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1.Пән туралы ақпарат 

 

Пәннің атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

«Физика» 

Пәннің коды / 

Код дисциплины 

Fiz -2205 

Кредит 

саны/Количес

тво кредитов 

8 

Курс/Курс  2 

Семестр/семестр 3 

БББ атауы / Название 

ОП 

Материалтану және 

жаңа материалдар 

технологиясы 

БББ коды / Код 

ОП 

5В071000   

Кафедра 

Физика  

Факультет  

ЖҒжТ 

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины 

оқу кестесі бойынша, № 7оқу ғимараты, 402ауд.  / по расписанию, учебный 

корпус № 7, ауд.402 

Кеңес беру уақыты – оқу кестесі бойынша  

/ Время консультации - по расписанию 

Рейтинг кестесі: 7 және 15 апта / График рейтинга: 7 и 15 недели 

Оқытушының А.Т.Ә., ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы, қызметі /  

ФИО преподавателя, ученая степень, 

ученое звание, должность : 

Сакенова Р.Е., Физика кафедрасының 

аға оқытушысы 

Байланыс ақпараты (телефон, e-mail) / 

Контактные данные (телефон, e-mail) 
 22-46-80, Sakenova_rimma@mail.ru 

 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины: 

 

Мақсаты:/ Цель:  

«Физика»  пәнін оқытудың мақсаты студенттерді физиканың негізгі 

ойларымен және  тәсілдермен таныстыру, сол арқылы дүниеге ғылыми 

көзқарасты қалыптастыру. Механикалық қозғалыс заңдылықтарының 

мағыналарын түсіне біліп, оларды есеп шығаруда, лабораториялық 

тәжірибелер жасауда қолдана білуге үйрету. Өз бетінше әдебиеттермен 

жұмыс істеуге машықтандыру. Студентке физикалық болжамның қолданылу 

шегін көрсету және физикаға деген ықылас, қызығу сезімдерін жандандыру. 

Міндеттері: / Задачи: 
«Физика» пәнінің негізгі міндеттері студенттердің көзқарасын, қазіргі 

заман физикасының көмегімен әлем бейнесінің сипатын көрсете білу 

қабілеттілігін және ғылыми көзқарасын ққалыптастыру. Студенттерге 

физиканың іргелі заңдарын классикалық теорияларын қазіргі заман физикасы 

туралы білімін және оларды іс жүзінде қолдану икемділіктерін 

қалыптастыру. 

Компетенции / Компетенции  

Құзыреттілігі білім беру жүйесіндегі жаңа білім парадигмасы білім, 

білік, дағды жиынтығын толық меңгерген, қоғам өміріне белсене араласатын, 

шығармашылықпен ойлайтын, өзін - өзі көрсете алатын, өздігінен ақпаратты 
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іздеп, талдайтын және оны дамытуға қабілетті, кәсіби құзыретті жеке 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Мектеп білім беру мен тәрбие 

жұмыстарының талапқа сай жетілдірілуі оқушылардың кәсіби 

құзыреттлігінің қалыптасуына зор ықпал етеді. 

Білім беру мен тәрбие жұмыстарының талапқа сай жетілдірілуі 

оқушылардың кәсіби құзыреттлігінің қалыптасуына зор ықпал етеді. 

Оқытудың дәстүрлі жүйесінде тұрған мақсат - әлемдік білім кеңестігіне ене 

отырып бәсекеге қабілетті тұлға дайындауда адамның құзырлылық қабілетіне 

бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну. 

 

Оқыту нәтижелері / Результаты обучения 

Пәнді оқуда студент физика заңдылықтарын сипаттайтын 

құбылыстарды механика саласында;нақты есептерді шешу үшін жалпы 

классикалых механика заңдылықтарын; теория негіздерін, физикалық 

құрылғыларды қолдануды, зертханалық жұмыстардың дәлелдеуі мен 

талдауын бағалауы; 

Пәнді оқытуда студент істей білуге тиісті:зерттеуде бақыланған 

нәтижелерді сипаттауды, баяндауды; зерттеу жұмыстарын есептеуде оқу 

ғылыми әдебиеттер мен анықтаманы қолдануды, қажетті ақпаратты 

жинақтауы; физикалық зерттеулерде негізгі әдістерді қолдануы; ғылыми 

негізгі тақырыптар бойынша өздіктерінен мәліметтер жинақтап, есептеулер 

жүргізуі; оптикалық құбылысы, оның байланыс энергиясын есептеу әдістерін 

үйрену. 

Түсінуі тиіс: теориялық пен практикалық түрде қабылдаған білімін 

пайдалануға; 

- физикалық заңдылықтарды басқа байланыс пәндерді оқуда қолдануы. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
 

 № Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название дисциплины, разделы 

(темы) 

1 
  

Бұл пәнді оқыту барысында студенттердің жалпы физика курсын, 

механика, молекулалық физика, жоғарғы математика, химия 

пәндерінен толық білімдері болуы керек. 

 

Постреквизиттер тізімі 

 
 № Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название дисциплины, разделы 

(темы) 

1 
 

«Теориялық физика» бойынша білім студенттермен «Физикалық 

химия», «Термодинамика және статистикалық физика», 

«Статистикалық физика және кинетика», «Сызықтық емес 

физиканың кейбір тараулары», «Жылулық физика және техникалық 

физика» және басқа профильдік пәндерді оқу үшін, сонымен қатар 

курстық, дипломдық жұмыстар жазуда қолданылуы мүмкін. 

 

5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 
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№ Пән тақырыптарының 

атауы / Наименование 

тем дисциплины 

А
п

т
а
 н

ед
ел

и
 

Сабақ түрі 

бойынша 

аудиториялық 

сағат саны / 

Количество 

аудиторных часов 

по видам занятий 

Сабақ түрі бой 

ынша аудитория 

лық емес сағат 

саны / 

Количество 

внеаудиторных 

часов по видам 

занятий 

Б
а
р

л
ы

ғ
ы

 (
с.

) 
/ 

В
с
ег

о
 (

ч
.)

 

Дәріс 

(с.) / 

Лекция 

(ч.) 

Пр/сем./ 

зертх-қ./ 

студ (с.) / 

Пр/сем./л

аб./студ 

(ч.) 

БОӨЖ 

(с) / 

СРОП 

(ч) 

БӨЖ 

(с) / 

СРО 

(ч) 

1 Кіріспе. Физика 

ғылымы туралы 

ақпарат.  Механика. 

Кинематика. Динамика. 

Механикалық жұмыс. 

Қуат. Энергия. Қатты 

дене механикасы. 

1 2 4 2 8 16 

2 Механикалық 

тербелістер мен 

толқындар. 

2 2 3 2 8 15 

3 Молекулалық физика. 

Идеал газдардың 

молекула-

кинетикалық 

теориясы. 

3 2 4 3 8 17 

4 Термодинамика 

негіздері 

4 2 3 3 8 16 

5 Электродинами. 

Тұрақты электр тогы. 

5 2 3 3 8 16 

6 Магнит өрісі. 

Электромагниттік 

индукция. 

6 2 4 3 8 17 

7 Электромагниттік 

тербелістер. 

7 2 3 3 8 16 

8 Оптика. Геометриялық 

оптика. 
 

8 2 3 2 8 15 

9 Толқындық оптика. 9 2 3 2 8 15 

10 Жарықтың 

дифракциясы. 

10 2 3 3 8 16 

11 Электромагниттік 

толқындардың затпен 

әсерлесуі 

11 2 4 3 8 17 

12 Жарықтың 12 2 3 3 8 16 
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поляризациясы. 
13 Атомдық және 

кванттық физика. 

Жылулық сәулелену. 

13 2 4 3 8 17 

14 Атом ядросы және 

оның құрылысы. 

14 2 3 3 8 16 

15 Кванттық физика 15 2 3 2 8 15 

 Барлығы / Всего  15 30 50 40 120 240 

Ағымдағы бақылау / Текущий 

контроль 

Пәннің жалпы сағат санының 10% (санын 

көрсету) /  

10% от общего количества часов по 

дисциплине (указать количество) 

 

6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий 

Тақырып 1. / Тема 1. Кіріспе. Физика ғылымы туралы ақпарат.  

Механика. Кинематика. Динамика. Механикалық жұмыс. Қуат. 

Энергия. Қатты дене механикасы. 
Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

Тақырыпқа қатысты  сұрақтар: 

1. Механихалық қозғалысқа түсініктеме беру.Санақ жүйесі,траектория,жол, 

орын ауыстыру.  

2. Бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыс. Бірқалыпты үдемелі 

түзусызықты қозғалыстағы жылдамдық және үдеу.  

Тақырыптың қысқаша мазмұны (тезистер): 

          Материалдық нүктенің кинематикасы. Ілгерілемелі қозғалыс 

кинематикасы. Айналмалы қозғалыс. Динамика. Ньютонның бірінші заңы. 

Ньютонның екінші заңы. Импульс. Ньютонның үшінші заңы. Физикадағы 

әсерлесу күштерінің классификациясы.  Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. 

Инерциалды емес санақ  жүйелері. Инерция күштері. Материалдық нүктелер 

жүйесі. Сыртқы және ішкі күштер. Айналмалы қозғалыс динамикасы. 

Жұмыс, энергия және қуат. Кинетикалық энергия. Өріс күші. Потенциалдық 

энергия.  Механикадағы сақталу заңдары. Кеңістік, уақыт, қозғаоыс және 

гравитация туралы қазіргі кездегі түсініктер. Арнайы салыстырмалылық 

теориясы.Арнайы салыстырмалылық теориясынан шығатын кейбір салдар. 

Доплер эффектісі. 

Кинаматика – қозғалысты, оны тудырушы құбылыстарды қарастырмай, 

зерттейтін механикалық бөлім. 

Материальдық нүкте деп массасы қарастырылып отырған дененің 

массасына тең геометриялық нүкте . Дененің егер оның бөлшектері бірдей 

және жүрілген жолдары дененің өлшемімен салыстырғанда айтарлықтай 

үлкен болғанда ғана материальдық нүкте ретінде қарастыруға болады. 

 Кеңістікте қозғалыстағы денелерді қозғалмайтын басқа денелермен 

салыстырып қарастыратын жүйені  санау жүйесі дейді.  

Әдебиеттер / Литература: [1, 2, 3] 
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Тақырып 2. / Тема 2. Механикалық тербелістер мен толқындар. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты: :жаңа материалды беріп,студенттерге негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

 Тақырыпқа қатысты  сұрақтар: 

Гармониялық тербелістердің кинематикасы. Тербелістерді қосу. 

Гармониялық тербелістердің динамикасы. Сызықтық гармониялық осцилятор 

ретіндегі екі атомды молекула. Гармониялық тербелістердің 

энергиясы.Өшетін тербелістер. Еріксіз тербелістер. Толқындар. Толқын 

энергиясы. Тұрғын толқындар. 

Әдебиеттер / Литература: 6-8 

 

Тақырып 3. / Тема 3. Молекулалық физика. Идеал газдардың 

молекула-кинетикалық теориясы. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

 Тақырыпқа қатысты сұрақтар: 

        Идеал газдардың молекула-кинетикалық теориясы. Идеал 

газдардың макроскопиялық күй теңдеуі. Физикалық статистика негіздері. 

Газдың идеалдығының мөлшерлік критериі. Максвелл үлестірілуі. Больцман 

факторы. Жылудың кинетикалық теориясы. 

Әдебиеттер / Литература: 7-9 

 

Тақырып 4. / Тема 4. Термодинамика негіздері 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

Тақырыпқа қатысты сұрақтар: 

          Термодинамиканың бірінші бастамасы. Идеал газдың жылу 

сиымдылығы. Изопроцестердегі жұмыс. Термодинамиканың екінші 

бастамасы. Карно циклы. Нернсттің жылу теоремасы. Нақты газдар. Ван-дер-

Ваальс газының күй теңдеуі. Аррениус заңы. Тармақталған тізбекті 

химиялық реакциялар. Химиялық кинетиканың элементтері. Тасымалдау 

процестері. Релаксация. Газдардағы диффузия. Жылуөткізгіштік. Тұтқырлық 

және ішкі үйкеліс. Сұйықтар. Қатты денелер. Фазалық ауысулар 

Әдебиеттер / Литература: 10-11 

 

Тақырып 5. / Тема 5. Электродинами. Тұрақты электр тогы. 
Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

  Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

 Тақырыпқа қатысты сұрақтар: 

          Электростатиканың жалпы заңдары. Электростатикалық өрістің 

кернеулігі. Кулон заңы. Остроградский – Гаусс теоремасы. Электрлік диполь. 

Химиялық заттардың диэлектрлік қасиеттері. Өткізгіштер мен 
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диэлектриктер. Диэлектриктердің макроскопиялық және микроскопиялық 

қасиеттері. Поляризацияның түрлері.  Поляризацияланудың электр өрісі 

жиілігінен тәуелділігі. Тұрақты электр тогы. Қатты денелердің 

электрөткізгіштігі. Газдардағы электр тогы. Элетролиттердегі электр тогы. 

Әдебиеттер / Литература 7-9 

 

Тақырып 6. / Тема 6. Оқушылардың білімдерін, іскерліктерін және 

дағдыларын тексеру 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

Тақырыптқа қатысты сұрақтар: 

Магнит өрісінің индукциясы. Био-Савар – Лаплас заңы. Электромагниттік 

индукция. Фарадей тәжірибелері.  Фарадейдің электромагниттік индукция 

заңының интегралды және дифференциалды формасы. Құйынды токтар. 

Контурдың индуктивтілігі. Өздік индукция. Өзара индукция. 

Трансформаторлар. Скин-эффект. Магнит өрісінің энергиясы. Магнит 

өрісінің энергиясының тығыздығы.  

Заттардың магниттік қасиеттері. Магнит өрісінің негізгі сипаттамалары. 

Атомдық магнетизм. Магнетиктегі магнит өрісі.  Химиялық заттардың 

магниттік қасиеттері. Атомдық магнетизм. Магнетиктердің макроскопиялық 

қасиеттері. Магнетиктегі магнит өрісі. Магниттік реттелген күй. 

Диамагнетизм мен парамагнетизмнің табиғаты. Ферромагнетизм. Ығысу 

тогы. Максвелл теңдеулері. Айнымалы электр тогы. 

Әдебиеттер / Литература: 5-6 

 

Тақырып 7. / Тема 7. Электромагниттік тербелістер. 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін және еріксіз 

электромагниттік тербелістер. Гармониялық тербелістер және олардың 

сипаттамалары. Резонанс. Айнымалы ток үшін Ом заңы. Ток және кернеу 

резонанстары. Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. 

        Әдебиеттер / Литература: 3-5 

 

Тақырып 8. / Тема 8. Оптика. Геометриялық оптика 
Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

          Геометриялық оптика. Жарықтың электромагниттік табиғаты. 

Электромагниттік толқындардың шкаласы. Геометриялық оптиканың негізгі 

заңдары. Оптикалық жүйелердегі кескін салу. Сызықтық және бұрыштық 

үлкейтілу. Оптикалық жүйелердің абберациялары. Фотометриядағы 

энергетикалық шамалар. 

        Әдебиеттер / Литература: 1-3 
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Тақырып 9. / Тема 9. Толқындық оптика. 
Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

         Жарықтың интерференциясы. Толқындардың когеренттілігі. 

Интерференциялық максимум және минимум шарттары. Жарықтың 

интерференциясын бақылау әдістері. Бірдей көлбеу және бірдей қалың 

жолақтар. Ньютон сақиналары. Оптикадағы жарықталыну. 

Интерферометрлер. 

        Әдебиеттер / Литература: 2-5 

 

Тақырып 10. / Тема 10. Жарықтың дифракциясы 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

          Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналар әдісі. Дөңгелек 

саңлаудағы дифракция. Дисктегі дифракция. Фраунгофер дифракциясы. 

Дифракциялық тор. Вульф-Брэгг формуласы. Спектрлік құралдардың 

ажыратқыштық қабілеті.  

        Әдебиеттер / Литература: 6-7 

 

Тақырып 11. / Тема 11. Электромагниттік толқындардың затпен 

әсерлесуі 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

          Электромагниттік толқындардың затпен әсерлесуі. Жарықтың 

дисперсиясы. Дисперсияның электрондық теориясы. Жарықтың жұтылуы. 

Бугер заңы. Оптикадағы Доплер эффектісі. 

Әдебиеттер / Литература: 6-7 

 

Тақырып 12. / Тема 12. Жарықтың поляризациясы 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп, окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

         Жарықтың шағылуы және сынуы кезіндегі поляризациясы. Брюстер 

заңы. Қосарланып сыну. Малюс заңы. Жасанды оптикалық анизотропия. 

Керр эффектісі. Поляризациялық призмалар және поляроидтар. 

Әдебиеттер / Литература: 4 

 

Тақырып 13. / Тема 13. Атомдық және кванттық физика. Жылулық 

сәулелену 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

         Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің 

проблемалары. Кванттық теория және Планк формуласы. Фотондар. Жарық 



ШҚМУ Е Ү 027-19-0 /Ф П ВКГУ 027-19-01 

кванттарының энергиясы және импульсы. Франк және Герц тәжірибелері. 

Фотоэффект. Комптон эффектісі. Бор постулаттары. Сәйкестік принципі. 

Толқындық – корпускулалық дуализм. Де-Бройль гипотезасы. Шредингер 

теңдеуі. Сутегітектес атомдар. Кеңістіктегі квантталу.  Паули принципі. 

Сутегі молекуласы. Иондық және коваленттік байланыс. 

Әдебиеттер / Литература: 6 

 

Тақырып 14. / Тема 14. Атом ядросы және элементар бөлшектер 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Дәрістің мақсаты:жаңа материалды беріп,окушыларға негізгі 

формулировканы түсіндіру.  

           Атом ядросы. Ядролық күштер. Ядролық күштердің ауыспалы сипаты. 

Ядроның модельдері. Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті 

ыдырауы. Ядролық бөлінудің реакциясы. Ядролық реактор. Зарядталған 

бөлшектерді үдеткіштер.  Синтез реакциясы. Энергия көздерінің 

проблемалары. Элементар бөлшектер туралы негізгі мәселелер. 

Әдебиеттер / Литература: 9 

 

Тақырып 15. / Тема 15. Кванттық физика 

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) 

Жарық қысымы. Жарықтың химиялық әсері.Фотосурет. Бордың 

кванттық постулаттары. Атом ядросының физикасы. Радиоактивтіліктің 

ашылуы. Изотоптар. Ядролық реактор. Термоядролық реакциялар 

Әдебиеттер / Литература: 5 

 

7. Практикалық (семинарлық) сабақтар / Содержание практических 

(семинарских) занятий 

Тақырып 1. / Тема 1. Материалдық нүктенің кинематикасы 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Материалдық нүктенің динамикасы 

2. Қатты дененің динамикасы 

Тақырып 2. / Тема 2. Импульстің сақталу заңы 

Тапсырмалар / Задания: 

1.  Энергияның сақталу заңы 

2. Импульс моментінің сақталу заңы 

Тақырып 3. / Тема 3. Арнайы салыстырмалық теориясы 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Тұтас орталар механикасының элементтері 

2. Серіпімді кернеу 

Тақырып 4. / Тема 4. Гармониялық тербелістер  

Тапсырмалар / Задания: 

1. Тербеліс түрлері 

2. Формулалары 

Тақырып 5. / Тема 5.  Газ заңдары 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Статистикалық таралу 

2. Тасымалдау құбылыстары 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%A3_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%99%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D2%A3_%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%96%D2%A3_%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%80
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Тақырып 6. / Тема 6. Термодинамика негіздері 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Реал газдар 

2. Нақты газдар 

Тақырып 7. / Тема 7. Вакуумдағы электр өрісі  

Тапсырмалар / Задания: 

1. Электростатикалық өріс 

2. Электрсыйымдылық 

Тақырып 8. / Тема 8. Тұрақты электр тогы 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Затардағы магнит өрісі 

2. Электромагниттік индукция 

Тақырып 9. / Тема 9. Магнит және электр өрістері 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Электромагниттік тербелістер 

2. Айнымалы элеткр тогы 

Тақырып 10. / Тема 10. Геометриялық оптика 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Фотометрия 

2. Жарық интерференциясы 

Тақырып 11. / Тема 11. Жарық 

Тапсырмалар / Задания:  

1. Жарық дифракциясы 

2. Жарықтың поляризациясы 

Тақырып 12. / Тема 12. Жылулық сәуле шығары 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Бугер заңы 

2. Жарықтың жұтылуы 

Тақырып 13. / Тема 13. Сәуле шығарудың кванттық теориясы 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Де-Бройль толқындарының дифрациясы 

2. Микроблшектер 

Тақырып 14. / Тема 14. Шредингер теңдеуі 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Сутегі атомы 

Тақырып 15. / Тема 15. Қатты денелер физика 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Қатты дененің жылулық, электрлік және магниттік қасиеттері 

2. Атомдар және молекулалар физикасы 

Әдебиеттер / Литература: [ 1,2,3,4,6,8] 

 

Зертханалық (семинарлық) сабақтар мазмұны 

         Зертханалық (семинарлық) сабақтар мазмұны 

         Тақырып 1. / Тема 1. 

1. Өлшеу нәтижелерін математикалық өңдеу. Қателіктер теориясы 

Тақырып 2. / Тема 2. 

1. Өлшеуіш құралдарды оқып үйрену 
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Тақырып 3. / Тема 3. 

1. Электронды симмулятор арқылы күш моментін зерттеу.  

Тақырып 4. / Тема 4. 

         1. Математикалық маятниктің тербелісін зерттеу және ол арқылы еркін 

түсу үдеуін анықтау 

Тақырып 5. / Тема 5. 

1.Гидростатикалық өлшеу арқылы сұйық және қатты заттардың 

тығыздықтарын анықтау. 

Тақырып 6. / Тема 6. 

1.Тұрмыстық тоңазытқыштың салқындату коэффициентін анықтау 

Тақырып 7. / Тема 7.  
1.Симмулятор арқылы статикалық электрленуді зерделеу.  

Тақырып 8. / Тема 8. 

1. Электр өлшеуіш аспаптарды зерттеу 

2. Өткізгіштің меншікті кедергісін өлшеу 

Тақырып 9. / Тема 9. 

         1. Симмулятор арқылы шағылу және толық шағылуды зерттеу.  

Тақырып 10. / Тема 10. 

1.Симмулятор көмегімен жарықтың сыну заңын зерттеу. 

 

8. БӨЖ мен БОӨЖ бойынша тапсырма / Задания СРО и СРОП 

 
№ Тақырып 

атауы / 

Наименование 

тем 

БӨЖ мен БОӨЖ 

тапсырмаларының 

мазмұны / 

Содержание заданий 

для СРО и СРОП 

Бақылау түрі / 

Форма контроля 

Тапсыру 

мерзімі / 

Срок 

сдачи 

1 тақырып Әртүрлі 

деформация 

үшін Гук 

заңы.  

Гук заңына есептер 

шығару 

Реферат жазу 1-2 

2  тақырып Серпімді 

деформацияла

нған дененің 

потенциалдық 

энергиясы. 

Серпімді 

деформацияланған 

дененің 

потенциалдық 

энергиясына 

есептер шығару 

Есептер 

шығару 

2 

3 тақырып Үйкеліс 

күштері. 

Құрғақ 

үйкелістің 

заңдары.  

Тыныштық және 

сырғанау үйкелісі. 

Тербелу үйкелісі. 

Есептер 

шығару 

3 

4 тақырып Ньютонның 

бүкіл әлемдік 

тартылыс 

заңы, 

гравитациялы

қ тұрақты 

Ньютон заңдары Есептер 

шығару 

4 
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және оның 

өлшем бірлігі.  
5 тақырып Ауырлық 

күші және 

салмақ, 

салмақсыздық

Ауыр және 

инерттік 

массалар. 

Күштік түрлері Реферат жазу 5 

6 тақырып Тартылыс 

өрістің 

потенциалы 

мен 

кернеулігі. 

Бірінші, 

екінші және 

үшінші 

космостық 

жылдамдықта

р.  

Планеталар 

қозғалысы, Кеплер 

заңдары. 

Есептер 

шығару 

6 

7 тақырып Инерция 

күштері. 

Кориолис 

күші.  

Инерциялық күш Есептер 

шығару 

7 

8 тақырып Фуко 

маятнигі. 

Фуко маятнигіне 

зерттеу жасау 

Реферат 8 

9 тақырып Эйнштейн 

постулаттары.  

Эйнштейн 

постулаттарын 

талдау 

Реферат жазу 9 

10 тақырып Жылдамдықта

рды 

түрлендірудің 

релятивисттік 

заң. 

Релятивисттік 

импульс. 

Ньютонның 

екінші 

заңының 

релятивисттік 

формасы.  

Энергия мен 
массаның 
байланысы 

Есептер 

шығару 

10 

11 тақырып Әртүрлі 

деформация 

үшін Гук 

заңы.  

Пуассон 
коэффициенті 

Есептер 

шығару 

11 

12 тақырып Серпімді 

деформацияла

Деформацция 

түрлері 

Есептер 

шығару 

12 
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нған дененің 

потенциалдық 

энергиясы. 

 

Барлық сұрақтар бойынша кеңес беру - кестеге сәйкес / Консультация 

по всем вопросам - по графику. 

 

9. Ұпай қою саясаты / Политика выставления оценок  
            (оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке обучения) 

Кредиттік технология жағдайында оқу процесін ұйымдастыру 

элементтерінің бірі білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың 

балдық-рейтингтік жүйесін қолдану болып табылады. Ұпай қою саясаты 

объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары саралаушылық 

принциптеріне негізделеді.  

Пәнді оқыту барлық өтілген материалды қамтитын, әртүрлі формада 

(жазбаша немесе ауысша емтихан, тестілеу) емтихан қабылдаумен 

аяқталады. Емтихан тапсыруға рұқсат алудың негізгі шарты – бағдарлама 

бойынша барлық тапсырмаларды орындау. 

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.  

 
№ 

Жұмыс түрі 
Бір тапсырмаға 

қойылатын баға (max 

балл)  

Тапсырма 

саны 

Жиынтық 

баға 

Рейтинг 1 

1 Шығарылған есептерге 

байланысты  

10 10 100 

2 Тест тапсырмалары 10 10 100 

… Реферат 10 10 100 

Барлығы 100 

Рейтинг 2 

1 Шығарылған есептерге 

байланысты  

   

2 Тест тапсырмалары    

… Реферат    

Барлығы 100 

 

Емтиханға жіберу рейтингісінің бағасы академиялық кезең бойынша 

алынған барлық ағымдық және аралық бақылаулар бағасы қосындысының 

орташа арифметикалық мәні болып табылады:   

ЖР = (АБ1 + АБ2 + АБ3 +…. +АБn + АрБ1 + АрБ2) / (n+2), 

мұндағы ЖБ –емтиханға жіберу рейтингісі; АБ – ағымдық бақылау; АрБ – 

аралық бақылау; n – ағымдық бақылаулар саны; 2 – аралық бақылаулар саны. 

Пән бойынша қорытынды бақылауға пән бағдарламасының барлық 

талаптарын орындаған (барлық практикалық (семинарлық, зертханалық) 

жұмыстарды және БОӨЖ, БӨЖ бойынша тапсырмаларды орындаған және 

тапсырған), емтиханға жіберу рейтингісін (50 баллдан кем емес) жинаған 

білім алушы жіберіледі. Пән бойынша емтиханға жіберу рейтингісі оң баға 

болмаса (50 баллдан кем емес) білім алушы емтиханға жіберілмейді. 
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Пән бойынша қорытынды баға автоматты түрде төмендегі формула 

бойынша есептеледі: 

Қ = (Р1+Р2)/2*0,6+емтихан бағасы*0,4, 

мұндағы Р1 – бірінші аралық бақылау бағасы; Р2 – екінші аралық бақылау бағасы. 

Пән бойынша қорытынды баға білім алушы тек емтиханға жіберу 

рейтингісі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң баға (50 баллдан 

кем емес) алған жағдайда есептеледі. Қандай да бір дәлелді немесе дәлелсіз 

себептермен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда «Емтихан бағасы» 

бағанасына «0» (нөл) қойылады. Пән бойынша аралық аттестация нәтижелері 

білім алушыға сол күні хабарланады. 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың төрт баллдық жүйе 

бойынша сандық эквивалентке сәйкес әріптік жүйесі 
 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалар 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Баллдар (%-тік 

құрамы) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалар 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

 

10. Оқытушы талабы, саясаты мен тәртібі / Требования преподавателя, 

политика и процедуры (оқыту тілінде таңдап алу / выбрать на языке обучения) 

 

Студенттердің оқу жетістіктерін бағалау саясаты академиялық адалдық, 

талаптардың бірлігі, объективтілік пен адалдық, ашықтық және ашықтық 

принциптеріне негізделген. 

Бірінші сабақта мұғалім студенттерге пәннің жұмыс оқу жоспары 

(силлабусы), академиялық пәннің жоспарланған оқу нәтижелері және оларды 

бағалау тәртібі туралы таныстырады. 

Академиялық әділетсіздік байқалған жағдайда ЖОО білім алушылары 

тарапынан: 

- аудиториядағы және аудиториядан тыс сабақтар кезінде: бірінші жол 

берілген тәртіп бұзғаннан кейін құрылған комиссия білім алушылармен 

әңгімелесу өткізеді; актіде шығарылған ескерту және қабылданатын шара 

(бағаланатын жұмыс үшін бағаны төмендету; білім алушының жазбаша 

жұмысын жою, бақылау іс-шарасын қайта өткізуге ұсыныс және т.б.) 

тіркеледі. Академиялық адалдық фактілеріне қайта жол берілген жағдайда 

оқу жылы ішінде қайта комиссия құрылады, акт жасалады және одан әрі 
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шешімдер қабылдау үшін тәртіптік-сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңеске 

(бұдан әрі – ТСЖҚК) беріледі; 

- аралық немесе қорытынды аттестаттау кезінде: Академиялық 

әділетсіздік көрсеткен білім алушы сол академиялық кезеңде емтиханды 

қайта тапсыру құқығынсыз аудиториядан шығарылады. Бұл ретте емтихан 

ведомосына «Академиялық әділетсіздік танытқаны үшін емтиханнан 

алынды» деген жазба жазылады, оның түрі көрсетіледі. Емтиханды қайта 

тапсыру жазғы семестрде немесе келесі академиялық семестрде ақылы 

негізде жүзеге асырылады. Бұл ретте білім алушы осы оқу пәніне қайта 

жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, жұмыс оқу 

бағдарламасына сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және 

емтихан тапсырады. Емтиханнан қайта шығарылған жағдайда (ЖОО-да 

оқудың барлық кезеңі ішінде) білім алушы ШҚМУ-ға қайта қабылдану 

құқығынсыз оқудан шығарылады. 

Білім алушының барлық аудиториялық сабақтарға кешікпей, сабаққа 

қатысуы міндетті болып табылады. Сабақтан қалған жағдайда деканатта 

тағайындалған тәртіппен өтелінеді.  

Берілген курстың білім алушылар контингентіне кірмейтін бөгде 

адамдардың дәріске қатысуына тыйым салынады.  

Жұмысты көрсетілген мерзімде тапсыру қажет. Барлық тапсырмаларды 

тапсырудың соңғы мерзімі емтихан сессиясына 5 күн қалғанға дейін беріледі.  

Әрбір оқу сабағы бойынша тақырыпты қайталау мен өтілген материалды 

өтеу міндетті. Оқу материалының меңгерілу дәрежесі жазбаша жұмыстармен 

немесе тестпен тексеріледі білім алушыларды тестілеу ескертусіз жүргізілуі 

мүмкін.  

Білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысын (БОӨЖ) орындау 

кезінде келесі негізгі функциялар ескеріледі:  

- бірінші – оқу пәні бойынша бағыттау-бағдарлау сабақтары кезінде 

оқытушы берген ақпаратты студенттердің белсенді қабылдауын іске асыруды 

көздейді; 

- екінші - оқытушының ұсынымы негізінде студенттердің өздігінен оқу-

әдістемелік құралдарды, әдебиеттерді оқуын, үй тапсырмаларын, бақылау, 

курстық жұмыстарды және т.б. орындауын көздейді.  

Бұл кезеңде студенттерден жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін білу, 

қиындықтарды анықтау, өзін-өзі ұйымдастыру және өзіндік тәртіп талап 

етіледі;  

- Білім алушының үшінші функциясы – өздерінде қиындық тудырған 

жағдайларды талдау мен жүйелеу, оқу материалын түсіну мен меңгерудегі 

қиындықтар себебін анықтау, басқа оқу әрекетін орындау.  

Білім алушы шешімі табылмаған қиыншылықтарды оқытушыларға 

арналған сұрақтар жүйесіне айналдырады (оларды саралайды, реттейді, 

ресімдейді), бұл сұрақтарға өз жауаптарының нұсқаларын дайындайды; 

- Білім алушының төртінші функциясы түсініктеме, ақыл-кеңес, 

консультация алу үшін оқытушымен сұхбаттасуын білдіреді.  

Политика оценивания учебных достижений обучающихся основывается 

на принципах академической честности, единства требований, объективности 

и справедливости, открытости и прозрачности. 
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На первом учебном занятии преподаватель знакомит обучающихся с 

содержанием рабочей учебной программы (силлабусом) дисциплины, 

планируемыми результатами обучения по учебной дисциплине и 

процедурами их оценивания. 

В случае проявления академической нечестности со стороны 

обучающихся вуза: 

- во время аудиторных и внеаудиторных занятий: после первого 

допущенного нарушения созданной комиссией проводится беседа с 

обучающимся; в акте фиксируются вынесенное предупреждение и 

принимаемая мера (снижение оценки за оцениваемую работу; аннулирование 

письменной работы обучающегося, рекомендация к повторному проведению 

контрольного мероприятия и пр.). В случае повторного допущения фактов 

академической нечестности в течение учебного года вновь создается 

комиссия, составляется акт и передается в Дисциплинарно-

антикоррупционный совет (далее – ДАС) для принятия дальнейших 

решений; 

- во время промежуточной или итоговой аттестации: обучающийся, 

проявивший академическую нечестность, удаляется из аудитории без права пересдачи экзамена в тот же 

академический период. При этом в экзаменационную ведомость вносится запись «Удален с экзамена за 

проявление академической нечестности» с указанием ее вида. Повторная сдача экзамена 

осуществляется в Летнем семестре или в следующем академическом 

семестре на платной основе. При этом обучающийся вновь записывается на 

данную учебную дисциплину, посещает все виды учебных занятий, 

выполняет все виды учебной работы согласно рабочей учебной программе и 

сдает экзамен. В случае повторного удаления с экзамена (в течение всего 

периода обучения в вузе) обучающийся отчисляется без права дальнейшего 

восстановления в ВКГУ. 

Посещение обучающимися всех аудиторных занятий без опозданий 

является обязательным. В случае пропуска занятия отрабатываются в 

порядке, установленном деканатом.  

Присутствие на лекциях посторонних лиц, не являющихся контингентом 

студентов данного курса, запрещается. 

Работы следует сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех 

заданий – за 5 дней до начала экзаменационной сессии.  

Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому 

учебному занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов 

проверяется тестами или письменными работами. Тестирование студентов 

может проводиться без предупреждения. 

При выполнении самостоятельной работы обучающегося под 

руководством преподавателя (СРОП) учитывать следующие основные 

функции:  

- первая – предполагает реализацию активного восприятия 

обучающимися информации преподавателя, полученной в период 

установочных занятий по учебной дисциплине; 

- вторая функция предполагает, что обучающиеся самостоятельно, на 

основании рекомендаций преподавателя, изучают учебно-методические 

пособия, литературные источники, выполняют домашние задания, 

контрольные и курсовые работы и т.д. На этом этапе от студентов требуется 
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знание методов работы, фиксация своих затруднений, самоорганизация и 

самодисциплина;  

- третья функция обучающихся состоит в анализе и систематизации 

своих затруднительных ситуаций, выявлении причин затруднений в 

понимании и усвоении ими учебного материала, выполнении других учебных 

действий. Обучающиеся переводят неразрешимые затруднения в систему 

вопросов для преподавателя (ранжируют их, упорядочивают, оформляют), 

строят собственные версии ответов на эти вопросы; 

- четвертая функция обучающихся состоит в обращении к 

преподавателю за соответствующими разъяснениями, советами, 

консультациями.  

 

11. Емтихан сұрақтары / Экзаменационные вопросы 

1. Механикалық қозғалыс. Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс,қисық          

сызықты  қозғалыс. Бірқалыпты үдемелі және бірқалыпты кемімелі 

қозғалыстар. 

1. Ньютонның заңдары. Қозғалыс мөлшерінің сақталу заңы. Дене импульсы. 

Импульстың сақталу  заңы.  

2. Энергия. Механикалық жүйелердегі энергияның сақталу заңы. 

3.  Механикалық жұмыс. Қуат. 

4. Қатты дене механикасы. Ілгерілмелі және айналмалы қозғалыс. 

5. Күш моменті және инерция моменті. Қатты дененің қозғалмайтын осьтен 

айналысы. 

6. Сұйықтың ағын сызықтары мен түтіктері. Бернулли теңдеуі. 

7. Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс заңы. 

8. Гармониялық тербеліс. Гармониялық тербелістің  теңдеуі. 

9.  Өшетін тербелістер.Еріксіз тербелістер. Резонанс. 

10. Толқынның таралуы. Толқын теңдеуі. Толқын интерференциясы. 

11. Идеал газдардың негізгі заңдары. Клапейрон-Менделеев теңдеуі. 

Универсал газ тұрақтысы. 

12.  Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. 

13. Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралуы. Максвелл 

заңы. 

14. Больцманның таралу заңы. Молекуланың еркін жүру жолының орташа 

ұзындығы. 

15. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Көлемі өзгерген кезде дененің 

істейтін жұмысы. 

16. Термодинамиканың бірінші бастамасын изопроцестерге қолдану. 

Адиабаталық процесс. 

17. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карно циклі.Жылу машинасының 

пайдалы әсер коэффициенті (П.Ә.К.). 

18. Электростатика. Электр зарядының сақталу заңы. Кулон заңы. 

19. Электростатикалық өріс және оның кернеулігі.Электрлік диполь.Электр 

өрісінің кернеулік сызықтары. 

20.  Кернеулік векторының ағыны. Электрлік ығысу.Остроградский-Гаусс 

теоремасы. 
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21. Электростатикалық өрістің потенциалы.Электр өрісіндегі 

жұмыс.Потенциал градиенті. Эквипотенциалдық беттер және олардың 

қасиеттері. 

22. Диэлектриктер және олардың поляризациясы. Диэлектриктердегі өріс 

кернеулігі.Сегнетоэлектриктер. 

23. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр сыйымдылық.Конденсаторлар және 

оларды қосу. 

24. Электр тогы және ток күші. 

25.  Ом заңдары. Өткізгіштердің кедергісі. 

26.  Токтың қуаты және жұмысы. Джоуль – Ленц заңдары. 

27. Тармақталған тізбек үшін Кирхгоф ережелері. 

28. Жарықтың табиғаты. Жарықтың толқындық және корпускулалық 

теорияларының дамуы. 

29. Жарық толқындарының интерференциясы. Интерферометрлер. 

30. Жарықтың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. 

31. Френель дифракциясы.Фраунгофер дифракциясы.Дифракциялық торлар. 

32. Оптикалық приборлардың ажыратқыш қабілеті. Голография туралы 

түсінік. 

33. Жылулық сәулелену.Кирхгоф, Стефан-Больцман және Вин заңдары. 

34. Жарықтың кванттық теориясының пайда болуы.Оптикалық пирометрия. 

35. Сыртқы фотоэффект құбылысы және оның заңдары. Эйнштейн теңдеуі. 

36. Атомның ядролық моделі.Сутек атомының теориясы. 

37. Атом ядросының құрылысы мен қасиеттері. Ядроның спині мен магнит 

моменті. 

38. Радиоактивтік.Радиоактивтік сәулелену. Радиоактивті ыдырау заңы. 

Ядролық,тізбекті,термоядролық реакциялар. Элементар бөлшектер.Олардың 

өзара әсерлесуі мен түрленуі 

 

12. Әдебиеттер тізімі / Список литературы 
(әлеуметтік-гуманитарлық бейіндегі пәндер бойынша - соңғы бес жылда; 

жаратылыстану, техникалық, ауыл шаруашылығы пәндері бойынша соңғы он жылда 

басылған баспа басылымдары / по дисциплинам социально-гуманитарного профиля - 

изданные за последние пять лет; по естественным, техническим, сельскохозяйственным 

дисциплинам –за последние десять лет.) 

 

Негізгі әдебиеттер: / Основная: (обязательно указать переведенные на казахский 

язык зарубежные учебники (при наличии)  
1.Құлбекұлы, Марат. Жалпы физика : оқу құралы / М. Құлбекұлы. - 

Алматы : Қарасай, 2017. - 448 бет.  

2.  Әбілдаев, Ә. Физика : оқу құралы / Ә. Әбілдаев, Н. В. Кривошеина [и 

др.]. - Алматы : Қазақ университетi, 2011. - 243 с. - (“ҰБТ дайындаламыз”).  

3.  Тойбаева, Ж. Физика әлемі : пәндік энциклопедия / Ж. Тойбаева. - 

Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2015. - 647 б.  

4.Әбілдаев, Ә. Физика : оқу құралы / Ә. Әбілдаев, Н. В. Кривошеина [и 

др.]. - Алматы : Қазақ университетi, 2011. - 243 с. - (“ҰБТ дайындаламыз”).  

5. Құлбекұлы, Марат. Жалпы физика : оқу құралы / М. Құлбекұлы. - 

Алматы : Қарасай, 2017. - 448 бет.  

http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1926U7S79T7E3G610&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1926U7S79T7E3G610&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%2C%20%D3%98%2E
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1920U9S69T1E6G318&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%96%2E
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1124U7S69T3E6G212&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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6.  Иродов, Игорь Евгеньевич. Механика негізгі заңдар: оқулық / И. Е. 

Иродов. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2012. - 276 бет.  

7. Бижігітов, Т. Жалпы физика курсы : Оқулық. / ҚР Білім және ғылым 

министрлігі, ҚР Жоғару оқу орындарының қауымдастығы. - Алматы: 

Экономика, 2013. - 890 б.  

8. Волькенштейн, В. С. Жалпы физика курсының есептер жинағы : 

жоғары техникалық оқу орындарының студенттеріне арналған / В. С. 

Волькенштейн. - толық. және қайта өңд. 3-ші бас. - Алматы : Нұр-Принт, 

2012. - 450 бет.  

9.Ахметжанова, Күлзипаш Бекпауқызы. Оптикадан физикалық 

практикум : оқу құралы / Б. К. Ахметжанов [и др.]. - Өскемен : С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ баспасы, 2012. - 121 бет. 

10.Иманжанова , К. Т. Оптикадан физикалық практикум : учебное 

пособие / К. Т. Иманжанова. - Усть-Каменогорск : ВКГУ им. Аманжолова, 

2016. - 128 б. 

11. Әбдіқасова, А.Ә.Жалпы физика курсының семестрлік тапсырмалары 

: Оқу құралы. . - Алматы: Эверо, 2015. - 140 б.  

12. Физикадан есептер жинағы : Оқу құралы. / Құраст. А.Т. 

Үргенішбеков, Ж.А. Айдарова, Т.Ж. Суханова т.б.. - Қызылорда: ASU баспа 

үйі, 2011. - 256 б.  

13.Абдула Ж., Аязбаев Т. Физика курсының лекциялары. Жоғары оқу 

орындары студенттеріне арналған оқу құралы.-Алматы:ЖШС РПБК «Дәуір», 

2012.-528 бет. 

14.Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. Механика. Лань.2011 

Абдула, Ж.  Физика курсының лекциялары: [жоғары оқу орындары студ. 

арналған оқу құралы] / Ж. Абдула, Т. Аязбаев. - Алматы : Дәуір, 2012. - 528 

бет. - (Жоғары оқу орындарының қауымдастығы). 

15.Савельев, И.В. Курс общей физики. В 3 т. Т. 1. Механика. 

Молекулярная физика / И.В. Савельев. - СПб.: Лань, 2016. - 432 c. 

16.Бижігітов Т. Жалпы физика курсы: Алматы:/Т.Бижігітов,-

Алматы:ЖШС «Экономика», 2013.-890 бет. 

 

 

Қосымша әдебиет / Дополнительная литература 

1.Бондарев, Б.В. Курс общей физики. книга 1: механика: Учебник для 

бакалавров / Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, Г.Г. Спирин. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 353 c. 

2. Кудин, Л.С. Курс общей физики в вопросах и задачах: Учебное 

пособие / Л.С. Кудин, Г.Г. Бурдуковская. - СПб.: Лань, 2013. - 320 c. 

3. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач. В 2-х т. Т. 

2. Курс физики с примерами решения задач: Учебник / Т.И. Трофимова. - М.: 

КноРус, 2013. - 378 c. 

4. Тульчинский, Г.Л. Курс физики: Учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, 

С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина. - СПб.: Лань П, 2016. - 480 c. 

5. Жаңғыртылатын энергия көздері : оқулық / Т. Қ. Қойшиев ; Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : [б. и.], 2013. - 255 б. 

http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1828U6S69T3E4G117&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1926U7S79T7E3G610&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%2C%20%D0%92%2E%20%D0%A1%2E
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1723U3S69T1E7G011&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9A%D2%AF%D0%BB%D0%B7%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%88%20%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%83%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1022U9S69T1E1G416&I21DBN=IBIS_FULLTEXT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%2C%20%D0%9A%2E%20%D0%A2%2E
http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKZ&P21DBN=BOOKZ&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0,%20%D0%96.
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6. Бондарев, Б.В. Курс общей физики. книга 1: механика: Учебник для 

бакалавров / Б.В. Бондарев, Н.П. Калашников, Г.Г. Спирин. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 353 c. 

 

 

Интернет дерек көздері / Интернет-источники 

 

1.Мұсабеков, О. Жалпы физика курсы: Электрондық оқу ұқралы.1-

том:Механика. - Алматы: АТУ, 2017. - 114б.  

2. Мұсабеков, О. Жалпы физика курсы: Электрондық оқу ұқралы.2-

том:Молекулалық физика жэне термодинамика. - Алматы: АТУ, 2017. - 114б.  

3.Жалпы физика курсының есептер жинағы : Электрондық оқулық. / 

Ю.М. Смирнов, Қ.Р. Рахим, Т.Е. Сон, К.Б. Копбалина. - Қарағанды: ҚарМТУ, 

2015. 
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Физика _ пәні бойынша 

20_____/_______ оқу жылына арналған 

пән бағдарламасына толықтырулар мен өзгерістер енгізу  

Дополнения и изменения в программе дисциплины (syllabus) по 

дисциплине__________________________________________________ 

на 20 ____ /____ учебный год 

 

Пән бағдарламасына төмендегідей өзгерістер енгізіледі: / В программу 

дисциплины вносятся следующие изменения: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 

Пән бағдарламасы қайтадан қаралды, енгізілген өзгерістер 

_____________________кафедра отырысында бекітілді / Программа 

дисциплины пересмотрена, внесенные изменения утверждены на заседании 

кафедры ____________________________________ 

 

Протокол / Хаттама № ________ «_______»_________________20     ж./ г. 

 

Аға оқытушы / Старший преподаватель          ____________   Сакенова Р.Е. 
                                                              қолы 

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующей кафедрой  ___________   Бектасова Г.С. 
                                                                                                        қолы 

 

Енгізілген өзгертулер келісілді: / Внесенные изменения согласованы: 

 

Факультет әдістемелік кеңесі төрағасы / 

Председатель методического совета факультета  ____________ Тукушова А. 
                                                                                                             қолы 

 

Протокол / Хаттама № _____ «_______»______________20     ж./ г. 

 

 

Факультеттің Кеңесі төрағасы /  

Председатель Совета факультета     _________________ Мадияров М.Н. 
                                                   қолы   

 

Протокол / Хаттама № _____ «_______»______________20     ж./ г. 
 

 

 

 

АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ  
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 

 

Кафедра / Физика кафедрасы 

  

Автордың аты /Автор: Сакенова Р.Е. 

 
 БЕКІТІЛДІ/УТВЕРЖДЕНО 

Факультеттің кеңесі төрағасы/ Председатель 

совета факультета  

________________________ М.Н Мадияров  

Хаттама / Протокол  

№___   «__» _______________20__ ж/г 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН / УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

 

Физика пәні бойынша 

 
 

Кадрларды дайындау бағытының атауы және коды:  

5В071000  – Материалтану және жаңа материалдар технологиясы білім 

бакалавры 

Код и наименование направления подготовки кадров:  

 

 

Коды және аталуы 5В071- Материалтану және жаңа материалдар 

технологиясы 

Код и наименование  
 

 

 

 

 

 

 

 

Өскемен, 2020ж. / г. 

 

 
Пәннің оқу-әдістемелік кешені Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік 

оқу бағдарламаларын бекіту туралы» (ҚР БҒМ 31.10.2018 жылғы № 603 

бұйрығы) негізінде жасалған / Учебно-методический комплекс дисциплины 

разработан на основании типовых учебных программ цикла 

https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_kaz_20181116.pdf
https://www.vkgu.kz/sites/default/files/files/education/prikazi_MON_RK/125647_rus_20181116.pdf
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общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) 

послевузовского образования (приказ МОН РК от 31.10.2018 г. № 603) (жалпы 

білім беру пәндері үшін /для общеобразовательной дисциплины); 

 

Оқу-әдістемелік кешен университет әдістемелік кеңесі отырысында 

бекітілген оқу бағдарламасы негізінде жасалған / Учебно-методический 

комплекс дисциплины разработан на основании учебной программы, 

утверждённой на заседании Методического совета университета 

Хаттама / Протокол  №___  «___» __________20___ ж./г.  (базалық және 

профильдік пәндер үшін / для базовых и профилирующих дисциплин) 

 

ОӘК құрастырушылар / Разработчик УМКД 

 

Оқытушы / аға оқытушы  Сакенова Р.Е. _________________ 
                                                                     Қолы              

 

Пікір жазғандар / Рецензенты     

 

Физика кафедрасының оқытушысы / Ст. преподаватель кафедры физики 

                                             Жапарова М.С. _________________________ 
                                                              Қолы          

 

Физика каф. меңгерушісі, фс.ғ.к.,доцент/ Зав. кафедрой физики, к.фс.н., 

доцент    Бектасова Г.С. _________ 
                                                                   Қолы         

 

ПОӘК кафедра отырысында қаралды және мақұлданды / УМКД 

рассмотрен на заседании кафедры и одобрен 

 

Хаттама / Протокол  №___  «___» __________20___ ж./г.   

 

Физика кафедрасының меңгерушісі /  

Заведующий кафедрой физики          ____________Бектасова Г.С 

 

 


