскую диссертацию, 

результаты обучения и академические кредиты присваиваются и предоставляется возможность 

защититить диссертацию в последующие годы на платной основе в обьеме 4 кредитов.  

Requirements and rules for the award a degree: Those who have mastered at least 180 academic 

credits for the entire period of study, including all types of educational and research activities of a graduate 

student, and successfully defended a doctoral dissertation, are awarded the degree of PhD and receive a state 

diploma with an attachment (transcript). 

In the case of early mastering of the educational program and the successful defense of the thesis, the 

degree of the doctor of philosophy (PhD) is awarded regardless of the period of study. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the educational program, but 

has not completed the scientific component, is given the opportunity to re-master academic credits of the 

scientific component and defend the dissertation in subsequent years on a fee basis. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the PhD education program, 

who has completed the scientific component but has not defended the doctoral thesis, the learning outcomes 

and academic credits are assigned and the opportunity is given to defend the thesis in subsequent years on a 

paid basis in the amount of 4 credits. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  8D05305 - «Ядролық физика» мамандығын бітіруші түлектер 

келесі бағыттар бойынша кәсіби кызметтерді атқара алады: ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-

зерттеу орталықтары, ғылыми-зерттеу зертханалары, жобалау-конструкторлық бюро, фирмалар мен 

компаниялар; жоғары оқу орындары, мемлекеттік білім беру ұйымдары, мемлекеттік органдар. 

 

          Профессиональный профиль выпускников: выпускник по специальности 8D05305 - 

«Ядерная физика» может осуществлять профессиональную деятельность в следующих направлениях: 

научно-исследовательские институты, научные центры, научно-исследовательские лаборатории, 

конструкторские и проектные бюро, фирмы и компании; высшие учебные заведения, 

государственные организации образования, органы государственного управления. 

 

Occupational profile/s of graduates: graduate in the specialty 8D05305 - «Nuclear Physics» can 

carry out professional activities in the following areas: research institutes, research centers, research 

laboratories, design and engineering offices, firms and companies; higher educational institutions, 

state educational organizations, government bodies. 
 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру кезінде 

сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.   

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП на 

учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные методы 

обучения. 

Methods and techniques for program delivery: For realisation of EP on academic classes would be 

used innovation technologies and interactive methods of teaching. 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 

дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала 

бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес (кесте). 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в 

баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной 

системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», 

«F») с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица). 

Assessment criteria of learning outcomes:  
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Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored 

according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive grades, as 

they decrease, from «А» to «D», «unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding digital equivalent on 

a 4-point scale (see Table). 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды 

дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into 

the traditional grading scale and ECTS 

 

 Әріптік жүйе 

бойынша баға/Оценка 

по буквенной 

системе/  Evaluation 

by letter grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-

түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

традиционной системе/ 

Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 

 


