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ЖАЛПЫ ЖӘНЕ ТЕОРИЯЛЫҚ  

ФИЗИКА КАФЕДРАСЫ 
 

Жалпы және теориялық физика кафедрасы  
«Физика» мамандығы бойынша бакалаврлар, 
магистрлер мен доктораттарды дайындайды: 

 
Бакалавриат 

 6В05304 - Физика (жаратылыстану   
ғылымдарының бакалавры) 

 
Магистратура 

     7М05304 - Физика (жаратылыстану 
ғылымдарының магистрі 
 

Философия докторы (PhD) 
 8D05304 – Физика (PhD докторы) 

 
 Жалпы және теориялық физика кафедрасының 

меңгерушісі және “Еуразиялық халықаралық 
теориялық физика орталығының” директоры, 
физика-математика ғылымдарының докторы, 
профессор  ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі  
Мырзакулов Ратбай. Сонымен қатар, Әл-Фараби 
атындағы ғылым мен техника саласындағы 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
сыйлығының  лауреаты.   

 «Жалпы және теориялық физика» кафедрасында 
физика және математика саласы бойынша 
мамандар даярлайтын 27 оқытушы - профессорлар 
бар. Оның ішінде 4 ғылым докторы, профессор, 6 
ғылым кандидаттары мен доценттері, 7 PhD 
докторы және 5 аға оқытушы.  

 2009-2010 оқу жылынан бастап кадрларды 
дайындау үш түрлі бағытта – теориялық физика, 

математикалық физика және білім беру 
бағыттары бойынша жүзеге асырылуда. 

 «Физика» мамандығы бітірушілердің кәсіптік 
қызмет саласы: 
 

 
Бакалавриат мамандығы 
6В05304-Физика мамандығы 
Оқуды бітіргеннен кейін «жаратылыстану 
ғылымдарының бакалавры» академиялық дәрежесі 
беріледі. Бакалавр, магистрлік академиялық дәрежесін 
алу үшін бакалавр магистратурада білімін жалғастыра 
алады. Түлектер зерттеу орталықтарында ғылыми 
қызметкері, білім беру және ғылыми салаларының 
эксперті ретінде қызмет атқара алады. 
Оқу мерзімі мен оқу түрі (мемлекеттік грант, және 
ақылы) – 4 жыл, күндізгі. 
 
Магистратура мамандығы 
7М05304-Физика мамандығы 
Оқуды бітіргеннен кейін «жаратылыстану 
ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесі 
беріледі. Магистратурада оқып жүргенде Испания. 
Германия. Беларусия. Казанға  ғылыми-зерттеу 
тағылымдамаларына барады. Магистрлер докторантура 
білімін жалғастыруға мүмкіндіктері бар. Түлектер 
жоғары оқу орындарында, білім беру және ғылым 
саласының эксперті, зерттеу орталығының ғылыми 
қызметкері ретінде қызмет атқара алады. 
Оқу мерзімі мен оқу түрі (мемлекеттік грант, және 
ақылы) – 2 жыл, күндізгі. 
2012 жылдан бастап магистратура сабақтары үш 
тілде өткізіледі: қазақ, орыс, ағылшын 
 

Докторантура мамандығы  
Философия докторы  
8D05304-Физика 
Докторантура бағдарламасын толық аяқтаған және 
докторлық диссертациясын сәтті қорғаған философия 
докторы (PhD) мемлекеттік үлгідегі физика мамандығы 
бойынша  
«Философия докторы» академиялық дәрежесі беріледі. 
Докторантуралық білім беру бағдарламасы физика 
мамандығы бойынша АҚШ, Ұлыбритания, Египет, 
Үндістан, Италия, Канада, Ресей, Қытай, Түркия, 
Жапония университеттерімен бірге беріледі. 
Оқу мерзімі -3 жыл, оқу түрі (мемлекеттік грант және 
ақылы) - күндізгі. 
 

Оқыту тілі: қазақ, орыс, ағылшын 
 

 

 
 

Білім алушылардың ғылыми конференциядағы жүлделі 
орынға ие болған сәті 

 
 

Біздің мамандыққа түсуіңізге сіздерге сәттілік 
тілейміз! 

 
 

Біздің мекен жайымыз: 
Нұр-Султан қ. Қажымұқан көш. 13, 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, нөмір 3 ғимарат (ЦИСИ), 
214,215,216 каб. Байланыс тел: 

корпус №3 (ЦИСИ), каб. 214, 215, 216 
Телефондар:8(7172) 709-500 вн. 33-413, 33-415 
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Специальность докторантуры 
Доктор философии (PhD)  
8D05304-Физика 
Лицам, полностью выполнившим образовательную 
программу докторантуры и успешно защитившим 
докторскую диссертацию выдается диплом «доктора 
философии» (PhD) государственного образца, 
удостоверяющий присуждение научной степени 
«доктора философии» (PhD) по специальности физика. 
Образовательная программа докторантуры по 
специальности физика выполняется совместно с 
университетами США, Великобритании, Египта, 
Индии, Италии, Канады, Китая, России, Турции, 
Японии. 
Срок и вид обучения (грант) – 3 года, дневное 
отделение. 
 

Языки обучения: казахский, русский, английский 
 
 

 
 

Награждение студентов – призеров научной конференции 
 
 

Желаем успешного поступления  
на нашу специальность! 

 
 

Наш адрес: 
г. Астана, ул. Кажмухана 13,  

ЕНУ им Л.Н. Гумилева, 
корпус №3 (ЦИСИ), каб. 214, 215, 216 

Телефоны:  8(7172) 709-500 вн. 33-413, 33-415 
 

физики, математической физики и в области 
образования. 

 Сферой профессиональной деятельности 
выпускников специальности  «Физика»  являются: 

 
 

 
Специальность бакалавриата 
Специальность 6B05304-Физика  
По окончании присваивается академическая степень 
«бакалавр физики». Бакалавр имеет право обучаться в 
профильном и в научно-педагогическом 
направлениях магистратуры для получения 
академической степени магистра, выпускники могут 
работать по следующим должностям: научный 
сотрудник в исследовательских центрах, эксперт в 
области образования и наук 
Срок и вид обучения (грант, договор) 
 – 4 года, дневное отделение. 
 
Специальность магистратуры 
Специальность 7М05304-Физика 
По окончанию присваивается академическая степень 
«Магистра естественных наук». Магистр имеет право 
обучаться в докторантуре, выпускники могут работать 
в высших учебных заведениях, экспертами в области 
образования и науки, научными сотрудниками в 
исследовательских центрах.  
Срок и вид обучения (грант, договор) 
 – 2 года, дневное отделение. 
С 2012 года занятия в магистратуре ведутся на трех 
языках: казахском, русском, английском. 
 

                                                      
 
 
 

Евразийский национальный университет 
имени  Л.Н. Гумилева 

 
Физико-технический факультет 

 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ 
 

На кафедре “Общая и теоретическая физика” 
подготовка специалистов ведется по следующим 
направлениям:  
 

Бакалавриат 
 6B05304-Физика (Бакалавр естественных наук); 
 

Магистратура 
 7M05304-Физика (Магистр естественных наук); 
 

Доктор философии (PhD) 
 8D05304-Физика (Доктор PhD).  

 
 
 Заведующий кафедрой “Общая и теоретическая 

физика” и директор “Евразийского 
международного центра теоретической физики”, 
доктор физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН РК, лауреат 
государственной премии Республики Казахстан 
в области науки и техники им. Аль-Фараби.  

 На нашей кафедре подготовку специалистов по 
этим направлениям осуществляют 27 
преподавателей, читающие циклы базовых и 
профильных дисциплин, в том числе 4 доктора 
наук, профессоров, 6 кандидатов наук, доцентов, 
7 докторов PhD в области физики и математики. 
Почти все преподаватели свободно владеют тремя 
языками (каз., рус., англ.) 

C 2009-2010 учебного года подготовка кадров ведется 
в трех направлениях – в области теоретической 
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