
 
 



 



1.Пән туралы ақпарат 
 

Пәннің атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Физикалық процессерді 

компьютерлік үлгілеу 

Пәннің коды / Код 

дисциплины 

KMFP 

Кредит 

саны/Количество 

кредитов 

5 

Курс/Курс 

Семестр/семестр 

3,5 

БББ атауы / Название 

ОП 

Ядролық физика 

 

БББкоды / Код ОП 

5В060500 

Физика 

Кафедрасы 

Факультет 

ЖҒжТ 

Пәнді өткізу уақыты және орны / Время и место проведения дисциплины 

оқу кестесі бойынша, №7оқу ғимараты, _401_ ауд. _____  / по расписанию, учебный корпус 

№ _7_, ауд. _401_  

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 : 

Иманжанова К.Т., старший преподаватель 

кафедры физики, магистр 

Байланыс ақпараты (телефон, e-mail) 

жұмыс  телефоны 224680, e-mail – 

kuba_6164@mail.ru 

 

 

 

2. Пәннің қысқаша мазмұны: / Краткое описание дисциплины: 

 

Мақсаты / Цель: студенттердің бойындағы логикалық кереғар емес физикалық 

бейнесін қалыптастыру, физикалық процестерді, ақпараттарды өңдеуде, есеп шығаруда 

компьютерлік әдістерді қолдану. Физикалық есептерді шығаруда компьютер көмегіне 

сүйене отырып, өңдеу, есептерді жандандыру 

 Осы алдына қойылған мақсаттарына жетулері үшін: 

- Теориялық қалыптасқан білім деңгейлерін жетілдіру негізінде студентер үшін 

математика және физиканың негізгі заңдылықтарын қалыптастырып  қана қоймай, 

практикада пайдалана білу.Осы негізде машықтану сабақтарында есеп шығара білумен 

қоса, ЭЕМ-да физикалық процестерді модельдеу. Физикалық құбылыстардың негізгі 

принциптерін, заңдарын және олардың математикалық тұжырымдалуы мен модельдеуін 

жеткізу. 

Бұл курс тек эксперимент мәселесiне ғана тоқталмай, оларды алынған теориялық 

бiлiмдi физикадағы және физикаға жақын ғылым салаларының практикалық есептерiн 

шығаруға, модельдеуге қажетті әдістерді тиiмдi пайдалануға үйрету. 

Физикалық шамаларды дәл есептеу әдістерін, негізгі қондырғыларда жұмыс 

істеуді, физикалық экспериментті автоматтандыру принциптерін және тәжірибе 

нәтижелерін компьютерде өңдеу тәсілдерін үйрету.  

 

Міндеттері:/Задачи: физиканың әр түрлі бөлімдеріне арналған түрлі деңгейлі 

есептерді шығарып қана қоймай, математикалық, сондай-ақ компьютерлік модельдеу 

барысында студенттер мыналарды білулері қажет: 

- Қазіргі кездегі күрделі операциялық ортада мәтіндерді өңдейтін қолданбалы 

пакеттер, ақпараттарды графикалық елестету тағы да басқа жұмыстарда дағдысы 

болулары қажет; 



-Жоғары деңгейлі программалау тілдері әдістері аумағында, фундаментальды 

даярлықтан өту, визуальды программалауды қоса, қарапайым компьютерлік графика және 

анимациялық әдістерді меңгеру; 

- Физикадан компьютерлік модельдеу дағдысын меңгеру; 

- Жоғарғы математика, информатика, физиканың барлық бөлімдерін жетік білу. 

Курсты оқытудың жалпы талаптары:  

-физика заңдарын, негіздерін белгілі бір физикалық параметрдің өзгеру заңдылығы 

екінші бір параметрдің белгілі бір жағдайда өзгеруімен байланыстылығын; 

-физикалық құбылыстың механизмін ашу, белгілі процестегі параметрлердің 

өзгерісін сараптауды; 

-құралдарды пайдалана негізгі макропараметрлерін өлшеу әдістерін меңгеру;  

-физикалық эксперименттерде, практикалық қолдануда, термодинамикалық 

параметрлерді өлшеуде, өлшеу қателіктерін бағалауға; 

-компьютерді пайдаланып және өлшеу нәтижелерін статистикалық өңдеуді 

сенімділік аралығында көрсетуді; 

-жалпы физика бөлімдерінен есептерді шығаруы; 

- физикалық зерттеулерді қолдануда негізгі әдістердің мәнін түсіну; 

- физиканың қазіргі заманғы мәселелерін білу; 

- жұмыс барысында оқу және анықтама әдебиетттерді қолданып, қажетті   

ақпараттарды таба білу; 

Пәнді оқытудың шарттары 

 білімнің іргелі базасын қалыптастыру, оның негізінде келешекте физиканың 

барлық өзге тарауларын терең және мұқият оқуға болады. 

 студенттерді мөлшерлік тұрғыдан қабылданған жуықтаулар шеңберінде 

нақты есептерді шешуге баулу. 

 техникалық құрылғыларда оптикалық құбылыстарды қолдану жолдарын 

анықтау. 

 

Компетенции/Құзыреттілік 

Оптика пәнін оқыту нәтижесінде:  

Білуі тиіс:  

: Физикалық шамаларды дәл есептеу әдістерін, негізгі қондырғыларда жұмыс 

істеуді, физикалық экспериментті автоматтандыру принциптерін және тәжірибе 

нәтижелерін компьютерде өңдеу тәсілдерін үйрену. 

Білуге тиісті: 

кез келген физика бөлімдерінің есептерін компьютер көмегімен шығара алуы. 

Дағды:  

- әр түрлі есептер шығаруға дағдылану.  

- теориялық пен практикалық түрде қабылдаған білімін пайдалануға; 

- физикалық заңдылықтарды басқа байланыс пәндерді оқуда қолдануы; 

Құзіреттілігі:  

- Ғылыми ақпараттарды жинау мен талдауда, оқу-кәсіптік есептерді шығару кезінде 

заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдануда; 

- - физикада қолданылатын тәжірибелік зерттеуледі жүргізу барысында; 

- -заманауи компьютерлік технологияларды, оқытудың интерактивті әдісін, интернет 

ресурстарын қолдану арқылы орта және арнайы орта оқу орындарыда физиканы 

оқытудың кәсіби-тәжірибелік қабілеттері мен дағдыларын қалыптастыруда 

құзыреттілігі болуы тиіс.   

- физиканың заманауи ой-пікірлері мен шешу мәселелерді ұсынуы; 

- инженерлік-техникалық, жаратылыстану ғылымдары мен басқа аумақты ғылым 

саласына физика заңдылықтарын қолдануы, ой-пікірлерін ұсынуы. 



 

Оқыту нәтижелері / Результаты обучения:  

Оқыту нәтижесінде:  

Білуі тиіс: физика заңдылықтарын сипаттайтын құбылыстарды;нақты есептерді 

шешу үшін жалпы физика заңдылықтарын;теория негіздерін, физикалық құрылғыларды 

қолдануды, зертханалық жұмыстардың дәлелдеуі мен талдауын бағалауы; 

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; 

Құзіреттілігі: физиканың заманауи ой-пікірлері мен шешу мәселелерді 

ұсынуы;инженерлік-техникалық, жаратылыстану ғылымдары мен басқа аумақты 

ғылым саласына физика заңдылықтарын қолдануы, ой-пікірлерін ұсынуы. 

 
Пререквизиттер / Пререквизиты 

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1 Математикалық талдаудың негіздері. 

2 Механика. 

3 Молекулалық физика. 

4  Электр және магнетизм. 

Постреквизиттертізімі 

 

№ Пәндердің атауы, олардың бөлімдері (тақырыптары) / Название 

дисциплины, разделы (темы) 

1 Жалпы физика курсы  

2 Теориялық физика пәндері (статистикалық физика және термодинамика), 

3 Арнайы пәндер. 

 
5. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар / Календарно-тематический план 

 

№ 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
се

г
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 1 2 2 2 10 16 



"Модель" түсінігінің 

анықтамасы  

2 Модель түрлері 2 1 1 1 10 13 

3 Есеп шешудің түрлі 

модельдері 

3 1 1 1 10 13 

4 Таңбалық және 

вербальдык ақпараттьіқ 

модельдер 

 

4 2 2 1 10 15 

5 Модель белгілері 5 2 2 2 10 16 

6 Кеңістікті модельдеу 

бағдарламалары. 

Компьютерлік графика. 

6 1 1 2 10 14 

7 Corel Draw  бағдарламасы 

жайлы түсінік 

7 1 1 2 10 14 

8 Adobe Photoshop 

бағдарламасының 

ерекшеліктері 

8 1 1 2 10 14 

9 Ғылыми физикалық 

эксперименттерді орындау 

кезінде аппроксимацияны 

құру әдістері. 

MicrosoftExcel-де 

аппроксимация әдісі. 

OriginPro-да 

аппроксимация әдісі 

9 1 1 2 10 14 

10 
3Dmax бағдарламасы 

10 1 1 1 10 13 

11 
MathCAD 

бағдарламасының 

құрылымы  

11 1 1 2 10 14 

12 
MathCAD-та есеп 

шығару 

12 1 1 2 10 14 

13 
Maple бағдарламасында 

график тұрғызу 

13 2 2 2 10 16 

14 
Физикалық процестерді 

математикалық 

модельдеу. 

14 2 2 1 10 15 

15 
Модельдеу негiздерi 

тақырыбына тест 

сұрақтары  

15 1 1 2 10 14 

 Барлығы / Всего  15 20 20 10 75 125 

Ағымдағы бақылау / Текущий 

контроль 

Пәннің жалпы сағат санының 10% (санын 

көрсету) /  

10% от общего количества часов по 

дисциплине (указать количество) 



22.5 

6. Дәріс сабақтарының мазмұны / Содержание лекционных занятий  

Дәріс тезистері. / Тезисы лекций (не более 8 предложений) Тақырып 1. Кіріспе. 

Модель" түсінігінің анықтамасы 

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Тақырыпта қарастырылатын сұрақтар:  
Модель түсінігі, атқаратын міндетттері. Физика есептерін компьютерлік модельдеу 

арқылы шығарудың жолдары. "Модель" түсінігінің анықтамасы.  Натуралдық модель. 

Ақпараттық модель 

Негізгі әдебиет: [2,4]. 

Қосымша әдебиет: [6,7]. 

 

Тақырып 2. Модель түрлері  

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Қолданылу аймағы. Модельде уақыт факторын ескеру. Білім саласына қарай топтау. 

Модельді көрсету төсіліне қарай топтау. 

Негізгі әдебиет: [1,3]. 

Қосымша әдебиет: [5,7]. 

 

Тақырып 3. Таңбалық және вербальдык ақпараттьіқ модельдер  

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Геометриялық модель. Математикалық модель. Логикалық модель. Арнайы модельдер. 

Физика есептерін компьютерлік модельдеу арқылы шығарудың жолдары. 

Негізгі әдебиет: [1,3, 4]. 

Қосымша әдебиет: [5,6,7]. 

 

Тақырып 4. Модель белгілері 

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Модельдеу объектісінің сыртқы түрі; Модельдеу объектісінің құрылымы 

Модельдеу объектісінің үлгісі. Модельдеудің әрбір аспектісі (түр, құрылым, үлгі) өзіндік 

қасиеттер құрамымен сипатталады. Объектінің белгілері сыртқы түрінің сипаттамасы  

ретінде көрсетіледі. Тілде бұл белгілер қызыл, сары, дөңгелек, ұзын сияқты сын 

есімдермен өрнектеледі. 

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

Тақырып 5. Компьютерлік графика 

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Модель бұл өзі де объект болып саналады; Модель материалды түрде де ойша түрде 

де бола алады; Модель шынайы өмірдегі затты алмастыра алады. Бітімдер, модельдер 

шынайы өмірдегі зат қолда болмаған кезде онын орнын алмастыруда қолданылады. 

Модельдерді білім беру кезінде көп пайданаланады.  

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

Тақырып 6. Corel Draw  бағдарламасы жайлы түсінік 

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Модель бұл өзі де объект болып саналады.Модель материалды түрде де ойша түрде 

де бола алады.Модель шынайы өмірдегі затты алмастыра алады. Corel Draw суреттік 

графика жұмысына арналған интеграцияланған объектілі – бағытталған бағдарламалар 

пакетін құрайды.  

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 



Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

Тақырып 7. Adobe Photoshop бағдарламасының ерекшеліктері 

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Пакеттердің әйгілі мүмкіншіліктері кеңейтілген және жаңа пакеттер қосылған. PhotoShop 

және  Image Ready құрамына тез қарап шығу және суреттер тобын басқару модулі енген. 

Алғашында басқадай жасаушылардың утилиталары қажет болған, мысалы ACDSee немесе 

ThumbsPluse. 

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

Тақырып 8. Үш өлшемді графиканың негізгі түсініктері  

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Үш өлшемді графика ғылыми есептеулер, инженерлік жобалау және физикалық 

объектілерді компьютерде үлгілеу облыстарында кең таралған. Мысал ретінде үш 

өлшемді үлгілеудің күрделі нұсқасын - физикалық  дененің қозғалатын суретін жасауды 

қарастыру. 

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

Тақырып 9. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде аппроксимацияны 

құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да аппроксимация әдісі  

3D max бағдарламасы 

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

3ds Max бағдарламасы кез-келген керекті обьектінің моделін және сплайндік моделін 

құруды, натюрморттарды визуалдау арқылы түс беруді, берілген объектіні 

хромдауды және олардың көлеңкесін шығаруды, лазерлік сәуле түсіруді, фрагменттер 

мен кадрларды қозғалту арқылы анимациялауды, динамикалық эффектілер көмегімен 

судың толқыны мен желдің бағыттарын жасауды, адамның келбеті мен шаштарын 

«Hair and Fur»  эффектісімен жүзеге асыруды және тағы да басқа да көптеген 

мысалдарды құруға мүмкіндік береді.  

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

Тақырып 10. Maple бағдарламасында график тұрғызу 

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Maple  жүйесінде математикалық графиканың әр түрлі варианттарын іске асыруға болады. 

Мұнда Декарт кординаттар системасы немесе поляр координаттар системасында 

сызылатын қарапайым функцияларының  графиктерінен бастап ең күрделі, әртүрлі 

фигуралардың қиылысуы нәтижесінен  келіп шығатын графиктерді сызуға 

болады.Сонымен бірге әр түрлі теңдеулер шешімінің графигі сызылып көрсетіледі. 

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

Тақырып 11. Графика, анимация  

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Бірнеше қатпарлы пластинкалардың  графигін бір жерде шығару мысалы қарастырылады. 

Мұндай графиктарды сызу үшін бұл функциялардың аттары жазылып, олардың 

аргументтерінің өзгеру интервалы көрсетіледі. 

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 



Тақырып 12. MathCAD бағдарламасы  

Дәрістің мақсаты: Жаңа сабақты түсіндіріп, тұжырымдамалар жасау.  

Соңғы кезде ғылыми және инженерлік есептеулер жүргізу үшін, электрондық кесте 

де, қалыптасқан программалау тілі де көп қолданылмай, керісінше арнайы 

математикалық пакет немесе МatLab, Maple, MathCAD, Mathematica l тәрізді және 

тағы да басқа бағдарламалар пайдаланылып жүр. Математикалық бағдарлама, соның 

ішінде MathCAD – кең тараған бағдарлама. Мамандар үшін арнайы ғылыми 

техникалық есептеулерде, арнайы программалау тілін (FORTRAN, C++, Pascal, 

BASIC т.б.). жетік білмеген күнде де, математикалық моделдеп, компьютермен 

жұмысты өте тез жүргізуге болады  

Негізгі әдебиет: [1,2,3,4]. 

Қосымша әдебиет: [1,2,5,6,7]. 

 

7.Практикалық(семинарлық) сабақтар/Содержание практических (семинарских) 

занятий 

Тақырып 1. / Тема 1. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Фотометрия заңдары дәлелдеу. 

Тапсырмалар / Задания: 

1.Бургер-Ламберг заңы.  

2. Энергия жарықтығының спектрлік тығыздығы. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 2. / Тема 2. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі Интерференция құбылысына есептер. Доплер принципі. Ньютон 

сақинасы. 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Тақырыпқа байланысты есеп шығару 

2. Ньютон сақинасын анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):/ Литература:  

 

Тақырып 3. / Тема 3. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі Дифракция құбылысы. Дифракциялық тор. 

Тапсырмалар / Задания: 

1.Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2.Дифракция құбылысын анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 4. / Тема 4. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі Үйектелген жарық. Брюстер  және Малюс заңдары. 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2. Брюстер және Малюс заңдарын анықтау. 



Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 5. / Тема 5. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі Геометриялық оптика негіздері. 

1. Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2. Геометриялық оптика негіздерін анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 6. / Тема 6. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі Жарықтың таралуына есептерді шешу. 

Тапсырмалар / Задания: 

1. Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2. Шыныдағы жарықтың таралу жылдамдығы 136000 км/с. Шынының сыну көрсеткішін 

есепте. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

Тақырып 7. / Тема 7. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі Линзалар. Айна. Линзалар формуласы. 

1. Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2. Линзалар формуласын қорытып шығару. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 8. / Тема 8. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі Телескоп. Линзалардың ұлғаюы. 

1.Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2. Линзалардың ұлғаюын анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 9. / Тема 9. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Диссперсия, жұтылу және таралу заңдарын дәлелдеу. 

Френель формуласы. 

1. Френель формулаларына байланысты есептер шығару. 

2. Таралу заңдарын анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 



Тақырып 10. / Тема 10. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Сәулелену түрлері. Жарықтылықты дәлелдеу. 

1. Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2.Жарықтылықты анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 11. / Тема 11. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Жарық. Сәулелену заңдарына дәлелдеу. 

1. Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2. Жарықтың таралуын анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 12. / Тема 12. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Жылулық сәулелену заңдарын дәлелдеу. 

1.Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2.Жылулық сәулелену заңдарын анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 13. / Тема 13. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Салыстармалы теориясына дәлелдеу. 

1.Тақырыпқа байланысты есептер шығару. 

2. Салыстырмалы теориясын дәлелдеу. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 14. / Тема 14. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Фотоэффект құбылысын дәлелдеу. 

1. Тақырыпқа байналысты есептер шығару. 

2. Фотоэффект құбылысын анықтау. 

Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

Тақырып 15. / Тема 15. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде 

аппроксимацияны құру әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да 

аппроксимация әдісі арқылы Лазер көмегімен орындалатын зертханалық жұмыстарды 

дәлелдеу. 

1. Тақырыпқа байналысты есептер шығару. 

2. Лазердің әртүрлі денелерде қалай түсетінін анықтау. 



 Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению задания (кратко):  

Әдебиеттер / Литература: 

 

8. Зертханалық сабақтар мазмұны / Содержание лабораторных занятий 

Тақырып 1. Бессель әдісі арқылы фокустық арақашықтықты анықтау. 

Тақырып 2.Бессель әдісімен шашыратқыш және жинағыш линзалардың фокустық 

арақашықтығын анықтау. 

Тақырып3. Бас жазықтықтағы екілинзаның оптикалық жүйесінің фокустық 

арақашықтығын анықтау. 

Тақырып 4.Оптикалық құралдарды моделдеу және олардың ұлғаюын анықтау. 

Тақырып 5.Оптикалық шынының диссперсиясын зерттеу. 

Тақырып 6.Юнг тәжірибесі арқылы саңылаулардың арақашықтығын анықтау. 

Тақырып  7.Фазалық пластинканың көмегімен үйектелген жарықты және Малюс заңын 

зерттеу. 

Тақырып 8.Жұтылу және шағылу спектр түрлерін зерттеу. 

Тақырып 9.Фотоэлемент арқылы жарықталыну заңын тексеру. 

Тақырып 10.Ньютон сақиналары көмегімен линзаның қисықтық радиусын анықтау. 

Тақырып 11.Голографиялық дифракциялық тордың оптикалық параметрлерін анықтау.  

Тақырып 12.Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау. 

Тақырып 13.Малюс заңын және Брюстердің интерференциялық тәжірибесін тексеру. 

Тақырып 14.Монхорматор УМ-2-дегі спектрдің шығарылуын зерттеу. 

Тақырып 15.Магнит өрісіндегі поляризация (Фарадей эффектісі). 

Зертханалық жұмыстарды  орындауға әдістемелік нұсқаулар (қысқаша) / Методические 

рекомендации по выполнению лабораторных работ (кратко):  

Әдебиеттер / Литература:  

 

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 Негізгі 

энергетикалық 

және жарықтық 

шамалар. 

Фотометрия. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

6 1 

2  тақырып ИнтерференцияИ

нтерферометрлер.

Оптиканың жарық 

болуы. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

6,6 2-3 

3 тақырып Френель 

дифракциясы. 

Векторлық 

диаграммалар 

тәсілі. 

Фраунгофер 

дифракциясы. 

Дифракциялық 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

7,7 4-5 



тор. 

4 тақырып Геометриялық 

оптика. Айналар 

мен призмалар. 

Толық ішкі 

шағылу. 

Сфералық 

айналар. 

Телескоптағы 

сәуле жолы. Жұқа 

линзалар. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

7 6 

5 тақырып Оптикалық 

құралдар. Көз 

оптикалық жүйе 

ретінде. Лупа, 

микроскоп, 

проектор, көздеу 

трубкасы. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

7,6 7-8 

6 тақырып Жарықтың 

үйектелуі. 

Үйектелу 

құралдары. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

6,6 9-10 

7 тақырып Шығару және 

жұтылу 

спектрлері. 

Спектрлік анализ. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

7,7 11-12 

8 тақырып Жарықтың 

кванттық 

қасиеттері. 

Фотоэффект. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

7 13 

9 тақырып Лазерлер және 

оның қолдануы. 

Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

7 14 

10 тақырып Голография. Тақырыптарды терең 

меңгеру үшін 

8 15 

 
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 Жеке тапсырмалар 10 10 100 

2 Зертханалық жұмысты орындау 

және қорғау 

14,3 7 100 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

100 1 100 

Барлығы 100 

Рейтинг 2 

1 Жеке тапсырмалар 10 10 100 

2 Зертханалық жұмысты орындау 

және қорғау 

12,5 8 100 

… Бақылау жұмыстары және 

коллоквиумдар 

100 1 100 

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), 

мұндағыЖБ –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.  

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, саясатыментәртібі / 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 

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 алушыларконтингентіне 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.  

 
11. Емтихан сұрақтары / Экзаменационные вопросы 

 

1. Модель түсінігі, атқаратын міндетттері.  

2. Физика есептерін компьютерлік модельдеу арқылы шығарудың жолдары.  

3. Натуралдық модель.  

4. Ақпараттық модель 

5. Модель түрлері  

6. Қолданылу аймағы. Модельде уақыт факторын ескеру.  

7. Модельді көрсету төсіліне қарай топтау. 

8. Таңбалық және вербальдык ақпараттьіқ модельдер  

9. Геометриялық модель.  

10. Математикалық модель.  

11. Логикалық модель.  

12. Арнайы модельдер.  

13. Модель белгілері 

14. Модельдеу объектісінің сыртқы түрі 

15. Модельдеу объектісінің құрылымы 

16. Модельдеу объектісінің үлгісі.  

17. Модельдеудің әрбір аспектісі (түр, құрылым, үлгі) өзіндік қасиеттер құрамымен 

сипатталады.  

18. Объектінің белгілері сыртқы түрінің сипаттамасы  ретінде көрсетіледі.  

19. Тілде бұл белгілер қызыл, сары, дөңгелек, ұзын сияқты сын есімдермен 

өрнектеледі. 

20. Компьютерлік графика 

21. Модель бұл өзі де объект болып саналады  

22. Модель материалды түрде де ойша түрде де бола алады  

23. Модель шынайы өмірдегі затты алмастыру. 

24. Бітімдер, модельдер шынайы өмірдегі зат қолда болмаған кезде онын орнын 

алмастыруда қолданылады.  

25. Модельдерді білім беру кезінде көп пайданаланады. 

26. Corel Draw  бағдарламасы жайлы түсінік 

27. Модель бұл өзі де объект болып саналады.  

28. Модель материалды түрде де ойша түрде де бола алады  

29. Модель шынайы өмірдегі затты алмастыра алады. Corel Draw суреттік графика 

жұмысына арналған интеграцияланған объектілі – бағытталған бағдарламалар 

пакетін құрайды.  

30. Adobe Photoshop бағдарламасының ерекшеліктері 

31. Пакеттердің әйгілі мүмкіншіліктері кеңейтілген және жаңа пакеттер қосылған.  

32. PhotoShop және  Image Ready құрамына тез қарап шығу және суреттер тобын 

басқару модулі. 



33. Алғашында басқадай жасаушылардың утилиталары қажет болған, мысалы ACDSee 

немесе ThumbsPluse. 

34. Үш өлшемді графиканың негізгі түсініктері  

35. Үш өлшемді графика ғылыми есептеулер, инженерлік жобалау және физикалық 

объектілерді компьютерде үлгілеу облыстарында кең таралған.  

36. Ғылыми физикалық эксперименттерді орындау кезінде аппроксимацияны құру 

әдістері. MicrosoftExcel-де аппроксимация әдісі. OriginPro-да аппроксимация әдісі  

37. 3D max бағдарламасы 

38. Maple бағдарламасында график тұрғызу 

39. Maple  жүйесінде математикалық графиканың әр түрлі варианттарын іске асыруға 

болады.  

40. Графика, анимация  

41. Бірнеше қатпарлы пластинкалардың  графигін бір жерде шығару мысалы 

қарастырылады.  

42. MathCAD бағдарламасы  

 
12. Әдебиеттер тізімі / Список литературы 

 

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

язык зарубежные учебники (при наличии) 

1 Сакенова Р.Е., Шевчук Е.П., Бектасова Г.С., Ерболатова Г.У., Мұратбеков Б.М. 

Физикалық процестерді компьютерлік бағдарламалар көмегімен үлгілеу : оқу құралы.- 

Өскемен : С.Аманжолов атындағы «Берел» баспасы, 2017.-122 бет 

2 Нұрқасымова С. Н. Физиканы оқытудың компьютерлік әдістері  : оқу құралы / С. Н. 

Нұрқасымова. - Алматы : Эверо, 2017. - 176 бет. 

3.  Сакенова, Р. Е.  Физика есептерін mathcad бағдарламасында шығару : сборник / Р. Е. 

Сакенова, Г. С. Бектасова, А. С. Құрманғалиева, Г. Б. Ботабаева. - Өскемен : Арго, 2015. - 

66 бет. - ISBN 9879965875670 : ~Б. Ц 

4.     Сәкенова , Римма Ерболатқызы. 

    ЭЕМ-да физикалық есептерді шығару / Р. Е. Сәкенова . - [Б. м.] : Өскемен, 2014. - 20 с. - 

~Б. ц. 

5.  Сакенова, Р. Е. 

    Физикалық процестерді компьютерлік бағдарламалар көмегімен үлгілеу : оқу құрал / Р. 

Е. Сакенова. - Өскемен : С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2017. - 123 б.  

 

Қосымша әдебиеттер: / Дополнительная: 

1. 1.Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. Изд. Мос.Университета, 2001. 

2. Фейман Р. И др. Феймановские лекции по физике. Вып.3. М.; Мир, 2003. 

3. Занимательная оптика: атмосферная и космическая оптика: Лисица М.П., Валах М.Я – 

Санк – Петербург, 2009 г. – 256 с. 

4. Занимательная оптика: Физиологическая оптика. Мир людей: Лисица М.П., Венгер 

Е.Ф. – Москва, 2009 г, – 222 с. 

5. Курс общей физики. Книга 4. Волны. Оптика: И.В. Савельев – Санк – Петербург,АСТ, 

Астрель, 2008 г,-256 с. 

6. Лекционный курс '' Квантовая электроника''Нелинейная оптика: Реутов А.Г. - Санк-

Петербург, 2008 г, - 52 с. 

7. Оптика: А.В. Шепелев - Санк-Петербург, Едиториал УРСС, 2000 г.-80 с. 

8. Основы физики. Волновая и квантовая оптика. В 5 кн.: Трофимова Т.И. - Санк-

Петербург, 2007 г. – 216 с. 

9. Техническая оптика: М.М. Русинов - Санк-Петербург, Либроком, 2011 г,-488с. 

10.  Физика В 5 книгах. Книга 4. Колебания и волны. Оптика: А.Н. Леденев - Санк-

Петербург, ФИЗМАТЛИТ, 2005 г,-256 с. 

http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1220U4S48T0E9G019&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%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%95%2E
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1121U4S48T4E9G819&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%A1%D3%99%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%2C%20%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%95%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://irbis.vkgu.kz/wwwroot/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1925U6S48T7E9G213&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%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%95%2E


 

 

Анықтамалық әдебиеттер: / Справочные литературы: 

1. 

2. 

Интернет-көздері / Интернет источники 

1. 

2. 
 

 



 Физикалық процессерді компьютерлік үлгілеу  пәні бойынша 

20_____/_______ оқу жылына арналған 

пән бағдарламасына толықтырулар мен өзгерістер енгізу 

Дополнения и изменения в программе дисциплины (syllabus) по дисциплине 

Физикалық процессерді компьютерлік үлгілеу   

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 «Физика»  кафедра 

отырысында бекітілді / Программа дисциплины пересмотрена, внесенные изменения 

утверждены на заседании кафедры «Физики» 

 

Протокол / Хаттама № ________ «_______»_________________2020ж./ г. 

 

Оқытушы / Преподаватель ____________   Иманжанова К.Т. 

 қолы 

 

Кафедра меңгерушісі / Заведующей кафедрой  ___________   Бектасова Г.С 

 қолы 

 

Енгізілген өзгертулер келісілді: / Внесенные изменения согласованы: 

 

Факультеттің Кеңесі төрағасы /  

Председатель Совета факультета     _________________ Мадияров М.Н. 

қолы  

 

Протокол / Хаттама № _____ «_______»______________2020 ж./ г. 
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