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«6В05304-Физика» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы келесі  нормативті  құжаттар негізінде құрастырылған: 

 

– «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы (31.03.2021 ж. өзгерістер мен 

толықтыруларымен.) 

–  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 тамыздағы № 604 бұйрығы «Жоғары білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты». (05.05.2020 ж. № 182 өзгерістер мен толықтыруларымен.) 

– Оқытудың кредиттік технологяисы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту  туралы. Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 қазаңдағы №152 бұйрығы (12.10.2018 берілген өзгерістермен толықтырулармен №563).  

–  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы» 

– Педагогтің кәсіби стандарты («Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 

жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша) 

– "Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығы 

– «Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 4 қыркүйектегі № 441 бұйрығы. 
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№ Білім беру бағдарламасының паспорты 

1 Білім аймағының коды мен жіктелуі 

2 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 

3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 

4  Білім беру бағдарламалары тобы: физика бойынша мұғалімдерді даярлау 

5 Кредиттер көлемі  

6 Оқу түрі 

7 Оқыту тілі 

8 Берілетін академиялық дәреже 

9 БББ түрі 

10 ББХСС бойынша  деңгейі 

11 ҰБШ бойынша деңгейі 

12 СБШ бойынша деңгейі 

13 БББ-ның айрықша ерекше ерекшеліктері 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 

15 Аккредациялық органның атауы 

16 Миссия 

17 Пайымдауы 

18 Құндылықтар 

19 БББ мақсаты 

20 Мектеп бітірушінің атрибуттары 

21 БББ бакалаврдың біліктілік сипаттамасы  

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 

21.2 Кәсіби қызмет саласы мен нысандары 

21.3 Кәсіби қызмет түрлері 

21.4 Кәсіби қызметінің функциялары 

22 БББ бітірушінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу  

23 БББ модуль мазмұны  

24 Сертификаттық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

26 Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 

27 Жұмыс берушілер тізімі 

28 Жиынтық кесте игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде 
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

1. БББ-ның атауы мен коды: 6В05304 

2. Білім аймағының коды мен жіктелуі: 6B05 – Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 

3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі: 6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар 

4. Білім беру бағдарламалары тобы: B054 – Физика 

5 Кредиттер саны: 240 ECTS 

6 Оқыту формасы: күндізгі 

7. Оқыту тілі: қазақ 

8. Академиялық дәрежесі: ««6В05304-Физика» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры 

 9.ББХСС бойынша  деңгейі: 6 

10. БББ түрі: қазіргі 

11.СБШ бойынша деңгейі: 7-8 

12.ҰБШ бойынша деңгейі: 6 

13.БББ-ның айрықша ерекше ерекшеліктері: үш тілде оқыту 

14. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: KZ83LAA00018495, 28.07.2020 жыл, № 016 

15. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі ОП: Сертификат SA №00113/1 НКАОКО агенттігі 29.05.2017 ж. 

ББ аккредитациясы 

16. Миссиясы: әлемдік үздік тәжірибелер негізінде адами капиталды қалыптастыру 

17. Көрініс: ғылым мен техниканың салаларында жоғары білікті маман болу 

18. Құндылықтар: 

- парасаттылық; 

- ақиқатты баяндаудың сөзсіз еркіндігі; 

- Тәуелсіздік; 

- адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу; 

- қоршаған ортаға деген махаббат. 

19. БББ мақсаттары: 

БББ стратегиялық мақсаты: жаһандық сын-қатерлерге бейімделген бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау 

БББ стратегиялық мақсаты: Физика саласында ғылыми-зерттеу, ғылыми-инновациялық, педагогикалық және ағартушылық  қызметпен 

айналысуға, сондай-ақ физикалық әдістерді ғылым мен техниканың басқа да салаларында пайдаланатын жоғары білікті бәсекеге және тиімді 

кәсіби қызметке қабілетті мамандарды даярлау. 
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20. Бітірушінің атрибуттары (құзыреттілік және оқу нәтижелері негізінде әзірленген)): 

 

Атрибуттар Құзыреттілі түрлері 

Кәсіби білім және оқылатын саланы 

түсіну 
«Қатты» құзырлық (Hard skills) Аналитикалық-зерттеу құзыреттілігі 

(Analytical and research skills) 

Кәсіби коммуникациялық-этикалық құзыреттер 
(Forensic eloquence and ethical skills) 

Эмоциялық интеллект «Жұмсақ» құзырлық (Soft skills) 

Жаһандық сын-қатерлерге бейімделу 

Көшбасшылық 

Кәсіпкерлік ойлау 

Жаһандық азаматтық 

Академиялық адалдық принциптері мен 
мәдениетінің құндылығын түсіну 

 

 

21. БББ бойынша физика бакалаврының біліктілік сипаттамасы «6B05304-Физика». 

21.1.Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Біліктілік пен лауазымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық сыныптауышына сәйкес 

айқындалады. « Кәсіптер сыныптауышы» ҚР ҰК 01-2017 (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық 

реттеу және метрология комитетінің бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген 11 мамыр 2017 жыл №130). Сонымен қатар, 

Бітіруші түлекке «6В05304-Физика» білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры дәрежесі беріледі. Жаратылыстану 

бакалавры келесі қызметтерді атқара алады: зертханашы, инженер-зертханашы, физика оқытушысы, ғылыми қызметкер, кіші ғылыми 

қызметкер. 

21.2.Кәсіби қызмет саласы мен нысандары:  Кәсіби қызмет саласы білім беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асырады. 

- эксперименттік, теориялық және қолданбалы физика саласы, сондай-ақ байланыс жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласы: 

- білім саласы, соның ішінде орта оқу орындарында физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі, педагогика саласы; 

- ғылыми-техникалық әдебиеттерді шет тілінен және шет тіліне сапалы аудару. 

Кәсіби қызмет нысандары:   

- ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, конструкторлық және жобалалау бюролары және фирмалар; 

- мемлекеттік білім беру ұйымдары и білім беру мекемелері, сонымен қатар мемлекеттік білім беру мекемелері; 

- өндірістік мекемелер мен берлестіктер. 

21.3.Кәсіби қызмет түрлері:  

 - ғылыми-зерттеу; 

- білім беру (педагогикалық); 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 
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- конструкторлық-технологиялық; 

- аудармашылық. 

 

21.4.Кәсіби қызметінің функциялары:  
- қойылған, физикалық мәселелер бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу; 

- ғылыми-зерттеу, өндірістік және педагогикалық қызметте жоспарлауды, ұйымдастыруды және басқаруды жүзеге асыру; 

- өндірістік-технологиялық процестің жағдайын әзірлеу, жүзеге асыру және бақылау; 

- білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыру; 

- ғылыми-техникалық әдебиеттерді сапалы аудару. 
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22. БББ «6B05304-Физика» бітірушінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу  

 

Пәндер бойынша оқыту нәтижелері 

Құзырет түрі Кодтар Оқыту нәтижелері  

Аналитикалық-зерттеу 

құзыреттілігі 
ON1 Қоғам туралы интегралды жүйе және тұлға туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және 

заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың заңды мүдделері, кәсіпкерлік қызметтің 
экономикалық және әлеуметтік шарттары, зиянды және қауіпті факторлардың адамдарға және табиғи ортаға 

әсері. 

ON2 Өзінің кәсіби қызметінде бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, толеранттылық және қазіргі 

қоғамның демократиялық құндылықтары басымдықтары бойынша өзінің азаматтық ұстанымын түсінеді. 

ON3 Күнделікті өмір жағдайындағы мектеп оқушылары ағзасының әр түрлі мүшелері мен жүйелерінің құрылымы, дамуы және 

қызметтерінің қалыптасуының негізгі ерекшеліктерін, білім беру ортасы жағдайларына және оқу процесін ұйымдастыруға 
қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды көрсетеді. 

ON4 Теориялық білімді практикада қолдану үшін педагогика ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

қалай пайдалану керектігін біледі. 

ON5 Білім беру үдерісін ұйымдастырады, жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында мұғалімнің педагогикалық 

шеберлігін жетілдіреді және критериалды бағалау жүйесін енгізеді және оларды оқыту практикасында 
қолданады. 

ON6 Физикада заманауи компьютерлер мен компьютер техникасын көрсетеді. 

Кәсіптік 

коммуникациялық- 

этикалық құзыреттер  

ON7 Бастапқы математика есептерін, негізгі ұғымдарды, теоремаларды, қарапайым математиканың есептерін 

шығару әдістерін шешуге арналған материалды жүзеге асырады. 

ОN8 Күнделікті мәселелерді шешу үшін математикалық есептеулерді талдайды; күнделікті өмірде және жұмыста 

кеңінен қолданылатын әр түрлі формада (кестелерде, сызбаларда, графиктерде) берілген мәліметтер негізінде 

қорытынды жасайды. 

ОN9 Физика саласындағы білімдері мен түсініктерін, физикалық зерттеу әдістерін; физиканың ғылым ретінде 

технологияның дамуына әсері; физиканың басқа ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың ғылыми-

техникалық мәселелерін шешудегі рөлін көрсетеді. 

Soft skills 
 

ОN10 Мектептегі физика курсының бөлімдерін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін жетік біледі және 

физикалық экспериментті (зертханалық, демонстрациялық, компьютерлік) ұйымдастыру және қою 

дағдыларына ие. 

ОN11 Заттардың агрегаттық күйіне қарамастан, заттардың құрылымы мен құрамы саласындағы білімдерін көрсетеді. 

Алынған нәтижелер бойынша есептеулер, эксперименттер жүргізу және қорытынды жасауды біледі. 

ОN12 Физикалық заңдылықтар мен теорияларды, физикалық процестерді ғылыми бақылауларды талдайды, 

теориялық және эксперименттік нәтижелердің нәтижелерін талдайды, практикалық мәселелерді шешеді және 

оларды бағалайды, академиялық жазу туралы білімдерін көрсетеді. 

ОN13 Табиғаттағы құбылыстар мен процестердің физикалық мәнін және ғылыми зерттеулерді талдайды; 

астрономиялық бақылаулардың нәтижелерін өңдеуге арналған эксперименттік және теориялық физиканың, 

заманауи компьютерлік технологияның және ақпараттық технологиялардың мәліметтеріне жүгінеді. 

ОN14 Физика мен спектроскопия техникасы туралы білімдері мен түсініктерін көрсетеді. Атомдар мен 
молекулалардың спектрлерін өлшеу дағдыларын талдайды. Заттардың құрылымдық анализін жүргізеді. 
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Атомдарда, молекулаларда және басқа нано-макроматериалдарда болатын процестер туралы ғылыми тілде 

баяндап, қорытынды жасай алады. 

ОN15 Жартылай өткізгіштер физикасы мен технологиясы, лазерлер физикасы және олардың жұмыс істеу 

принциптері туралы теориялық және практикалық білімдерге ие. Құралдарды тексеру әдістері және тиісті 

құжаттаманың рәсімдей алады, практикалық есептерді шешеді және оларды талдайды. Тәжірибелерді талдау 

және қорытынды жасай отырып, физикалық, ғылыми тәжірибелер жүргізу дағдыларын көрсетеді. 
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23. БББ модуль мазмұны 

 
Модульдің атауы Пәннің атауы Көлемі (ECTS) 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 

Философия 

5 
5 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Қолданбалы бизнес 

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

 

5 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану ,Әлеуметтану 

 Мәдениеттану,психология 

4 
4 

Ақпараттық-коммуникативтік Орыс тілі 

Шетел тілі 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Дене шынықтыру 

10 
10 
5 
 8 

Математикалық   Математикалық талдау 

Дифференциалдық және интегралдық есептеулер 

Комплексті айнымалы функциялар  

Математикалық физика әдістері 

Ықтималдылықтар теориясы және математикалық статистика 

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра 

5 

5 

5 

5 

4 
5 

Іргелі физикалық Механика 

Молекулалық физика 

Электр және магнетизм 

Оптика 

Теориялық механика 

Атомдық физика 

Ядролық физика 

Электродинамика 

Кванттық электроника 

Кванттық механика 

Қатты дене физикасы негіздері. 

Кристаллография 

Диэлектриктер физикасы. 

Жартылай өзкізгіштер физикасы 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

4 

5 

6 

 

6 

 

6 
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Термодинамика және статистикалық физика 

Оқу  

Өндірістік 

4 

1 
4 

Қолданбалы Наноматериалдарды зерттеудегі компьютерлік модельдеу. 

Материядағы физикалық процестерді компьютерлік моделдеу және 

олардың қасиеттері 

Атомдық спектроскопия. 

Нанотехнология негіздері 

Молекулалық спектроскопия. 

Сканерлеуші зондтық микроскоп 

Оптикалық спектроскопия әдістері мен аспаптары. 

Наноматериалдарды зерттеудің физикалық әдістері. 

Наноқұрылымдарды зерттеудің оптикалық әдістері. 

Лазерлік аналитикалық спектроскопия 

Рентген дифрактометриясы 

Рентген спектроскопиясы арқылы заттардың құрылымдық талдауы 

Цифрлық электроника негіздері. 

Ақпаратты цифрлық өңдеу негіздері 

Өндірістік практика. 

Дипломалды практикасы 

5 

 

 

5 

 

5 

 

6 

 

5 

 

6 

 

5 

 

15 
3 

Инженерлік (Minor) Атомдар мен молекулалар физикасы 

Конденсирленген күй физикасы 

Жартылай өткізгіштер физикасы мен техникасы  

Лазерлер физикасы 

Метрология, стандарттау және сертификаттау  

Наножүйелер физикасына кіріспе 

Электрондық құралдарды автоматты жобалау жүйелері 

Молекулалар мен атомдардың оптикалық спектрлері 

Өндірістік 

5 
 
4 
 
 
5 
 
4 
 
5 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе 

кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 
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24. Сертификациялық бағдарлама (майнор) Инженерлік - 23 кредит 

 

Атомдар мен молекулалар физикасы; Конденсирленген күй физикасы – 5 кредит 

Жартылай өткізгіштер физикасы мен техникасы; Лазерлер физикасы – 4 кредит 

Метрология, стандарттау және сертификаттау; Наножүйелер физикасына кіріспе – 5 кредит 

Электрондық құралдарды автоматты жобалау жүйелері ; Молекулалар мен атомдардың оптикалық спектрлері – 4 кредит 

Өндірістік – 5 кредит 

 

Сертификациялық  

бағдарлама 

                                            Семестр  

1 2 3 4 5 6 7 

Инженерлік – 

(Minor) 1 

  Атомдар мен 

молекулалар 
физикасы 

Метрология, 

стандарттау 

және 
сертификаттау 

 Жартылай 

өткізгіштер 
физикасы мен 

техникасы  

Электрондық 

құралдарды 
автоматты 

жобалау 

жүйелері. 
 

Өндірістік  

Инженерлік – 

(Minor) 2 

  Конденсирленг

ен күй 

физикасы 
Наножүйелер 

физикасына 

кіріспе 

 Лазерлер 

физикасы 

Молекулалар 
мен 

атомдардың 

оптикалық 
спектрлері 
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25. Оқыту  нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

 
NN 

 

п/п 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша мазмұны 
(30-50 сөздер) 

К
р
ед

и
тт

ер
 с

ан
ы

 

 
Қалыптасатын оқыту нәтижелері 

(кодтар) 

O
N

1
 

 

O
N

2
 

 

O
N

3
 

 

O
N

4
 

 

O
N

5
 

 

O
N

6
 

 

O
N

7
 

 

O
N

8
 

 

O
N

9
 

 

O
N

1
0
 

 

O
N

1
1
 

 

O
N

1
2
 

 

O
N

1
3
 

 

O
N

1
4
 

O
N

1
5
 

 

 Жалпы білім беру циклы 
ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

D1 Құқық және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері 
 

Мемлекет, құқық, 
мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстардың негізгі 
түсініктері. Қазақстан 
Республикасының 

конституциялық 
құқығының негіздері. 
Қазақстан 
Республикасындағы 
құқық қорғау органдары 
мен соттар. Қазақстан 
Республикасындағы 
мемлекеттік органдар. 

Қазақстан 
Республикасының 
әкімшілік құқық негіздері. 
Қазақстан 
Республикасындағы 
азаматтық және отбасы 
құқығының негіздері. ҚР 
еңбек құқығы және 

әлеуметтік 
қамсыздандыру құқығы. 
Сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері үшін заңды 
жауапкершілік.. 

5 + +              

 Қолданбалы бизнес 
 

Бизнес-жоспар құрудың 
әдістемелік негіздері. 
Қолданбалы бизнес курсы 

сату нарығын талдау 
әдістерін, өнімді 
сипаттауды, өндіріс 

+ +              
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жоспарын әзірлеуді және 
ұсынуды, маркетинг 
жоспары мен 

ұйымдастырушылық 
жоспарды әзірлеу мен 
таныстыруды, қаржылық 
жоспарды әзірлеуді және 
ұсынуды қамтиды. 
Курстың мақсаты 
студенттерді қолданбалы 
кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыру. 
 Экология және 

тіршілік қауіпсіздік 
негіздері 
 

Қоғам мен табиғат 
дамуының негіздері, 
табиғи ресурстарды 
ұтымды пайдаланудың 
заманауи тәсілдері, 
тіршілік қауіпсіздігін 
құқықтық реттеу, 

жағымсыз әсерлердің 
дамуын болжау және 
төтенше жағдайлардың 
салдарын бағалау. Біздің 
заманымыздың негізгі 
экологиялық 
проблемалары, 
адамдардың қоршаған 

ортамен қауіпсіз өзара 
әрекеттесуі, табиғи және 
техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлар 
кезінде сауатты шешімдер 
қабылдау. 

+ +              

 Базалық пәндер циклы 
ЖОО компоненті 

D2 Математикалық 
талдау 

Нақты сандар және 
жиындар теориясы. 
Тізбектілік теориясы. 
Функция шегі. 
Функцияның үздіксіздігі. 
Дифференциалдық 
есептеу. 

Дифференциалдық 
есептеудің негізгі 
теоремалары және 
олардың қолданылуы. 

5       + +   +     
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Туынды арқылы 
функцияны тексеру. 

Анықталмаған интеграл, 
анықталған интеграл және 
олардың қолданылуы. 

D3 Аналитикалық 
геометрия және 
сызықтық алгебра 

Векторлық алгебра, 
жазықтықтағы және 
кеңістіктегі аналитикалық 
геометрия, екінші ретті 

қисықтар.Матрицалар мен 
детерминанттар, 
сызықтық алгебралық 
теңдеулер жүйесі, 
комплекс сандар, n 
дәрежелі көпмүшелер, 
векторлық алгебра, 
жазықтықтағы түзудің 
теңдеуі, 2-ретті қисықтар, 

кеңістіктегі түзу мен 
жазықтық. 

5     +  + +        

D4 Механика Кеңістік және уақыт. 
Нүктенің және қатты 
дененің кинематикасы. 
Салыстырмалылық 
принципі. Материалдық 

нүктенің динамикасы. 
Материалдық нүктелер 
жүйесінің қозғалысы. 
Жұмыс және энергия. 
Қатты дененің 
динамикасы. Статика. 
Үйкеліс болған кездегі 
қозғалыс. Санаудың 

инерциалды емес 
жүйелері. Тарту өрісіндегі 
қозғалыс. Айнымалы 
масса денелерінің 
динамикасы. Соқтығысу. 
Тербелмелі қозғалыс. 
Релятивистік механика. 
Қатты денедегі 
деформация және кернеу.  

5     +     +  +    

D5 Молекулярлы физика Тепе-теңдік параметрлері. 
Қысым және температура. 
Идеал газдардың 
молекулалық-

5     +     +  +    
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кинетикалық теориясы. 
Статистикалық әдіс. 

Молекулалардың 
жылдамдығын Максвелл 
бөлу. Термодинамиканың 
бірінші және екінші заңы. 
Ауысу процестері. Нағыз 
газдар, сұйықтықтар, 
қатты заттар. Фазалық 
тепе-теңдік және қайта 

айналу 

D6 Электр және  
магнетизм 

Электростатика. 
Вакуумдағы электр өрісі. 
Электр өрісінің 
потенциалы. Өткізгіштер 
болған кездегі электр 
өрісі. Диполь өрісі. 
Электр өрісінің 

энергиясы. Тұрақты 
электр тогы. Металдар 
мен электролиттердегі 
электрөткізгіштік 
механизмі. Аймақтық 
теория. Өткізгіштер мен 
жартылай өткізгіштер. 
Термоэлектрлік 

құбылыстар. Газдардың 
электр өткізгіштігі. 
Тұрақты магнит өрісі. 
Заттағы магнит өрісі. 
Электромагниттік 
индукциядағы 
құбылыстар. 
Квазистационарлық 

айнымалы токтар.  

5    +     +   +    

D7 Оптика Оптиканың әртүрлі 
бөлімдеріне жататын 
физикалық құбылыстар: 
Фотометрия. 
Электромагниттік жарық 
теориясы. Жарық 
толқындарының 

интерференциясы. Жарық 
дифракциясы. Жарық 
поляризациясы. 
Сәулеленудің затпен 

5    +     +   +    
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өзара әрекеттесуі. 
Дисперсия, жұтылу, 

жарықтың шашырауы. 
Сәуле шығару түрлері. 
Жылулық сәуле шығару 
және оның 
сипаттамалары. 
Оптикалық 
құбылыстарды 
математикалық 

сипаттаудың негізгі 
принциптері; оларды 
практикалық қолдану 
мысалдары. 

D8 Теориялық механика Статиканың анықтамасы 
және аксиомалары. Пайда 
болатын күштер. 
Параллель күш жүйелері. 

Ауырлық орталығы. Күш 
моменті. Тепе-теңдік 
шарттары. Кинематика 
негіздері. Абсолютті 
қатты дене қозғалысының 
негізгі түрлері. Қатты 
дененің күрделі 
қозғалысы. Нүкте 

динамикасының есептері. 
Нүкте динамикасының 
жалпы теоремалары. 
Нүктенің кинетикалық 
энергиясының өзгеруі 
туралы теоремасы. Жүйе 
динамикасының 
теоремалары.  

4    +    +  +      

D9 Атомдық физика Электромагниттік 
толқындардың 
корпускалалық 
қасиеттері. 
Корпускалалардың 
толқындық қасиеттері.. 
Атомдық күйдің 
дискреттілігі.  

Гейзенбергтің 
анықталмағандық 
принципі. Толқындық 
функция. Шредингер 

5    +     + +    +  
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теңдеуі. Сутегі атомы. 
Кванттық статистика 

және оның қолданылуы. 
Қаты дененің аймақтық 
теориясы. 
Жартылайөткізгіштер. 
Байланыс құбылыстары. 
Ядролық физика және 
элементар бөлшектердің 
элементтері.   

D10 Ядролық физика Ядро және элементар 
бөлшектер физикасы 
дамуының негізгі 
кезеңдері. Атом 
ядроларының негізгі 
қасиеттері. Ядролық 
күштер. Ядролық 
модельдер. Тұрақсыз 

ядролар физикасы. 
Радиоактивтілік 
құбылысы. 
Радиоактивтілік түрлері. 
Сәулеленудің затпен 
өзара әрекеттесуі. 
Ядролық реакциялар. 
Ауыр ядролардың бөліну 

реакциялары. 
Термоядролық синтез. 
Қолданбалы ядролық 
физика негіздері. 
Элементар бөлшектер 
ұғымы. Элементар 
бөлшектер физикасының 
негізгі заңдары. 

Элементар бөлшектерінің 
жіктелуі. 

4    +     + +    +  

D11 Электродинамика Арнайы 
салыстырмалылық 
теориясының негіздері. 
Салыстырмалылық 
теориясының 
төртөлшемді аппараты. 

Релятивистік механика. 
Электромагниттік өрістер 
(ЭМӨ) үшін  вариациялық 
әдістері мен сақталу 

5    +     +   +    
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заңдары.  ЭМӨ–гі заряды. 
ЭМӨ-нің 4-өлшемді 

потенциалы.  Тұрақты 
ЭМӨ. ЭМӨ теңдеулері. 
Вакуумдағы және 
заттардағы 
электростатикалық өріс. 
Тоқтар және олардың әсер 
етуі. Электромагниттік 
толқындар. 

D12 Термодинамика және 
статистикалық физика 

Фазалық кеңістік. 
Статистикалық ансамбль 
ұғымы. Лиувилл 
теоремасы. Матрица 
тығыздығы. Лиувилл-
Нейман теңдеуі. 
Механикалық жүйелерді 
сипаттау үшін Гамильтон 

формализмі. 
Статистикалық 
физиканың постулаттары. 
Макрожүйелердің 
термодинамикалық 
сипаттамасы. 
Бөлшектердің айнымалы 
саны бар жүйелер. 

Кванттық теорияның 
негізгі ережелері. 
Кванттық статистика. 
Флуктуациялар. 
Физикалық кинетика. 

4    +     +     +  

 Базалық пәндер циклы 
Таңдау компоненті 

D13 Кванттық  
электроника 
 

Индуцирленген өтулер 
және олардың кванттық 
күшейткіштер мен 
генераторлардың 
жұмысындағы рөлі. 
Кванттық генераторлар 
мен күшейткіштердің 
әрекет принципі және 

жіктелуі. Кванттық 
теорияның негізгі 
ережелері. Эрмитовтар 
операторлары. Шредингер 
теңдеуі. Толқындық 

6    +     +     +  



20 

 

функциялардың 
қасиеттері. Дираковтық 

формализм. 
Электромагниттік өрістегі 
Гамильтониан атомы. 
Тығыздықтың операторы 
және матрицасы, олардың 
негізгі қасиеттері. 
Тығыздық матрицасының 
уақытқа тәуелділігі. 

 Кванттық механика Кванттық механиканың 
принциптері мен 
постулаттары. Физикалық 
шамалар операторлары. 
Меншікті функциялар 
және операторлар 
мәндері. Шредингердің 
толық уақыттық және 

стационар теңдеуі. 
Сызықтық гармоникалық 
осциллятор. Бөлшектердің 
потенциалдық кедергілер 
арқылы өтуі. Кванттық 
түсініктер теориясы. 
Орталық өрістердегі 
қозғалыстың жалпы 
қасиеттері. Сутегі тәрізді 

атомдар теориясы. 
Кванттық механиканың 
жуықталған әдістері. 
Кванттық механикадағы 
ұқсас бөлшектер жүйесі. 

         +   +  + 

D14 Қатты дененің 
физикалық негіздері 

 

Электр өткізгіштігінің 
сипаты мен шамасы 

бойынша заттардың 
жіктелуі. Қатты дененің 
аймақтық теориясының 
негіздері. Айнымалы 
тасымалдаушы 
зарядтардың генерациясы 
және рекомбинациясы. 
Жартылай өткізгіштердегі 

айнымалы тасымалдаушы 
зарядтардың диффузиясы 
және ығысуы. Жартылай 
өткізгіштердің оптикалық 

6    +     +  +     
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қасиеттері. 
 

 Кристаллография Кристалдық заттың негізгі 
сипаттамалары: 
біртектілік, анизотропия, 
өзін-өзі тану қабілеті, 
симметрия. Симметрия 
әдісі. Кристалдар туралы 
ғылымның пайда 
болуының, 

қалыптасуының және 
дамуының негізгі 
кезеңдері. Қазіргі 
кристаллографиялық 
білім салалары: 
математикалық 
кристаллография, 
кристаллохимия, 

минералогиялық 
кристаллография, 
органикалық 
кристаллохимия, 
физикалық 
кристаллография және 
кристалдардың генезисі. 

   +     +  +     

D15 Диэлектриктер 

физикасы 

Заттардың құрылысы. 

Поляризацияның 
серпімділік түрлері.  
Поляризацияның 
серпімсіз түрлері. 
Диэлектриктердің электр 
өткізгіштігі. Диэлектрлік 
шығындар. Газдардағы 
және сұйық 

диэлектриктердегі 
сынама. Қатты 
диэлектриктер сынамасы. 
Электрлік оқшаулаудағы 
бөлшекті разрядтары. 
Реттелмеген жүйелердің 
энергетикалық спектрінің 
жалпы ерекшеліктері 

зерттеледі, заряд 
тасығыштарды 
тасымалдау және 
реттелмеген жартылай 
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өткізгіштерде оптикалық 
өту туралы негізгі 

түсініктер беріледі. 
 

 Жартылайөткізгіштер 
физикасы 

Қатты дененің аймақтық 
теориясының негіздері, 
сыртқы өрістерде заряд 
тасымалдаушылардың 
тәртібі, жартылай 

өткізгіштердегі 
электрондар мен тесіктер 
статистикасы, айнымалы 
тасымалдаушы 
зарядтардың 
рекомбинация 
статистикасы, 
контактардағы 
құбылыстар, p-n көшу 

қарастырылады.  
Курста төменгі өлшемдік 
жүйелерде электронның 
энергетикалық спектрін 
табу, төменгі өлшемдік 
жүйелердегі күй 
тығыздығы, 2D-
жүйелердегі Ферми 

деңгейі.  

     +      +   + 

D16 Наноматериалдарды 
зерттеудегі 
компьютерлік 
модельдеу 

Қарапайым 
дифференциалдық 
теңдеулер негізіндегі 
физикалық процестердің 
модельдері. 
Термодинамиканың 

бірінші заңы. Жылу 
балансының теңдеуі. 
Электр тізбектерінің 
сипаттамасы. Уатт 
реттеуішінің моделі, 
бифуркация, сепаратрис.   
Сызықтық емес 
тербелістер. Үлестірілген 
параметрлері бар 

жүйелер. Жеке 
туындылардағы теңдеулер 
негізіндегі модельдер. 
Жылу- және 
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массатасымалдау 
теңдеулері, Максвелл 

теңдеулері. Тұрақты 
өрістер және олардың 
сипаттамасы - 
эллиптикалық түрдің 
теңдеулері.  

 Материядағы 
физикалық 
процестерді 

компьютерлік 
моделдеу және 
олардың қасиеттері 

Наноқұрылымды 
материалдарда өтетін 
физика-химиялық 

процестерді компьютерлік 
модельдеу әдістерін 
тереңдетіп оқу. 
Наножүйелерді 
компьютерлік модельдеу 
әдістемесі. Атомдық әлем 
құрылымының кванттық 
сипаттамасы. 

Көпэлектронды 
атомдардың құрылысын 
модельдеу. Молекулалық 
жүйелерді модельдеу. 
Молекулааралық өзара 
әрекеттесу. 
Наноқұрылымдардың 
құрылу механизмі. 
Материалдар мен 

процестерді масштабты 
модельдеу. 
Наножүйелерді 
модельдеудің 
программалық 
қамтамасыз етуі. 

     +  +      +  

D17 Атомдық 

спектроскопия 

Негізгі кванттық заңдар. 

Энергия деңгейлері және 
олардың арасындағы 
өтулер. Жұтылу, шығару 
және шашырау 
спектрлері. Сәулелену 
қасиеттері бойынша 
спектроскопияны бөлу. 
Атом жүйесінің 

қасиеттері бойынша 
спектроскопияны бөлу. 
Энергия деңгейлерінің 
негізгі сипаттамалары. 
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Атомдық жүйелердің 
симметриясы және 

олардың энергия 
деңгейлері. Өтпелі 
ықтималдықтар және 
іріктеу ережелері. 
Спектрлердегі 
интенсивтілігі. 
 

 Нанотехнологиялар 

негіздері 

Наноөлшемдердегі 

физикалық өзара 
әрекеттесудің 
ерекшеліктері. 
Наноөлшемді 
объектілердің физикалық 
қасиеттеріндегі көлем мен 
беттің рөлі. 
Нанобъектілер 

механикасы. 
Наноөлшемді жүйедегі 
механикалық тербелістер 
мен резонанстар. Үйкеліс 
күші. Кулондық өзара 
әрекеттесуі. 
Нанобъектілердің 
оптикасы. Жарық 
толқынының 

ұзындығының және 
нанобөлшектердің 
өлшемдерінің 
арақатынасы. Біртекті 
және наноқұрылымды 
орталарда жарықтың 
таралуындағы 
айырмашылықтар. 

Нанобъектілердің 
магнетизмі.  

       +  +    +  

D18 Молекулалық 
спектроскопия 

Кванттық теория 
негіздері. 
Молекулалардың 
құрылысы. 
Молекулалардың 

айналысы және тербелісі. 
Айналмалы және 
тербелмелі спектрлерді 
эксперименттік бақылауы. 

5        +  +    +  
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Молекулалардағы 
электрондық өтулердің 

спектроскопиясы. 
Молекулалық 
спектроскопияның негізгі 
әдістері. 
Спектроскопиялық 
аспаптар мен құрылғылар. 
Талдауда молекулалық 
спектроскопияны қолдану 

мүмкіндіктері. 
 

 Сканерлеуші зондтық 
микроскопия 

Сканерлейтін зонд 
микроскоптарының 
жұмысының негізгі 
негіздері қарастырылады: 
туннельдеу эффектісі, Ван 
- дер Ваальс және 

капиллярлық өзара 
әрекеттесу, 
пьезоэлектрлік эффект 
және гистерезис 
эффектісі, сығылу, қартаю 
және сканерлейтін зонд 
микроскопиясының 
қазіргі жағдайы. 

       +  +    +  

D19 Оптикалық 
спектроскопия 
аспаптары мен 
әдістері. 

Оптикалық материалдар. 
Оптикалық диапазонның 
сәуле шығару көздері мен 
қабылдағыштары. 
Оптикалық диапазонның 
сәулелену фильтрациясы. 
Атомдық-абсорбциялық 
және эмиссиялық 

спектроскопияның 
аспаптары мен әдістері. 
Молекулалық 
абсорбциялық 
спектроскопияның 
аспаптары мен әдістері. 
Заттардың 
люминесценттік 

талдауының аспаптары 
мен әдістері. 

6            +  + + 

 Наноматериалдарды 
зерттеудің физикалық 

Материалдардың 
құрылымын зерттеу 

           +  + + 
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әдістері әдістері туралы жалпы 
түсінік. Рентген 
сәулелерінің физикасы. 

Рентгендік 
спектроскопияның 
әдістері мен техникасы.  
Электрондардың затпен 
өзара әрекеттесуі. 
Электронды 
микроскопияның әдістері 
мен техникасы. 

Сканерлейтін зондты 
микроскопияның әдістері 
мен техникасы. 
Наноматериалдарды 
зерттеу кезіндегі 
оптикалық спектроскопия. 

D20 Наноқұрылымдарды 

зерттеудің оптикалық 
әдістері 
 

Наноқұрылымдар мен 

наноматериалдардың 
гетерогенді қалыптасу 
процестері. Реттелген 
нано-құрылымдарды алу 
әдістері. Құрылымы 
(атомдық құрылымдар; 
кристаллография; 
бөлшектердің өлшемдерін 
анықтау; беттің 

құрылымы). Микроскопия 
(жарық түсіретін 
электрондық 
микроскопия; ионды-
далалық микроскопия; 
сканерлейтін 
микроскопия). 
Спектроскопия 

(инфрақызыл және 
рамандық спектроскопия; 
фотоэмиссиялық және 
рентгендік 
спектроскопия; магниттік 
резонанс). 
 

5      +        + + 

 Лазерлік 

аналитикалық 
спектроскопия. 

Лазерлік спектроскопия 

мәселелері. 
Аналитикалық 
спектроскопияда 

     +        + + 
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лазерлерді қолдану 
жолдары. Сызықты 
лазерлік спектроскопия 

әдістері. Сызықты емес 
лазерлік спектроскопия 
әдістері. Лазерлік 
атомдық-
фотоионизациялық 
спектралды талдау. 
Оптикалық-акустикалық 
спектроскопия және 

хроматография. 
Органикалық 
молекулалардың лазерлік 
флуоресценттік талдауы. 
Көпфотонды резонанстық 
спектроскопия 

D21 Рентген 

дифрактометриясы 
 

Рентген сәулелерінің 

дифракциясының 
физикалық негіздері, 
негізгі заңдылықтары, 
дифракциялық 
эксперименттің 
әдістемелік негіздері 
қарастырылады. 
Дифрактограммаларды 
декодтау , эксперименттік 

дифрактограмма бойынша 
элементар ұяшықтың 
параметрлерін анықтау 
бойынша практикалық 
дағдыларды дамыту 
бойынша фазалық 
құрамды анықтау 
практикумы өткізіледі. 

 

6      +   +      + 

 Рентген 
спектроскопиясы 
арқылы заттардың 
құрылымдық талдауы 

Рентген және 
синхротронды 
сәулеленуді қолдану. 
Рентген спектрлерінің 
параметрлері. Спин-
орбиталық және 
мультиплеттік өзара 

әрекеттесу, көп 
электронды қозу, 
динамикалық әсер және 

     +   +      + 
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олардың рентгендік 
спектрлердегі көрінісі. 
Спектр құрылымын 

түсіндіру, мультиплеттік 
бөліну және көп 
электронды қозу. 

D22 Цифрлық электроника 
негіздері 
.   

Математикалық 
логиканың негізгі 
ұғымдары мен заңдары. 
Алгебралық өрнектердің 

қалыпты формалары. 
Сызықты 
дифференциалдық 
теңдеулер жүйесі. 
Орнықтылық теориясы. 
Бірінші ретті жеке 
туындысы бар сызықты 
дифференциалдық 

теңдеулер.  Цифрлық 
электронқ элементтері. 
Цифрлық құрылғыларды 
талдау және синтездеу. 
Цифрлық электрониканың 
негізгі құрылғылары. 

5      +  +       + 

 Ақпараттың цифрлық 
өңдеу негіздері 

Ақпараттарды цифрлық 
түрде түрлендіру әдістері, 
талдау және цифрлық 

сүлбелерді синтездеу 
және ақпараттарды 
цифрлық түрде 
түрлендірудің біршама 
нақтылы зерттеу әдістері. 
Пуассон формуласы. 
Эллиптикалық түрдің 
теңдеулері. Негізгі шеттік 

есептерді қою. Шеңберге 
арналған бірінші және 
екінші шеттік есептер. 
Кеңістіктегі және 
жазықтықтағы Лаплас 
теңдеуінің іргелі шешімі. 

     +  +       + 

 Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

D23 Дифференциалдық 
және интегралдық 
есептеу 

Дифференциалдық 
теңдеулердің негізгі 
анықтамалары мен 

5      +  + +       
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ұғымдары, геометриялық 
және физикалық 

мағынасы және олардың 
шешімдері. Коши Есебі. 
Коши есебінің  шешімі 
бар және жалғыз болу 
теоремасы.. Изоклиндер, 
изогональды 
траекториясы. Бірінші 
ретті дифференциалдық 

теңдеулер, оларды шешу 
әдістері. Туындыға 
қатысты рұқсат етілмеген 
теңдеулер. Қисық 
сызықты интегралдың 
кейбір қолданулары: 
негізгі анықтамалар және 
түсініктер.  

D24 Комплексті айнымалы 
функциялары  

"Комплексті айнымалы 
функциялар" пәні 
комплексті сандар мен 
олардың іс-әрекеттерін, 
Комплексті айнымалы 
функцияны, конформды 
бейнелеуді, Комплексті 
айнымалы функциядан 

интегралды, интегралды 
теореманы және Коша 
формуласын, 
аналитикалық 
функцияның, Тейлор, 
Лоран қатарларын, 
оқшауланған ерекше 
нүктелерді, сондай-ақ 

интегралдарды есептеуге 
олардың шегерімдері мен 
қосымшаларын зерттейді. 

5    +  +  + +       

D25 Математиканы физика 
әдістемесі 

Екінші ретті жеке 
туындыдағы теңдеулерді 
канондық түрге келтіру. 
Сипаттамалар әдісі. Коши 
есебі. Коши-Ковалевская 

теоремасы. Шеттік 
есептерді шешу әдістері. 
Штурм-Лиувилль есебі. 
Гиперболалық және 

5    +  +  + +       
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параболалық типтердің 
толқындық теңдеуінің 

шекаралық есептерін 
шешу үшін 
айнымалыларды бөлу 
әдісі. Пуассон формуласы. 
Эллиптикалық түрдің 
теңдеулері. Негізгі шеттік 
есептерді қою. Шеңберге 
арналған бірінші және 

екінші шеттік есептер.  

D26 Ықтималдықтар 
теориясы және 
математикалық 
статистика  

Ықтималдық түсінігі, 
шартты ықтималдық және 
тәуелсіздік, Бернулли 
схемасы, Колмогоровтың 
аксиоматикасы, кездейсоқ 
шамалар, кездейсоқ 
шамалардың сандық 

сипаттамалары, үлкен 
сандар заңдары, 
сипаттамалық 
функциялар, орталық 
шекті теоремалар, оларды 
таңдау және жұмыс істеу 
техникасы, үлестірудің 
белгісіз параметрлерін 

бағалау теориясының 
элементтері, 
статистикалық 
гипотезаларды тексеру 
теориясының элементтері. 

4    +  +  + +       

 Кәсіби пәндер циклы 
Таңдау компоненті 

D27 Атомдар мен 
молекулалар 
физикасы 

Атомдардың, 
молекулалардың және 
олардың күрделі 
байланыстарының 
(кластерлердің) ішкі 
құрылымы мен 
физикалық қасиеттері, 
қоздырылған, 

ионизацияланған, эксимер 
және басқа да әлсіз 
байланыстырылған 
нысандардың материяның 
жеке микроскопиялық 

5            + + +  
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бөлімі ретінде; 
осы объектілердің  

төменгіэнергетикалық 
элементарлық  
әрекеттердің бір-бірімен 
өзара әрекеттесуі  және 
электр және магнит 
өрісінің элементар 
бөлшектерімен 
әсерлесуінің физикалық 

құбылыстары. 
 Конденсирленген күй 

физикасы 
Білім  мазмұнының 
ғылыми негізі. Оқыту 
формалары , әдістері мен 
құралдары. Сабақ – 
оқытудың негізгі 
формасы. Оқушылардың 
тұтас педагогикалық 

үдерістегі танымдық іс –
әрекетін белсендендіру. 
зерттеу, жобалау, өндіру 
және пайдалану кезінде 
қолданылатын тәсілдер 
мен әдістердің жиынтығы; 
наномихимикалық, 
физикалық, биологиялық 
қасиеттері бар 

объектілерді алу үшін 
олардың наноөлшемді 
элементтерінің (1-100 нм) 
формаларын түсініктерін 
қалыптастыру. 

           + + +  

D28 Лазерлер физикасы Лазердің жұмыс істеу 
принципі.Негізгі 

сипаттамалары. 
Резонаторлардың түрлері. 
Модтар. Толтыру 
процесстері. Лазердің 
жұмыс істеу режимдері. 
Лазер шоғының түрленуі. 
Қатты денелік лазерлер. 
Жұқақабатты лазерлер. 

Газдық лазерлер. 
Сұйықтық лазерлер. 
Химиялық лазерлер. 
Жартылайөткізгіштік 

4          +    + + 
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лазерлер. Кванттық-
өлшемді лазерлік диодтар; 

кванттық шұңқырымен; 
квантты-каскадты 
униполярлы; кванттық 
нүктелде. Бояғыш 
орталықтағы лазерлер. 
Босэлектрондардағы 
лазерлер. Рентгентдік 
лезерлер.   

Жартылай өткізгіштер 
физикасы мен 
техникасы 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Жалпы оқу 
орындарындағы физика 
курстарын оқытудың 
мақсаттары, мазмұны 
және құрылымы. Оқу 
әдістемесінің жүйесі. 
Физиканы оқыту 
құралдары және оларды 

пайдалану технологиясы. 
Физикалық есептер-оқыту 
әдісі мен құралы. Физика 
бойынша оқу үдерісін 
ұйымдастыру формасы 

         +    + + 

 Метрология, 
стандарттау және 
сертификаттау 

Оқушылардың физика 
бойынша оқу 
мақсаттарының 
жетістіктерін тексеру. 
Физика оқушыларын 
оқыту технологиясы. 
Физика бойынша оқу 
сабақтарын ұйымдастыру. 

Негізгі физика курсын 
оқыту әдістемесі зерттеу, 
жобалау, өндіру және 
пайдалану кезінде 
қолданылатын тәсілдер 
мен әдістердің жиынтығы; 
наномихимикалық, 
физикалық, биологиялық 
қасиеттері бар 

объектілерді алу үшін 
олардың наноөлшемді 
элементтерінің (1-100 нм) 
формаларын 
қалыптастыру. 

5         +    + +  
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D29 Наножүйелер 
физикасына кіріспе  

Нанотехнологиялар мен 
құрылымдалған 

материалдардың 
физикалық негіздері 
саласындағы қазіргі 
заманғы түсініктерді 
дамыту және 
нанотехнологиялар 
саласында кәсіби білімді 
қалыптастыру болып 

табылады. Студенттерді 
нанотехнологияларды, 
наноматериалдарды және 
наноэлектрониканы 
дамыту 
перспективаларымен 
таныстыру. Наножүйенің 
негізгі функционалдық 

мүмкіндіктерін ашу. 
Нанотехнологияларда 
қолданылатын 
техникалық жүйелермен 
қажетті жұмыс 
тәжірибесін 
қалыптастыру. 
Наножүйелердегі 
объектілерді құрудың 

негізгі принциптері мен 
тәсілдерін ашу.  

         +    + +  

 Молекулалар мен 
атомдардың 
оптикалық спектрлері 

Молекулалардың және 
олардың күрделі 
байланыстарының 
(кластерлердің) ішкі 
құрылымы мен 
физикалық қасиеттері, 

қоздырылған, 
ионизацияланған, эксимер 
және басқа да әлсіз 
байланыстырылған 
нысандардың материяның 
жеке микроскопиялық 
бөлімі ретінде; 
осы объектілердің  

төменгіэнергетикалық 
элементарлық  
әрекеттердің бір-бірімен 

     +       + + + 
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өзара әрекеттесуі  және 
электр және магнит 
өрісінің элементар 

бөлшектерімен 
әсерлесуінің физикалық 
құбылыстары 

D30 Электрондық 
құралдарды автоматты 
жобалау жүйелері 

Көпэлектронды 
атомдардың құрылысы. 
Элементтердің периодтық 
жүйесі. Оптикалық 

спектрлер. Көп 
электронды атомның 
қорытқы моменті. Рентген 
спектрлері. Мозли заңы. 
Атомдардың өзара 
әрекеттесуі. Химиялық 
байланыстың табиғаты. 
Молекулалар спектрі. 

Іріктеу ережелері. 
Спонтанды және 
индукцияланған 
сәулелену. 
Индуцирленген сәуле 
шығарудың қасиеттері. 
Инверсия толтыруы. 
Лазердің жұмыс істеу 
принципі. Лазерлік 

сәуленің қасиеттері 

4      +       + + + 

 



35 

 

26.Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 
 

 
РН 

п/п 
Құзыреттіліктер 

түрі 

Оқыту нәтижесі (код) Оқу нәтижесінің атауы Оқыту нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау критерийлер 

Қанағаттанарлықсыз Қанағаттанарлық Жақсы Үздік 

1 Hard skills ОN1 Қоғам туралы 

біртұтас жүйе және 

адам ретінде, қазіргі 

қоғамдағы рухани 
процестердің рөлі, 

жеке және заңды 

тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 

саласындағы 

тараптардың 

құқықтық мүдделері, 

кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың 

экономикалық және 

әлеуметтік 
жағдайлары, адам мен 

табиғи ортаға зиянды 

және қауіпті 

факторлардың әсері 

туралы білімді 

қолданады. 

1) Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихын, 
философиясын, 
қолданбалы 
экономикалық, заңгерлік, 
жаратылыстану пәндерін 

білетінін көрсетпейді. 
2) Қоғам туралы білімді 
интегралды жүйе ретінде 
және тұлға ретінде, жеке 
және заңды тұлғалардың 
құқықтарын қорғау 
саласындағы тараптардың 
заңды мүдделері, бизнесті 

жүргізудің экономикалық 
және әлеуметтік 
жағдайлары, адамға және 
қоршаған ортаға зиянды 
және қауіпті 
факторлардың әсері 
туралы білмейді. 

1) Қазақстанның қазіргі 
заманғы тарихын, 
философиясын, 
қолданбалы 
экономикалық, 
заңгерлік, 

жаратылыстану 
пәндерінен қазіргі 
заманғы білімі 
жеткіліксіз.  
2) Қоғам туралы білімге 
нашар интеллектуалды 
жүйе мен тұлға, жеке 
және заңды 

тұлғалардың 
құқықтарын қорғау 
саласындағы 
тараптардың заңды 
мүдделері, бизнесті 
жүргізудің 
экономикалық және 
әлеуметтік жағдайлары, 

адамға және қоршаған 
ортаға зиянды және 
қауіпті факторлардың 
әсері туралы білмейді. 

1) Қазақстанның 
қазіргі заманғы 
тарихын, 
философиясын, 
қолданбалы 
экономикалық, 

заңгерлік, 
жаратылыстану 
пәндерінің қазіргі 
білімдерін жақсы 
көрсетуге қабілетті.  
2) Қоғам туралы 
білімін интеграциялық 
жүйе мен тұлға, жеке 

және заңды 
тұлғалардың 
құқықтарын қорғау 
саласындағы 
тараптардың заңды 
мүдделері, кәсіпкерлік 
қызметтің 
экономикалық және 

әлеуметтік 
жағдайлары, адамға 
және қоршаған ортаға 
зиянды және қауіпті 
факторлардың әсері 
ретінде қолдануға 
қабілетті. 
 

1) Қазақстанның 
қазіргі заманғы 
тарихын, 
философиясын, 
қолданбалы 
экономикалық, 

құқықтық, 
жаратылыстану 
ғылымдарын біледі. 
2) Алған білімін 
қоғамда бірыңғай 
жүйе мен адам 
ретінде, жеке және 
заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау 
саласындағы 
тараптардың заңды 
мүдделері, кәсіпкерлік 
қызметтің 
экономикалық және 
әлеуметтік 
жағдайлары, адамға 

және қоршаған ортаға 
зиянды және қауіпті 
факторлардың әсері 
ретінде қолдана 
алады. 
3) Өзінің кәсіби 
қызметінде 
бәсекелестік, 
прагматизм, өзара 

түсіністік, 
толеранттылық және 
заманауи қоғамның 
демократиялық 
құндылықтарының 
басымдықтары туралы 
өз азаматтық 
ұстанымын бекітеді. 

2  ON2 Өзінің кәсіби 1) Кәсіби қызмет 1) Кәсіби қызмет 1) Кәсіби қызмет 1) Кәсіби қызмет 
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қызметінде қазіргі 

қоғамның бәсекеге 

қабілеттілігі, 

прагматизм, өзара 

түсіністік, төзімділік 

және демократиялық 

құндылықтарының 

басымдықтарында 

өзінің азаматтық 
ұстанымын 

қолданады. 

мәселелерін шешу үшін 
үш тілде еркін сөйлесуді 

білмейді.  
2) Мәдениетаралық диалог 
тұрғысынан объективті 
түсіндіру және сыни 
бағалау әдістеріне ие емес. 
3) Дене шынықтыру мен 
спорт құралдарын, 
салауатты өмір салтын 

қолдана алмайды.  
4) Кәсіби қызметтің түрлі 
салаларында, ғылыми және 
практикалық жұмыста, 
өздігінен білім алу және 
басқа да мақсаттар үшін 
қазіргі заманғы АКТ 
қолдана алмайды. 

мәселелерін шешу үшін 
үш тілде еркін сөйлесуді 

жеткіліксіз  біледі.  
2) Мәдениетаралық 
диалог тұрғысынан 
объективті түсіндіру 
және сыни бағалау 
әдістеріне әлсіз 
меңгерген.  
3)Дене шынықтыру мен 

спорт құралдарын, 
салауатты өмір салтын  
жеткілікті қолдана 
алмайды  
4) Әртүрлі қызмет 
түрлерінде АКТ-ны 
пайдалану білімі мен 
дағдыларын жеткілікті 

меңгермеген. 

мәселелерін шешу 
үшін үш тілде еркін 

сөйлесуді жақсы  
біледі.  
2) Мәдениетаралық 
диалог тұрғысынан 
объективті түсіндіру 
және сыни бағалау 
әдістеріне  меңгерген. 
3) Дене шынықтыру 

мен спорт құралдарын, 
салауатты өмір салтын  
жеткілікті қолдана 
алады. 
4) Қоғамның 
дамуындағы акт 
ерекшеліктерін, ДК 
аппараттық және 

бағдарламалық 
қамтамасыз етуді, 
желілік, 
мультимедиялық және 
интернет-
технологияларды, 
негізгі Smart және Е-
технологияларды 
жақсы біледі. АКТ-ны 

әртүрлі қызмет 
түрлерінде пайдалану 
білімі мен дағдыларын 
жеткілікті жақсы 
меңгерген. 

мәселелерін шешу 
үшін үш тілде еркін 

сөйлесе алады.  
2) Мәдениетаралық 
диалог тұрғысынан 
объективті түсіндіру 
және сыни бағалау 
әдістерін меңгерген.  
3) Дене шынықтыру 
мен спорт құралдарын, 

салауатты өмір салтын  
жеткілікті қолданады. 
4) Кәсіби қызметтің 
түрлі салаларында, 
ғылыми және 
практикалық жұмыста, 
өздігінен білім алу 
және басқа да 

мақсаттар үшін 
заманауи АКТ-ны 
сауатты және еркін 
қолданады. 

3  ON3 Кәсіби қызметте 
өндірістік және түрлі 

тәжірибелік-
бағытталған міндеттерді 
шешу үшін 
математикалық және 
физикалық әдістерді 

қолданады жүйесін 

меңгерген және 

практикалық-

бағытталған қызметте 

физиканың негізгі 

заңдарын қолданады. 

1) Математикалық 
талдаудың негізгі 

түсініктерін; 
Ықтималдықтар теориясы 
мен математикалық 
статистиканы, 
дифференциалдық 
теңдеулерді меңгермеген. 
2) Есептер мен теңдеулерді 
шешу кезінде алынған 

білімді қолдана алмайды. 

1) Математикалық 
талдаудың 

бағдарламалық 
материалдарын 
меңгерудің жеткіліксіз 
деңгейі.  
2) Оқытылатын пәндер 
бойынша теорияларда, 
тұжырымдамаларда 
және бағыттарда толық 

көлемде бағдарлануы 
мүмкін емес есептеу 
есептерін шешу үшін 
теориялық білімді әлсіз 

1) Теоретикалық 
материалмен жұмыс 

істей алады, 
ұсынылған 
алгоритмдер бойынша 
қойылған міндеттерді 
шешуді табады;  
2) теорияның 
практикамен себеп-
салдарлық 

байланысын орната 
алады. 

1) Математиканың 
барлық бөлімдері 

бойынша, сондай-ақ 
оның шегінен 
шығатын негізгі 
мәселелер бойынша 
жүйелендірілген, 
терең білімді еркін 
меңгерген.  
2) Бұрын оқыған 

материалдарды жаңа 
материалдармен, 
сондай-ақ басқа 
пәндерді оқу кезінде 
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қолдану. меңгерген 
материалдармен 

сауатты салыстыра 
алады. Стандартты 
емес тапсырмаларды 
орындайды. 
Абстракты және 
логикалық ойлауға 
қабілетті. 

4  ON4 Іргелі физикалық 

заңдар мен теориялар, 

табиғаттағы және 

техникадағы 

құбылыстар мен 

процестердің 

физикалық мәні 

туралы білім жүйесін 

меңгерген және 

практикалық-

бағытталған қызметте 
физиканың негізгі 

заңдарын қолданады. 

1) Жалпы және теориялық 
физиканың іргелі курсы 
жеткіліксіз меңгерген.  
Негізгі физикалық 
заңдардың мәнін 
түсінбейді.  
2) Теориялық білімді 
кәсіби міндеттерді шешу 
үшін қолдана алмайды.  

3) Эксперименттік 
жұмыстардың дағдыларын 
нашар меңгерген.  
4) Алынған нәтижелерді 
талдай және бағалай 
алмайды. 

1) Жалпы және 
теориялық физиканың 
іргелі бөлімдерінің 
негізгі теориялық білімі 
жеткілікті игерілмеген. 
2) Практикалық 
міндеттерді шешу 
кезінде қолайлы 
физикалық әдістерді 

таңдай алмайды.  
3) Өлшеу нәтижелерінің 
қателіктерін есептерде 
әлсіз талданады.  
4) Алынған нәтижелерді 
талдау кезінде қателер 
жібереді. 

 

1) Жалпы және 
теориялық физиканың 
іргелі бөлімдерінің 
теориясын жақсы 
біледі. Алған 
білімдерін кәсіби 
міндеттерді шешу 
үшін қолдана алады.  
2) Практикалық 

тапсырмаларды 
шешуде әртүрлі 
әдістерді қолданады.  
3) Эксперименталды 
зерттеулердің 
нәтижелерін талдауға 
және олардың 
шынайылығын 

бағалауға қабілетті.  
4) Практика бойынша 
есеп беру құжаттарын 
ресімдеу кезінде 
қателер жібереді. 

1) Жалпы және 
теориялық физиканың 
іргелі бөлімдерінің 
теориялық білімдерін 
еркін меңгерген. 
Алған білімдерін 
кәсіби міндеттерді 
шешу үшін қолдана 
алады.  

2) Физикалық 
есептерді шешуде 
әртүрлі әдістерді 
таңдайды және 
қолданады. Қазіргі 
заманғы физикалық 
жабдықтарды 
пайдалану 

дағдыларын 
меңгерген.  
3) Теориялық және 
эксперименттік 
зерттеулердің 
нәтижелерін талдайды 
және олардың 
шынайылығын 

бағалайды.  
4) Практика 
тапсырмасын орындау 
барысында алынған 
ағымдағы, жұмыс 
ақпаратын ресімдей 
алады. 

5  ON5 Қазіргі 

материалдардың 

негізгі қасиеттерін 

сипаттайды. 

1) Қолданбалы есептерді 

шешу үшін заттың 
құрылысының іргелі 
негіздерінің теориялық 
білімін қолдана алмайды; 

1) Заттың құрылысының 

іргелі негіздерінің 
теориялық білімін 
жеткіліксіз 
пайдаланады.  

1) Қолданбалы 

есептерді шешу үшін 
заттың құрылысының 
іргелі негіздерінің 
теориясын жақсы 

1) Қолданбалы 

есептерді шешу үшін 
зат құрылысының 
іргелі негіздерінің 
теориялық білімін 
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2) Алынған білімді 
материалтанудың 

практикалық міндеттерін 
шешу үшін таңдай және 
қолдана алмайды. 
Зертханалардың аспаптық 
базасын нашар меңгерген. 
3) Сын тұрғысынан ойлау, 
талдау жасай алмайды. 
Алынған нәтижелерді 

бағалай алмайды. 

2) Материалтанудың 
қолданбалы есептерін 

шешу кезінде қателіктер 
жібереді. Қойылған 
міндеттерді шешудің ең 
тиімді тәсілдерін таңдай 
алмайды.  
3) Қазіргі заманғы 
аспаптармен жұмыс 
істеу дағдысын нашар 

меңгерген. Алынған 
нәтижелерді бағалау 
кезінде қателер 
жібереді. 
 

түсінеді. Теориялық 
білімді тәжірибеде 

қолдану.  
2) Материалтанудың 
практикалық есептерін 
шешу үшін әртүрлі 
әдістерді қолданады.  
3) Қазіргі заманғы 
аспап базасын 
жеткілікті біледі. 

Өлшеу қателігін 
есептей біледі. 

сенімді пайдаланады. 
2) Материалдаудың 

практикалық 
міндеттерін шешу 
үшін білімді және 
қазіргі заманғы 
аспаптық базаны 
таңдау және қолдану 
білігін көрсетеді.  
3) Қазіргі заманғы 

зертханалық 
жабдықтарда жұмыс 
істеу дағдысын 
меңгерген. Сын 
тұрғысынан ойлау 
қабілетін талдап 
көрсетеді. 

6  ON6 Қазіргі заманғы аспап 

паркінің техникалық 

мүмкіндіктерін 

көрсетеді және қазіргі 

заманғы аспаптарда 

жұмыс істеу 

дағдыларын 

көрсетеді. 

Практикалық міндеттерді 

шешу кезінде қолайлы 
физикалық әдістерді 
таңдай алмайды. Алынған 
нәтижелерді талдай және 
бағалай алмайды. 

Экспериментті 

математикалық 
жоспарлау әдістерін 
жеткілікті меңгермеген 
Өлшеу нәтижелерінің 
қателіктерін есептерде 
әлсіз талданады. 
Алынған нәтижелерді 
талдау кезінде қателер 

жібереді. 
 

Экспериментті 

математикалық 
жоспарлау, 
тәжірибелік деректерді 
өңдеу және талдау 
әдістерін жақсы 
меңгерген. Оқу, 
ғылыми және арнайы 
әдебиеттермен тиімді 

жұмыс істеу дағдысы 
бар. 

Зерттеудің оңтайлы 

әдісін негіздеп 
таңдайды және 
алынған деректерді 
талдайды. Өңірдің 
зауыттық 
зертханаларының 
қазіргі заманғы 
құралдары мен 

жабдықтарымен 
жұмыс істеудің жақсы 
дағдыларын көрсетіп 
отыр. Командада 
жұмыс істей алады, өз 
көзқарасын дұрыс 
дәлелдейді, ғылыми 
конференцияларда, 

семинарларда ақпарат 
бере алады 

7  ON7 Физикалық 

зерттеулердің 

таңдалған 

саласындағы 
ақпаратты талдау мен 

синтездеудің 

заманауи әдістерін 

таңдайды 

Атомдық және 
молекулалық 
спектроскопияның 
теориялық негіздерін 
меңгермеген. Спектрлік 
талдаудың түрлі әдістерін 

тәжірибеде қолдана 
алмайды. Атомдық және 
молекулалық 
спектроскопия міндеттерін 

Теориялық материалды 
меңгеруде кемшіліктер 
мен олқылықтар бар. 
Спектроскопияның 
практикалық есептерін 
шешу үшін спектральды 

талдаудың әртүрлі 
әдістерін қолдануда 
әлсіз. 

Атомдық және 
молекулалық 
спектроскопияның 
теориялық негіздерін 
жақсы меңгерген. 
Спектроскопияның 

практикалық есептерін 
шешу үшін спектрлік 
талдаудың әртүрлі 
әдістерін сенімді 

Атом және 
молекулалық 
спектроскопияның 
теоретикалық 
негіздерін еркін 
меңгерген. Физикалық 

зерттеу саласындағы 
ақпаратты өңдеу, 
талдау және 
синтездеудің заманауи 
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шешу үшін ақпараттық 
технологияларды 

пайдаланбайды. 

пайдаланады. 
Физикада ақпараттық 

технологияларды 
қолдану. Алынған 
зерттеу нәтижелерін 
түсіндіруге қабілетті. 

әдістерін қолдана 
алады. Негізгі 

спектралды 
аспаптарда жұмыс 
істеу дағдысы бар. 
Физикадағы 
ақпараттық 
технологияларды 
қолдануды дәлелді 
пайдаланады.Сыни 

ойлауға, талдауға 
қабілетті. 

8  ОN8 Наножүйелер 

физикасының 

теориялық және 

қолданбалы 
сипатының 

міндеттерін шешеді 

және жаңа 

наноматериалдарды 

жасау мүмкіндігін 

талдайды. 

Наножүйелер 
физикасының теориялық 
және қолданбалы 
сипатының міндеттерін 
шеше алмайды және жаңа 
наноматериалдарды жасау 

мүмкіндігін талдай 
алмайды. Сандық 
ақпаратты өңдеудің негізгі 
тәсілдерін меңгермеген. 

Компьютердегі физика-
химиялық 
параметрлердің сандық 
есептеуін жүргізе 
алмайды. 
Наноқұрылымдардың 

қасиеттері туралы, 
әсіресе 
наноқұрылымдық 
үлгілеу туралы білімді 
әлсіз меңгерген. 

Нанотехнология 
саласындағы ғылыми 
зерттеулердің іргелі 
және қолданбалы 
міндеттерін өз бетінше 
шеше алады. 

наножүйенің 
компьютерлік 
моделдеу нәтижелерін 
талдап, жақсы біледі. 

Нано-жүйелер 
физикасының 
теориялық және 
қолданбалы 
сипатындағы 
міндеттерді шешу өте 

жақсы білімі мен 
білігін көрсетеді. 
Жаңа 
наноматериалдарды 
жасау мүмкіндігін 
талдайды. Ақпараттық 
деректерді 
математикалық ұсыну 

және түрлендіру 
негіздерін; сандық 
ақпаратты өңдеудің 
негізгі тәсілдерін еркін 
меңгерген. 

9  ОN9 Компьютерлік 

модельдеу 

нәтижелерін талдау, 

интерпретациялау 

және 

визуализациялаудың 

бағдарламалық 

құралдарын 
меңгерген және 

қолданбалы есептерді 

шешу үшін сандық 

әдістер мен 

қолданбалы 

Жаңа ғылымды 
қажетсінетін 

технологияларды дамыту, 
енгізу және 
коммерцияландыру 
мақсатында инновациялық 
тәсілдерді қолдануды 
жеткілікті түрде түсінген 
жоқ. Наножүйелер 
физикасының негіздерін 
нашар түсінеді. 

Наножүйелер 
физикасының негіздерін 

нашар түсінеді. 
Эксперименталдық 
деректерді жинау үшін 
аппаратты қолдану 
жеткіліксіз. 

Атомдардың, 
молекулалардың ішкі 

құрылысы мен 
физикалық қасиеттерін 
жақсы біледі, лазердің 
негізгі сипаттамалары 
мен жұмыс принципі. 
Наножүйелер 
физикасының 
негіздерін түсінеді. 
Физикалық үдерістерге 

ғылыми бақылау 
жүргізу және 
эксперименталды-
деректерді жинау үшін 

Қазіргі заманғы 
лазерлік жүйелердің 

үздік білімін 
көрсетеді. Ғылымды 
қажетсінетін жаңа 
технологияларды 
дамыту, енгізу және 
коммерцияландыру 
мақсатында 
инновациялық 
тәсілдерді қолданады. 

Сын тұрғысынан 
ойлауға, талдауға 
жақсы қабілеттілікті 
көрсетеді. 



40 

 

бағдарламалар 

пакеттерін 

қолданады. 

аппаратты пайдалану 
дағдылары бар. 

10  ОN12 Оқу процесін 

ұйымдастырады, 

жаңартылған білім 

беру бағдарламасы 

аясында 

педагогикалық 

шеберлікті 
жетілдіреді, 

критериалды бағалау 

жүйесін енгізеді. 

Бағдарлама талаптарына 
сәйкес физиканы оқыту 
әдістемесі бойынша негізгі 

білімі мен іскерлігін 
меңгермеген. Оқу 
сабақтарын жоспарлай 
алмайды. Физиканы оқыту 
әдістерін білмейді. 

Оқыту әдістерін 
қолдануда, пән 
бойынша білімді 

бағалауда олқылықтар 
бар. 

Сабақты 
жоспарлаудың негізгі 
түсініктері мен 

кезеңдерін, 
дескрипторларды 
анықтау бойынша 
толық игеруді жақсы 
біледі. 

Оқыту, оқу 
сабақтарын жоспарлау 
әдістерін еркін 

меңгерген, 
критериалды бағалау 
жүйесі. 

  ОN13 Практикалық есепті 

шешу үшін спектрлік 

талдаудың оңтайлы 

әдісін таңдайды. 

1) Ғылыми зерттеулердің 
нәтижелерін бағалай 

алмайды, 
2) Алынған нәтижелердің 
дұрыстығын талдай 
алмайды, ғылыми 
зерттеулердің нәтижелерін 
ресімдей алмайды. 

1) Ғылыми 
зерттеулердің 

нәтижелерін бағалай 
біледі; 
2) Алынған 
нәтижелердің 
дұрыстығын талдай 
біледі, ғылыми 
зерттеулердің 
нәтижелерін рәсімдейді 

1) Ғылыми 
зерттеулердің 

нәтижелерін бағалай 
біледі; 
2) Алынған 
нәтижелердің 
дұрыстығын талдауға, 
ғылыми зерттеулердің 
нәтижелерін 
ресімдеуге қабілетті. 

1) Ғылыми 
зерттеулердің 

нәтижелерін бағалай 
біледі; 
2) Алынған 
нәтижелердің 
дұрыстығын 
талдайды,  
ғылыми зерттеулер 
нәтижелері ресімдеуге 

қабілетті. 

  ОN14 Педагогиканың 

ғылым ретінде мәні 

мен ерекшеліктерін, 
оның әдіснамалық 

негіздері мен 

педагогикалық 

тәсілдерін анықтайды 

және оқу процесі мен 

тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың 

негізгі құралдарын, 

нысандарын, әдістері 

мен тәсілдерін 

сипаттайды 

1) Білім беру 
ұйымдарында педагогтік 
процесті жүзеге асыруда 
заңдылықтарды, 
қағидаттарды, тәрбиелік 
механизмдерді, 

формаларды, әдістер мен 
құралдарды меңгере 
алмайды  
2) Білім беру қызметін 
ұйымдастырудың қазіргі 
заманғы әдістері мен 
технологияларын қолдана 
алмайды 

1) Білім беру қызметін, 
технологиялар 
әдістемелерін және 
оқыту тәсілдерін әзірлеу 
мен іске асыруы 
жеткіліксіз.  

2) Мектептегі физика 
курсының бөлімдерін 
оқыту әдістемесінің 
теориялық негіздерін 
біледі  
3) Физикалық 
экспериментті 
(зертханалық, 
демонстрациялық, 

компьютерлік) 
ұйымдастыру және қою 
дағдыларын меңгерген. 

1) Оқушылардың 
әртүрлі категориялары 
бар жаңартылған білім 
беру мазмұны 
жағдайында сабақ 
бойынша жоспарлау 

кезеңдерін анықтайды 
2) Оқушылар 
құрамының 
ерекшеліктерін ескере 
отырып, қолда бар 
типтік бағдарламалар 
мен өзіндік 
әзірлемелер негізінде 
оқу сабақтарын 

жоспарлай алады. 

1) Мектептегі физика 
курсының бөлімдерін 
оқыту әдістемесінің 
теориялық негіздерін 
сауатты және еркін 
біледі 

2) физикалық 
экспериментті 
(зертханалық, 
демонстрациялық, 
компьютерлік) қою 
және ұйымдастыруды 
меңгерген. 

  ОN15 Қолданбалы 

сипаттағы есептерді 

1) Математикалық 
талдаудың негізгі 

1) Математикалық 
талдаудың 

1) Теоретикалық 
материалмен жұмыс 

1) Математиканың 
барлық бөлімдері 
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шешу үшін 

математикалық 

аппаратты 

қолданады. Жоғары 

математика 

теориясының, әртүрлі 

есептерді шешу 

әдістерін тәжірибеде 

қолдана алады; 
қазіргі 

жаратылыстану 

саласындағы әртүрлі 

есептерді шешу 

дағдыларына ие. 

түсініктерін; 
Ықтималдықтар теориясы 

мен математикалық 
статистиканы, 
дифференциалдық 
теңдеулерді меңгермеген. 
2) Есептер мен теңдеулерді 
шешу кезінде алынған 
білімді қолдана алмайды. 

бағдарламалық 
материалдарын 

меңгерудің жеткіліксіз 
деңгейі.  
2) Оқытылатын пәндер 
бойынша теорияларда, 
тұжырымдамаларда 
және бағыттарда толық 
көлемде бағдарлануы 
мүмкін емес есептеу 

есептерін шешу үшін 
теориялық білімді әлсіз 
қолдану. 

істей алады, 
ұсынылған 

алгоритмдер бойынша 
қойылған міндеттерді 
шешуді табады;  
2) теорияның 
практикамен себеп-
салдарлық 
байланысын орната 
алады. 

бойынша, сондай-ақ 
оның шегінен 

шығатын негізгі 
мәселелер бойынша 
жүйелендірілген, 
терең білімді еркін 
меңгерген.  
2) Бұрын оқыған 
материалдарды жаңа 
материалдармен, 

сондай-ақ басқа 
пәндерді оқу кезінде 
меңгерген 
материалдармен 
сауатты салыстыра 
алады. Стандартты 
емес тапсырмаларды 
орындайды. 

Абстракты және 
логикалық ойлауға 
қабілетті. 
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27. Жұмыс берушілердің тізімі 

 

№ Компаниялардың, кәсіпорындардың, ұйымдардың атауы Байланыс 

Тел, e-mail 

1 АОО «НИШ Химико-биологического направления»  +7(7212)55-88-80; 

 info@krg.nis.edu.kz  

2 Институт молекулярной нанофотоники +7(7212)77-04-46;  

niazibraev@mail.ru  

3 Институт технической физики и проблем экологии +7(7212)77-03-62; 

katkargu@mail.ru  

4 НИЦ ионно-плазменных технологий и современного приборостроения +77052666427;      

 exciton@list.ru  

5 ИП «Сериков» +7(777)5724440;  

serikov-timur@mail.ru  
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