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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 
 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 
бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 
хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университе-

том им. аль-Фараби. 
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3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республикан-

ского учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 
30 июня 2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 
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KKT 2201  КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ  
 

Көлемі - 2 кредит 
 

Авторлары: 
Иманқұлова С.М. -  филология  ғылымдарының кандидаты, қазақ тіл 

білімі кафедрасының доценті міндетін атқарушы 
Егізбаева Н.Ж. – филология  ғылымдарының кандидаты, қазақ тіл білімі 

кафедрасының доценті міндетін атқарушы 
Бейсебаева А.С. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

физика-техникалық факультетінің қатты дене физикасы және бейсызық 
физика кафедрасының  доценті міндетін атқарушы 

 
Пікір жазғандар: 

Чечин Л.М. - физика-математика ғылымдарының докторы,  
В.Г. Фесенков атындағы астрофизика институтының профессоры 

Абдрахманова Ж.Ә. - физика-математика ғылымдарының кандидаты,  
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің филология және 

әлем тілдері факультетінің қазақ тіл білімі кафедрасының доценті міндетін 
атқарушы 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 
жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 
артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  
себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 
мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 
таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 
қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 
еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 
қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 
қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 
және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 
үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 
меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 
қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 
тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 
қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 
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Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 
деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 
бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 
 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 
география, математика, және т.б. хабар береді); 

 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің 
түрлі аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 
меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, 
оқылым, жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 
саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 
көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 
білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 
дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 
арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 
салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді. 

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін тигізетінін, 
жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің жолдарын 
көрсетеді. 

Пәнді оқытудың міндеттері:  
«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 
біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 
коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 
көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 
байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 
кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 
артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 
бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 
«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 
жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 
мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 
түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 
меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу 
қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай 
білуге қабілеттілік. 
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С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 
конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 
жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 
меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 
қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 
мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 
құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 
білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 
тиімді меңгеруге дайындық. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 
негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 
лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 
тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 
жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 
мәтіндер негізіндегі сұқпаттық және монологтік айтылымдарды 
қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 
стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, ойын 
тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы (мазмұнның 
мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша ақпараттарды айыра 
білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, түсіндіру, жинақтау) 
дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта құру, қажетті 
мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 
шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 
дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 
ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 
Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 
талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 
1. өз мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын терминологияны 

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана 
алуы;  

2. кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 
(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 
қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 
қорыта білуі; 
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4. мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 
негізін құра білу.  

5. маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 
қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 
төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 
қалыптастыруы қажет:  

 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу 
бірлігі көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 
минимум) шеберлігі;  

 өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 
және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, жүйелі 
түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 өз мамандығы, елтанымдық, жалпы өз саласына қатысты 
тақырып аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу 
дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 
байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 
тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  
 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 
және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

«5В061100 – Физика және астрономия» мамандығы бойынша «Кәсіби 
қазақ тілі» пәнін оқытуда студенттердің «Қазақ тілі», «Жалпы астрономия», 
«Астрофизика негіздері», «Ғарыштығы фракталдар» пәндерін меңгеру 
барысында алған тәжірибелері пәнді меңгеруде ескеріледі. 

Аталған курсты терең меңгеру студенттердің «Жұлдыздық жүйелер 
динамикасы», «Астрофизикадағы компьютер технологиялары» және 
«Өрістер теориясын астрофизикада қолдану» пәндерінің терминдері оқу 
барысында қолданылады.  

Курсты меңгерудегі міндеттер: 
студенттерді  
- қазақ тіліндегі астрофизикалық мәтіндерде бағдарлану қабілеттілігін 

жасақтауды; 
- ғылыми тілде тезис, ғылыми мақала, сын-пікір құру әдістемесімен 

таныстыруды; 
- астрофизикалық терминдерді ескере отырып жазба құжаттарды 

құрастырудың ерекшеліктерімен таныстыруды; 
- кәсіби қазақ тіліндегі ғылыми астрофизикалық мәтіндерді жазуды; 
- ғылыми мәтіндерден керек ақпаратты таңдай білу, оны суреттеу, 

кәсіби-оқу үдерісі мақсатында қолдана білуді үйрету. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

1 Кәсіби лексика. Терминдік норма    
Тілдің зерттеудің астрономиялық жақтары 

2 
Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам 
Қазақ  тіліндегі астрономиялық ұғымдар мен терминдерді 

қалыптастыру принципі 

3 
Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 
Қолданбалы астрофизика бойынша  мәтінмен жұмыс жасау 

ерекшеліктері 

4 

Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 
саладағы іскери хат-хабар 

Астрономияның кәсіби бағытталған материалдарын кәсіби 
жағдайларда қолдану 

5 
Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог 
Қазақ  тіліндегі физикалық ұғымдар мен терминдерді 

қалыптастыру принципі 

6 
Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі. Жоспар құру 
Кәсіби қазақ тілінің физика мамандығының пәндерімен 

байланысы 

7 

Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 
Хабарлау  

Физиканың негізгі ұғымдарын оқытудағы базалық категориялық-
түсініктік аппарат 

8 
Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 
Астрономияның кәсіби бағытталған материалдарын кәсіби 

жағдайларда қолдану 

9 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация.  
Мамандықтың  пәндік саласының мазмұнының қазақ тіліндегі 

сипаттамасы 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 
Кіріспе 
Мақсаты мен міндеті: 
Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 
білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 
таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 
құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау. Студенттерге 
астрофизикалық терминдерді, мәтіндерді ауызша, жазбаша деңгейде 
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меңгерту, қазақ тілінде жазылған астрофизикалық мәтіндерді түсіну 
диапазонын, ғылыми зерттеу барысында қолдану ауқымын кеңейту. 

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 
қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 
анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 
мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 
студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 
жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің өзектілігі қазіргі қоғам түрлі тілдік 
жүйелердің болуымен сипатталады. Қазақстанның дамыған 50 елдің 
қатарына кіруге ұмтылысы, астрономиядағы заманауи мәселелерді 
әдімнамалық зерттеулерді қазақ тілінде жүргізе алатын мамандар керектігін 
тудырады. Қазіргі қоғамдағы түбірлі әлеуметтік өзгерістермен қатар 
қоғамның  әлеуметтік саласында, соның ішінде тұлғаның тілдік 
коммуникациясы құрылымында да кешенді өзгерістер орын алуда.  Бұл 
өзгерістер заманауи қазақстандық қоғамға да тән. Қазақстан 
Республикасының тіл саясаты мамандарды көпвекторлы тілдік даярлыққа 
бағытталған.  Болашақ мамандар мемлекеттік, орыс  және шет тілдерін жетік 
меңгеруі керек. Осы тұрғыдан алғанда «5В061100 – Астрономия» мамандығы 
бойынша білім алушыларға «Кәсіби қазақ тілі» курсын енгізу уақытылы 
жүргізіліп отыр  және үлкен ғылыми-практикалық маңызға ие. 

Пәннің зерттеу нысаны – кәсіби қазақ тілі.  
Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 
асырылады. Атап айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 
анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 
 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-
мағынасын  еркін түсіну;  

 әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 
еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 
дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 
таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме 
құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 
жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 
реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  
қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 
міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  
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 өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 
мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 
үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге 
және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 
жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  
дағдыландыру.  

- қазақ тіліндегі астрофизикалық мәтіндерде бағдарлану қабілеттілігін 
жасақтауды; 

- ғылыми тілде тезис, ғылыми мақала, сын-пікір құру әдістемесімен 
таныстыруды; 

- астрофизикалық терминдерді ескере отырып жазба құжаттарды 
құрастырудың ерекшеліктерімен таныстыруды; 

- кәсіби қазақ тіліндегі ғылыми астрофизикалық мәтіндерді жазуды; 
- ғылыми мәтіндерден керек ақпаратты таңдай білу, оны суреттеу, 

кәсіби-оқу үдерісі мақсатында қолдана білуді үйрету. 
Білім беру технологиясы 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  
басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 
тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 
маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-
бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 
әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 
әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кәсіби лексика. Терминдік норма 
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Белгілі бір мамандық, 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән 
белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар  

 
Кәсіби тілдің терминжүйесі. Терминжасам. Кәсіби салаға қатысты 

терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу жолдары. Кәсіби тіл сапасы. 
Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің лексикалық құрылымы: 
терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. Терминді қолданудағы 
даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек элементтері. Халықаралық 
қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Тіл қызметінің жалпы 
сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

 
Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Кәсіби 

тілдегі грамматикалық(морфологиялық, синтаксистік) нормадан ауытқу.   
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Кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Кәсіби 

саладағы іскери хат-хабар. Кәсіби мәтіннің морфологиялық құрылымы: 
атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Грамматикалық-
стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери хат-
хабарда жиі кездесетін сөз орамдарының қызметі мен мағынасы 

 
Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Диалог. Монолог. 
Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас жасаушылардың 

тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік сапасын 
айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің оқырманға арналуы.  

 
Мәтін - ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. 
Мәтіннің негізгі белгілері. Күрделі синтаксистік тұтастық мәтіннің 

негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін байланыстыру әдістері: жалғаспалы 
және параллель байланыс. Мәтін арқылы автордың  ұстанымын анықтау.  

 
Тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. Сипаттау. 

Хабарлау. Сипаттау мен хабарлау тілдің функционалды-мағыналық 
ерекшеліктері ретінде. Тілдік ерекшеліктері, құрылымы. Қатынастың әр 
сатысындағы сипаттау. Қоғамдық байланыстағы хабарлау. Ғылыми хабарлау 
ерекшеліктері. 

 
Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндаудың 

құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-түсіндіру, баяндау-
дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық құрылымы 

 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Аннотация 
Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мамандыққа сәйкес 

тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. Тақырыптың түрлі септіктердегі 
зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын есімдікпен немесе синоним сөздермен 
алмастыру. Ғылыми тақырыпшалардың мәтін мазмұнын ашудағы орны. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 
өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

• Сөздік  
• Эссе  
• Резюме 
• Аннотация 
• Жоспар 
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• Тезис 
• Реферат  
• Сөзжұмбақ 
• Аударма жұмысы 
• Сұрақ-жауап  
• Тест тапсырмалары 
• Сканворд 
• Іскери ойындар 
• Рөлдік ойындар 
• Мақала  
• Жарнама  
• Пресс релиз  
• Анықтамалық  
• Нұсқаулық  
• Шолу  
• Сұхбат 
• Сауалнама  
• Бейнебаян  
• Таныстырылым  
• Комментарий  
• Синквейн және т.б.   

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 
білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 
мақсатын көздейді: 

 болашақ маманның жеке шығармашылық қасиеттерін 
қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 
жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 
нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 
ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Мамандыққа сәйкес 
сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  
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3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Менің 
саламның ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Ғылым саласындағы 
жетістіктер», «Сала тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 ғасырлардағы сала 
терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Мамандық тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа құрылымдық-
мағыналық талдау жасау.  

5. Ғылыми салада дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді рәсімдеу ережелері. 
6. Ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың мәнін ашуға 

арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған жоспар. Конспект 
жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

7. Мамандыққа сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 
8. Мамандыққа сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  
 

СЕМИНАР (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Кәсіби  қазақ тіліне кіріспе.  
2. Лингвистика кәсіби тілдік дайындық методологиясы 
3. Астрофизикалық ғылымдағы дискурс  
4. Кәсіпқой қазақ тілін оқытудағы кәсіби біліктіліктің орны 
5. Кәсіпқой қазақ тілін игерудегі астрофизикалық ақпараттың жазбаша 

аудармалар және оның мағынасы.  
6. Астрофизика негіздерінде қолданылатын кәсіби терминдерді қазақ 

тілінде қолдаеу жолдары 
7. Астрофизика негіздеріндегі категорияларды сараптаудағы мәтінмен 

жұмыс істеу ерекшелігі. 
8. Арнайы кәсіпқой бағытталған астрофизикалық ақпарат және оның 

берілген кәсіпқой жағдайларда қолданылуы. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
 

Негізгі: 
1. С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы:  
Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 
2. А.Ж. Жұмағұлова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті,  2011.  – 227  б. 
3. А.О. Тымболова.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 
4. Б.А. Омарова. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 
5. А.Т. Аширова. Кәсіби қазақ тілі (география факультетіне арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  140  б. 



14 

 

6. Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  
университеті,  2011.  – 177  б. 

7. Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 
8. Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне 
арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

9. А.К. Ақжанова, К.Б. Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. 
Астана, 2010. –128 б 

10. Жаңабаев З.Ж., Наурзбаева А.Ж.,Ізтлеуов Н.Т. Жалпы астрономия–
Алматы:Қазақ университеті, 2010. –184 б. 

11. А.А. Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 
мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

12.  Х. Ш. Қожабаева. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 
жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –
304 б. 

13. Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: оқулық.                  
(тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  университеті, 
2008. –302 б.  

14.  Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. –
Алматы, 2013., және т.б. 

 
Қосымша: 
1. С.Р. Тоқсанбай, Г.С. Тоқсанбай, А.С. Тоқсанбаев. Іскер адамдарға 

арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  
2. Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Ұ. Қаюпова, Г. Жүсіпова. Банк саласы (есеп 

айырысу, төлемдер жасау) қызметкерлеріне арн. орысша-қазақша тілашар. – 
Астана, 2010. – 254 б. 

3. Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Г. Жүсіпова, А. Салықбаева. Кәсіпкерлік, 
іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – Астана, 2010. 
– 266 б. 

4. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 
Алматы, 2014. Т: 1-30. 

 
Интернет - ресурстар: 

terminkom.kz. 
tilalemi.kz.   
emle.kz.  
atau.kz  
www.sozdik.kz 
www. soylem.kz 
til.gov.kz 
anatili.kz 
 

http://www.sozdik.kz/
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KBShT 2202 ҚӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 
 

Көлемі - 2 кредит  
 

Авторлар: 
Мулдагалиева А.А. – филология ғылымдарының кандидаты, шет тілі 

кафедрасының доценті 
Окушева Г.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, шет тілі 

кафедрасының доценті 
Бейсебаева А.С. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

физика-техникалық факультетінің қатты дене физикасы және бейсызық 
физика кафедрасының  доценті міндетін атқарушы 

Ізтлеуов Н.Т. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты 
дене физикасы және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 

 
Пікір жазғындар: 

Чечин Л.М. -  физика-математика ғылымдарының докторы,  
В.Г. Фесенков атындағы АФИФ профессоры 

Наурзбаева А.Ж. - физика-математика ғылымдарының кандидаты,  
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің  физика-техникалық 

факультетінің қатты дене физикасы және бейсызық физика кафедрасының  
доценті 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Қазақстан Республикасының оқу жүйесінде орын алып жатқан 

реформалардың түпкілікті мақсаты заман талабына сай келетін, өз 
қызметінде үлкен жетістіктерге қол жеткізе алатын  білікті маман даярлау.  

Үштілділікке негізделген Қазақстан Республикасының тіл саясаты 
ағылшын тілін халықаралық қатынас тілі ретінде, мемлекеттік тіл ретінде 
қазақ тілін және ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін меңгеруді 
қолдайды.  Халықарылық интеграцияның ауқымы кеңеюі барысында, жаңа 
информациялық технологиялардың қарқынды дамуы, ғаламның көп тілді 
және көп мәдениетті кеңістікке айналу кезеңінде, ағылшын тілі халықаралық 
қатынастарды нығайту және білім жүйесін интернационализациялау үдерісін 
күшейтетін құралға айналып  отыр.  

Қазіргі таңда  жоғары білім беру жүйесіне қойылатын талап:  топта 
жұмыс істей алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, түрлі мәдениет өкілдерімен 
диалог жүргізуге дайын, өз ой-пікірін жеткізе білетін және креативті 
ойлайтын маман дайындау. 

Осындай әлеуметтік жағдайда  шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 
мәдениетті және көп тілді ортаға беімделуге қабілетін арттыратын,  
интеллектуалдық және планетарлық ой- өрісін дамытатуға үлес қосатын, 
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тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі.   
«Қәсіби бағытталған шет тілі» пәні жоғарғы дәрежелі білім беру 

кеңістігінде мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта 
қызмет істей алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір 
компоненті болып табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген 
мамандарға деген сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  «Мамандыққа 
бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  
курстар арасында орны ерекше. 

Қәсіби  бағытталған шетел тілін оқыту құзіреттілік принциптеріне 
негізделеді, яғни білім алу үдерісінде студенттердің бойында күнделікті 
тұрмысқа қажетті  дағдыларды қалыптастыру көзделеді. Нәтижесінде 
студенттер   жалпы мәдениетаралық және танымдық, кәсіби –
коммуникативтік және лингвистикалық  құзіреттеріне ие болады.    

Ұсынып отырылған бағдарлама аталған   құзіреттіліктерді  іске асыру  
мақсатына бағытталған және төмендегідей принциптерге негізделеді:  

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 
құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде 
пәнаралық байланысты ескеру; 

- түп нұсқадан алынған оқу материалдарын қолдану; 
-  шетел тілін оқыту мен оқу үдерісін жеке тұлғаға лайықтау; 
-    студенттердің өз жауапкершілігі мен дербестігіне сүйену; 
- оқу үдерісінде рефлексия мен өзін –өзі бағалауды қалыптасытыру  

тәсілдерін пайдалану; 
- оқу барысында электрондық технологияларды қолдану; 
- интерактивтік тәсілдерді кеңінен қолдану. 
«Қәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің ерекшелігі  шетел тілін оқыту 

барысында шетел тілі мен мамандыққа қатысты пәнаралық байланыстарды 
күшейту арқылы болашақ мамандардың  кәсіби тілдік біліктілігін  
жетілдіруге аса  көңіл бөлетіні.  

Ұсынылып отырылған бағдарлама «5В061100 - Физика және 
астрономия» мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттерге арналады. 
Бағдарламаның мақсаты студенттердің кәсіптік коммуникативтік 
құзыреттерін қалыптастыру:  

• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты мәтінді түсіну және оқу;  
• түп нұсқадағы ауызша монологтық  және диалогтық сипаттағы 

мәтіндерді, дәрістерді, сұхбат, әңгімелерді, пікірталасты түсіну;  
• түп нұсқадағы мамандыққа байланысты жазбаша және ауызша  

ғылыми мәтіндерге  шетел тілінде    аннотация жазу;  
•  шетел тілінде мамандыққа байланысты тақырыптардағы 

хабарламалар мен баяндаммалар презинттациялар жазу  және ауызша түрде  
жеткізу;  
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• мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 
(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

• іскерлік хат –хабар алмасу және жаза білу; 
•  мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  
• мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 

тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу. 
Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері 

мен дағдылары: 
-  өз мамандығына бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 

жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді 
пайдалану;  

- өз мамандығына байланысты ауызша және жазбаша мәтіндерде  жиі 
кездесетін грамматикалық құбылыстарды жетік меңгеру;  

- халықаралық карым –қатынас жасау негізіндегі іскерлік хат –хабар 
алмаса білу;  

- мамандыққа қатысты ортада  қарым қатынас  жасау мақсатында  
сойлеу мәдениеттінің  ережелерін сақтай білу; 

••• 
- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби 

терминдерді күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  
- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және 

еркін  ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және 
түсіндіре білу;  

- мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес таңдаған мамандық саласындағы 
ақпаратты(реферат, аннотация, түйіндеме) шетел тілінде ережелерге сай 
рәсімдеп жазбаша түрде беру; 

-мамандыққа байланысты мәтіндерді жазбаша аудара білу; 
- кәсіптік және ғылым саласында орын алатын дөңгелек стөлдерде, 

пікір-таласта өз көз қарасын, ой-пікірін шетел тілінде жеткізе білу; 
- мамандыққа қатысты тақырыптағы дәрістерді түсіну;  
••• 
-өз мамандығына қатысты ғылыми талқылауды, пікір алмасуды, 

баяндама, дөңгелек стөлдерде монолог және диалог түрінде шетел тілінде 
жүргізе білу; өз ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 

- мамандыққа байланысты мазмұнында презентация, мақала, ғылыми 
баяндама, тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 

- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 
- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

әдебиеттерді оқып, түсініп және аударып олардан алынған керекті 
мәліметтерді қолдана білу. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
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№ Тақырыптар атауы 

1 Сфералық астрономия негіздері. 
Термин жасамдарының түрлері 

2 
Аспан координаттарының жүйелері. 
Уақыт шақтары Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past Perfect 

Continuous; Future Perfect ) 

3 Ғаламшарлар. 
Жай сөйлемнің құрылымы 

4 Күн туралы жалпы мағлұматтар. 
Құрмалас сөйлемнің құрылымы 

5 Жұлдыздар. 
Төл сөз бен төлеу сөз 

6 Жұлдыз шоғырлары. 
Ырықсыз етіс 

7 Галактикалар түрлері. 
Шақтардың қиысуы 

8 Галактикалар шоғырлары. 
9 Әлемнің құрылымы. 
10 Астрофизиканың актуальды мәселелері. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Пәннің мақсаты мен міндеттері: 
"Кәсіби бағытталған шетел тілі" пәнінің  басты мақсаты «5В061100 - 

Физика және астрономия» мамандығы саласында оқитын студенттердің 
кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін – өз мамандық саласында, күнделікті 
ауыз екі сөйлесуде, тұрмыста шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларын 
үйрету. 

Оқыту мақсаты:  
- студенттерге  шетел тілі ақпарат алу көзі, қарым- қатынас жасау 

құралы екені түралы түсінік қалыптастыру және шетел тілінде ой- пікірін 
жеткізен білу, өзгені түсіну мақсатында пайдалана білу; 

-  студенттерді өз мамандығы саласында, сонымен қатар , әлеуметтік, 
тұрмыстық салада ауызша, жазбаша түрде қарым- қатынас жасауға 
дайындық; 

- студенттерді шетел тілін  мамандық саласында білімін жетілдіру, 
тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде 
пайдалана білуге баулу; 

- студенттерге тілдік, танымдық, мәдениетаралық және прагматикалық 
құзырет көзі ретінде шетел тілінің мүмкіндігін көрсету. 

Білім беру технологиялары 
" Кәсіби бағытталған шетел тілі" пәнін оқыту үдерісі барысында әртүрлі 
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заманауи  білім беру технологияларын қолдану арқылы  студенттердің 
кәсіби-коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. Оқыту 
бағдарламасы ауыз екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интергративтік оқу 
түрлерін (іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша 
сөйлеу дағдыларын(аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша 
аудару дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 

Кәсіби бағытталған шетел тілін оқыту барысында мамандыққа 
байланысты құзіреттерді дамытуға ықпал ететін белсенді оқыту әдістері 
кеңінен пайдаланылады, олар – жоба жұмысы, дөңгелек үстел, интегративтік 
тапсырмалар (кеңес, халықаралық кеңестер, келіссөздер) және интерактивтік 
тәсілдер (пікірталас, дебат, миға шабуыл, конференция, презентация, 
баяндама, көпшілік алдында сөйлеу). 

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан 
жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 
мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және 
мультимедиалық материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 
Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 
- студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық 

сабақ жүргізу; 
- студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін 

оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 
(СӨЖ); 

- кеңес беру кезінде тексерілетін оқытушының тапсырмасын міндетті 
түрде өз бетінше орындайтын жұмысы (СӨОЖ);  

- студенттің ынтасына сәйкес, оның қалауы бойынша оқытушының 
басшылығымен аудиториядан тыс, әртүрлі формада (үйірме, көркем-өнер, 
жарыс т.б) өткізілетін студенттердің жеке, өз бетінше орындайтын жұмысы. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 
Сфералық астрономия негіздері. 
Аспан. Аспан денелерінің көрінетін қозғалыстары. Сфералық 

геометрияның негізгі ұғымдары. Сфералық үшбұрыштар. Жер пішіні. 
Географиялық координаттар. 

 
Аспан координаттарының жүйелері. 
Аспан сферасы. Горизантальды координаттар жүйесі. Бірінші 

экваторлық координаттар жүйесі. Екінші экваторлық координаттар жүйесі. 
 
Ғаламшарлар. 
Ғаламшарлар қозғалысы. Птолемейдің әлемдік жүйесі. Коперниктің 

әлемдік жүйесі. Кеплер заңдары. 
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Күн туралы жалпы мағлұматтар. 
Күн құрылысы. Күннің ішкі қабаттары. Күн атмосферасы. Күннің 

магнит өрісі. Күн белсенділігі. 
 
Жұлдыздар. 
Жұлдыздар құрылымы. Жұлдыздардың спектрлік классификациясы. 

Жұлдыздар эволюциясы. Қалыпты жұлдыздар. Қос жұлдыздар. Тұтылмалы 
айнымалы жұлдыздар. 

 
Жұлдыз шоғырлары. 
Шашыранды шоғырлар. Шар тәрізді шоғырлар. Үлкен Магеллан бұлты. 

Кіші Магеллан бұлты.  
 
Галактикалар түрлері. 
Галактикалар түрлерi, олардың қасиеттерi. Галактикалардың 

морфологиялық ерекшеліктері. Галактика кұрылымы мен өлшемдері. 
Эллипстік галактика. Шиыршықты галактика. Линзатәрізді галактика. Бұрыс 
емес галактикалар. Галактикалар спектрі. 

 
Галактикалар шоғырлары. 
Галактикалардың белсенді ядролары, квазарлар. Галактика топтары. 

Жергілікті топ. Жергілікті орналасқан шоғыр. Кома орасан шоғыры. Гидра 
орасан шоғыры. Персей шоғыры. 

 
Әлемнің құрылымы. 
Үлкен жарылыс. Әлемнің ұлғаюы. Әлемнің моделі. Әлемнің 

ірімасштабты құрылымдары. 
 
Астрофизиканың актуальды мәселелері. 
Ғарыштық технологиялар мен олардың дамуы. Жұлдыздар жүйесі мен 

планеталарды астрофизикалық зерттеулер. Астрофизика ғылымы мен 
ғарыштық технологиялар, телекоммуникациялар. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

Семинарлық сабақтарды шетел тілі оқытушылары жүргізеді. Бұл 
семинар сабақтарына шетел тілінде дәріс оқитын  мамандық профильдегі 
кафедра оқытушылары тартылады. Мамандық профильдегі оқытушылар 
шетел тілінде презентация немесе интерактивтік формада болашақ 
мамандықтың базалық түсініктері, негізгі принциптері және  бағыттары 
туралы семинар-сабақ өткізеді. Практикалық сабақтарда шетел тілі 
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оқытушылары кәсіби білім мазмұнындағы материалдарымен  сапалы  
меңгеру мақсатында жұмыс жүргізеді. 

Шетел тілі оқытушыларының міндеті студенттердің таңдалған 
мамандық құзіреттілігін дамыту және қалыптастыру.  

Оқыту үдерісі практикалық нәтижеге жетуге бағдарланған 
коммуникативтік тәсілді пайдалануға негізделеді, яғни:  терминологиялық 
лексиканы меңгеру, мамандыққа қатысты мәтіндерді оқу және аудару, 
кәсіби-маңызды ақпаратты алу, нақты кәсіби салаларында және 
жағдайларында қарым-қатынас жасау, мақалалар, хабарлар және 
баяндамалар жазу, әдебиеттерді аннотациялау.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

Студенттердің өз бетінше жұмысы (СӨЖ) дидактикалық үгіттік 
міндеттерді өз бетінше орындауы бағытталған, танымдық әрекеттерге 
қызығушылығын қалыптастыратын және өзі үйренетін шетел тілі саласында 
білім деңгейін тереңдететін студенттің оқу жұмысының ерекше бір түрі.  

Студенттерлің өз бетінше жұмысы оның шығармашылық белсенділігін 
арттыратын, оқу материалын меңгеруге, зерттеу тұрғысында қарауды 
қамтамасыз ететін практикалық мақсаттарды жүзеге асырумен байланысты.  

Студенттердің өз бетінше жұмыс оқу материалын кітапхана, 
компьтерлік класс, бұқаралық ақпарат жинағы арқылы өз бетінше меңгеруді 
көздейді. Оқытушының басшылығымен атқарылатын студенттердің өз 
бетінше жұмысы (СӨОЖ)  аудиториялық сабақ түрінде жүргізіледі. СӨОЖ 
жұмысы екі түрлі қызмет атқарады: кеңес беру және бақылау. 

кеңес беру функциясы: 
- студенттің өз бетінше жұмысына көмектесу; 
- оқу материалын меңгеруге қажетті жұмыс тәсілін таңдауға көмек 

беру; 
- оқу материалын терең меңгеруге көмектесу. 
Студенттердің өз бетінше жұмысын бақылау функциясы ағымдық, 

аралық және қортынды бақылау және студенттердің ынталандыру үшін білім 
бағалауға қойылатын бағалары есепке алынады.  

Осы бағдарламада төмендегідей СӨЖ тапсырмалар қарастырылған: 
1. Мамандығы бойынша 30 бетті монографияларды, ғылыми 

мақалаларды ана  тілге аудару және оқу.  
2. Арнайы терминологиялық сөздік құру.  
3. Оқылған әдебиеттері негізінде реферат  дайындау.  
4. Ғаламтор материалдарын өңдеу. 
5. Жобалық жұмысты презентациялау.  
6. Мамандық байланысты мақаланы аннотациялау.  
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Anchordoqui - arXiv , 2007. 
 
Қосымша: 
1. Смирнова Л.Н. Scientific English. A Beginners’ Course. Английский 

язык для научных работников. Курс для начинающих. Л: Изд-во «Наука», 
1980. – 248 с. 

2. Англо-русский политехнический словарь. Под редакцией 
А.Б.Чержукиной. М: «Русский язык», 1979.  

3. Dictionary of Physics. Oxford, 2003. – 550 p.  
4. Англо-русский физический словарь. Издание третье, стереотип. Под 

редакцией Д.М. Толстого. М: «Русский язык». 1978. – 848 с. 
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MА 1203 МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ  
 

Көлемі - 3 кредит  
 

Авторлары: 
Қойлышов Ү.Қ. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасының доценті 
Хомпыш Х. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, 

дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасының  
доценті м.а. 

 
Пікір жазғандар: 

Кельтенова Р.Т. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 
Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық зерттеу техникалық  университетінің  

профессоры  
Тоқыбетов Ж.Ә. – физика-математика ғылымдарының кандидаты,  

әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің іргелі математика 
кафедрасының профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Қазіргі ғылым мен техникада, олардың  қарқынды дамуы барысында 

зерттеу және жобалаудың математикалық әдістері  үлкен рөл атқарады. 
Сондықтан болашақ инженер маманның математикалық  біліктілігі жоғары 
деңгейде болуы тиіс. Математикалық біліктілікке қойылатын осы заманғы 
талаптар математиканы оқыту процесінде келесі мәселелерді алдыңғы 
орынға қояды: іргелі математикалық дайындық деңгейін көтеру; математика 
курсының қолданбалы бағытын күшейту; студенттердің логикалық және 
алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту; математикалық білімді өз беттерінше 
кеңейту және тереңдетуге ынталы болуына қол жеткізу. 

Математикалық талдау  пәнін оқытудағы мақсат: 
- классикалық және қазіргі математикалық талдаудың негізгі 

ұғымдарын, заңдарын, теорияларын, сонымен қатар нақты есептердің шешу 
әдістерін меңгеру; 

- математикалық талдау курсының негізгі ұғымдарын және оның әртүрлі 
салаларда қолданылуын оқып білу; 

- игерілген математикалық әдістерді іскерлікпен қолдану; 
- студенттердің  математикалық интуициясын дамыту; 
- студенттерді математикалық мәдениеттілікте тәрбиелеу; 
- студенттерге ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілеттерін 

қалыптастыру. 
Жоғарғы  оқу орнын бітірушілер келесі мәселелерді білуге  міндетті: 
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- математикалық талдаудың аппараттарын қолдана отырып 
математикалық модельдерді құра білу; 

- математикалық модельдерге арнап математикалық есептерді қоя білу; 
- қолайлы математикалық әдістер мен есептер шешімінің алгоритмін 

таңдап алу; 
- есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техника-

сын пайдаланып, сандық  әдістерді қолдану;  
- сапалы математикалық зерттеулерді іске асыру;  
- жүргізілген математикалық талдау нәтижесінде практикалық ұсы-

ныстар беру.  
Пререквизиттер: орта мектеп бағдарламасына деңгейіндегі 

математика, оның ішінде  алгебра, геометрия, тригонометрия және векторлық 
талдау.  

Постреквизиттер: Математикалық талдаудың қосымша тараулары, 
дифференциалдық теңдеулер, комплекс айнымалылы функциялар теориясы 
және мамандық бойынша кейбір арнайы курстар.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Кіріспе. Жиындар. Нақты сандар. 
2 Тізбек. Тізбектің шегі.  
3 Функция. Функция шегін есептеудің әдістері.  
4 Функцияның үзіліссіздігі. Үзіліс нүктенің түрлері. 
5 Функция туындысы және дифференциалы.  
6 Функцияның жоғарғы ретті туындылары мен дифференциалдары 
7 Лопиталь ережесі.  Тейлор және Маклорен формулалары.  
8 Дифференциалданатын функия туралы негізгі теоремалар және 

олардың қолданулары.  
9 Функцияны туынды көмегімен толық зерттеу.  
10 Анықталмаған интеграл.  
11 Айнымалыны ауыстыру. Бөліктеп интегралдау.  
12 Рационал функцияларды интегралдау.  
13 Тригонометриялық өрнектерді және иррационал функцияларды 

интегралдау 
14 Анықталған интеграл және олардың қоданылулары.. 
15 Меншіксіз интералдар. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
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Математикалық талдау  инженерлік – техникалық зерттеулерде өте 
маңызды қызмет атқарады. Ол тек сандық есептің қаруы ғана емес, сонымен 
қатар дәл зерттеулердің әдісі және ұғымдар мен мәселелерді анағұрлым 
нақты қалыптастырудың құралы да болып табылады. 

Қазіргі математиканың дамыған логикалық және есептеуіш 
аппаратынсыз адамзат қызметінің әртүрлі салаларында прогресс болуы 
мүмкін емес. Техникалық ғылымдар математиканы кең көлемде қолданады. 
Математикалық әдістер кез-келген техникалық пәннің құрамдас бөлігіне 
айналды. 

Қолдану мүмкіншілігінің маңыздылығы және жанжақтылығымен, 
мысалы математикада, техникалық кибернетикада, механикада, физикада 
және техникалық ғылымдардағы іс жүзіндегі қолданылуы мен маңыздылығы 
жағынан математикалық талдау пәні ерекше орын алып, маманның  кәсіптік 
дайындығының негізі болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе. Жиындар. Нақты сандар. 
Математикалық талдау пәні. Жиын теориясының негізгі ұғымдары, 

жиындарға амалдар қолдану (бірігу, қиылысу, айырым, жиындардың тік 
көбеюі). Математикалық логиканың кейбір негізгі ұғымдары. Морган 
заңдары. Реттелген жиын. Декарт (тік) көбейтуі. Нақты сандар. Нақты сандар 
жиынының аксиоматикасы. Нақты сандар жиынының қасиеттері. Нақты 
сандардың толықтығы мен үзіліссіздігі, жоғарыдан (төменнен) шенелген сан 
жиынының жоғарғы (төменгі) шекарасының бар болуы. Натурал сандар 
жиынының шектелімсіздігі. Архимед принципі. Нақты сандар жиынының 
толықтығына қатысты негізгі леммалар (енгізілген кесінділер, ақырлы 
бүркеулер, шектік нүкте).   

 
Сандық тізбек. Тізбектің шегі.  
Сандық тізбек және оның шегі. Тізбектің монотондығы және 

шенелгендігі. Шектер теориясы. Коши критериі және шектің бар болуы. 
Монотонды тізбектің шегінің бар болу критериі. "е" саны. Тізбекше. 
Тізбектің дербес, жоғарғы және төменгі шектері. Больцано-Вейерштрасс 
теоремасы.  

 
Функция. Функция шегі.  
Бейнелеу (функция) және түрлері. Функциялардың композициялары 

және өзара бірмәнді бейнелеу. Функция түрлері: тақ, жұп функциялар, кері 
функция, периодты функия, күрделі функия, айқын емес түрдегі функция, 
параметрден тәуелді фукнция. Функция графигі. Функция шегі. Шек 
есептеудің негізгі тәсілдері. Шектің әртүрлі анықтамалары және олардың 
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эквиваленттілігі. Ақырсыз аз және ақырсыз үлкен функциялар және олардың 
қасиеттері. Тамаша шектер. Функция шегінің бар болуының критериі.  

 
Функцияның үзіліссіздігі.  
Функцияның нүктедегі үзіліссіздігі. Үзіліссіз функциялардың локальдық 

қасиеттері. Көпмүшеліктің, көрсеткіштік және тригонометриялық 
функциялардың үзіліссіздігі. Үзіліс нүктелердің түрлері. Монотонды 
функцияның үзіліс нүктелері. Үзіліссіз функциялардық глобалдық 
қасиеттері. Бірқалыпты үзіліссіздік. Кері және күрделі функциялардың 
үзіліссіздігі туралы теоремалар. Кері тригонметриялық, дәрежелік және 
логаримдік функциялардың үзіліссіздігі.  

 
Дифференциал және туынды.  
Туынды ұғымы. Материалдық нүкте қозғалысының лездік және орташа 

жылдамдығы. Функцияның дифференциалдануы. Функцияның 
дифференциалдануы мен үзіліссіздігі. Функция дифференциалы. Бірінші 
дифференциалдың формаларының инварианттығы. Туындының 
геометриялық және механикалық мағынасы.  Күрделі және кері 
функцияларды дифферециалдау. Туынды мен дифференциалдарды есептеу 
формулалар мен ережелер.  Элементар функциялардың туындыларының 
кестесі.  

 
Жоғарғы ретті дифференциалдар мен туындылар.  
Жоғарғы ретті дифференциалдар мен туындылар. Лейбниц формуласы.   
 
Лопиталь ережесі. Тейлор және Маклорен формулалары.  
Лопиталь ережесі. Анықталмағандықты ашу әдістері. Тейлор 

формуласы. Тейлор формуласының қалдық мүшесінің кейбір түрлері (жалпы, 
Лагранж, Коши және Пеано түрлері). Маклорен формуласы. Негізгі 
элементар функциялардың Маклорен формуласымен жіктелінуі (қалдық 
мүшесі бағаланады).   

 
Дифференциалдық қисаптың негізгі теоремалары және олардың 

негізгі қолданбалары.  
Дифференциалдық қисаптың негізгі теоремалары және олардың негізгі 

қолданбалары. Функцияның локалды экстремумы. Ішкі экстремумның 
қажетті шарты (Ферма леммасы). Ролль теоремасы. Орта мән туралы 
Лагранж және Коши теоремалары. Осы теоремалардың геометриялық 
мағынасы және функцияның тәртібін зерттеуге пайдалануы.  

 
Туынды көмегімен функцияны толық зерттеу.  
Функция локальдық экстремумының жеткілікті шарты (бірінші, екінші 

және жоғарғы туындылар терминдері бойынша). Дөңес функция. Дөңестіктің 
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дифференциалдық шарттары. Дөңес функцияның графигінің жанамаға 
қарағанда орналасуы. Туынды көмегімен функцияны толық зерттеу. 
Функцияның графигін салудың жалпы сұлбасы. 

 
Анықталмаған интеграл.   
Алғашқы функция және анықталмаған интеграл.  Анықталмаған 

интеграл және оның негізгі қасиеттері. Интегралдау формулалар кестесі.   
 
Интегралда айнымалыны алмастыру. Бөліктеп интегралдау.  
Анықталмаған интегралды есептеу әдістері. Интегралда айнымалыны 

алмастыру. Бөліктеп интегралдау. Бөліктеп интегралдау формуласы. 
 
Рационал функцияларды интегралдау.  
Қарапайым рационал функцияларды интегралдау. Дұрыс және бұрыс 

рационал бөлшек функциялар. Рационал функцияларды қарапайым рационал 
бөлшектерге жіктеу. Анықталмаған коэффициенттер әдісі. Рационал 
функцияларды интегралдау.   

 
Тригонометриялық өрнектермен иррациоанал функцияларды 

интегралдау.  
Тригонометриялық функцияларды интегралдау. Тригонометриялық 

өрнектерді интегралдау. Иррациоанал  функцияларды интегралдау.  
Трансцендент  функцияларды интегралдау. 

 
Анықталған интеграл.  
Анықталған интеграл.  Ньютон-Лейбниц формуласы. Анықталған 

интегралда айнымалыны алмастыру. Анықталған интегралды бөліктеп 
интегралдау. Анықталған интегралдың қолданулары (қисықтың 
ұзындығының, қисық сызықты трапеция ауданы және айналу денелерінің 
көлемін есептеу). Кейбір механикалық және физикалық қолданулары. Орта 
мән туралы теорема.  

 
Меншіксіз интегралдар.  
Меншіксіз интегралдар. Бірінші және екінші текті меншіксіз 

интегралдар. Меншіксіз интегралдард есептеу әдістері. Салыстыру 
теоремалары.   

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Жиындар. Жиындарға қолданылатын амалдар.  
2. Сандық тізбек. Тізбектің шегін есептеу.  
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3. Функция. Функция шегі және оны есептеу әдістері. Тамаша 
шектер. 

4. Функцияның үзіліссіздігі. Үзіліс нүктесінің түрлері.  
5. Функция туындысы және дифференциалы.  
6. Функцияның жоғарғы ретті туындысы және дифференциалы. 
7. Лопиталь ережесінің қолданулары. Тейлор және Маклорен фор-

мулалары. 
8. Функция экстремумдары және монотондық, ойыс, дөңестік 

аралықтары.  
9. Функцияны туынды көмегімен толық зерттеу.  
10. Анықталмаған интеграл. Айнымалыны ауыстыру және бөліктеп 

интералдау әдісі.  
11. Рационал функцияларды интегралдау.  
12. Тригонометриялық функцияларды интегралдау. 
13. Иррационал  функцияларды интегралдау. 
14. Анықталған интегралдар және олардың қолданылулары. 
15. Меншіксіз интегралдар. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
 

1. Нақты сандар. Нақты сандар жиынының аксиоматикасы.  
2. Нақты сандардың толықтығы және үзіліссіздігі. 
3. Тізбектің дербес, жоғарғы және төменгі шектері. 
4. Ақырсыз аз және үлкен функциялар және олардың қасиеттері.  
5. Кері және күрделі функциялардың үзіліссіздігі туралы 

теоремалар.  Тригонометриялық және логарифм функцияларына кері 
функциялардың үзіліссіздігі. 

6. Туындының геометриялық және  механикалық мағынасы. 
7. Лейбниц формуласы. 
8. Биномдық дифференциалдарды интегралдау.  
9. Тейлор және Маклорен формулаларының көмегімен мәндерді 

жуықтап есептеу.  
10.  Функцияның асимптоталары. Функцияны туынды көмегімен 

зерттеу.  
11. Тригонометриялық өрнектерді интегралдау  
12. Транцендент функцияларды интегралдау. 
13. Анықталған интегралды  қисықтың ұзындығының, қисық 

сызықты трапеция ауданы және айналу денелерінің көлемін есептеуге 
қолдану.  

14. Меншіксіз интегралдарды бағалау. 
15. Анықталған интегралдардың кейбір механикалық және 

физикалық қолданулары. 
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СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 
1. Жиындарға қолданылатын амалдар.  Жиынның дәл жоғарғы және 

төменгі шекаралары.  
2. "е" саны.  
3. Тамаша шектер және олардың салдары. 
4. Негізгі элементар функциялардың үзіліссіздігі.  
5. Функцияның бірқалыпты үзіліссіздігі. 
6. Туынды мен дифференциал көмегімен өрнектің мәнін жуықтап 

есептеу.  
7. Функцияның локалды экстремумы. Ішкі экстремумның қажетті 

шарты (Ферма леммасы). Ролль теоремасы  
8. Орта мән туралы Лагранж және Коши теоремалары. 
9. Әртүрлі қалдық мүшемен (жалпы, Лагранж, Коши және Пеано 

түрлері) өрнектелген Тейлор формуласы.  
10. Функция локальдық экстремумның қажетті және жеткілікті 

шарттары.  
11. Иілу нүктесінің қажетті және жеткілікті шарттары.  
12. Бұрыс рационал бөлшек функцияларды интегралдау. 
13. Биномдық дифференциалдарды интегралдау. 
14. Эйлер алмастырулары. 
15. Анықталған интегралдарды жуықтап есептеу.  

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 
Негізгі: 
1. Ильин В.А., Садовничий В.А., Бл. Сендов, Математический ана-

лиз : в 2-х ч.: учеб. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.- 
(Клас. унив. учеб.) 

2. Рудин У.. Основы математического анализа. М.Мир,1976. 
3. Будак Б.М., С.В.Фомин. Кратные интегралы и ряды. 

М.Наука,1965. 
4. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа: [учеб.] - 

Изд. 4-е, стер.- М.: Лань, 2004. 
5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального ис-

числения: Учеб. для студентов физ. и мех.-мат. спец. вузов.- Изд. 8-е.- М.: 
Физматлит, 2003. 

6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: 
учеб. Пособие - [22-е изд., перераб.].- СПб.: Профессия, 2005.- 432 с.- (Спе-
циалист). 

7. Ильин В.А., Позняк Э.Г.. Основы математического анали-
за.ч.1,П,М, Наука,1971,1980. 
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8. Кудрявцев Л.Д.. Курс математического анализа. т.1,П,М. Высшая 
школа, 1981. 

9. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическо-
му анализу: учеб. пособие для вузов.- М.: АСТ, 2005.- 558 с. 

 
Қосымша:  
1. Зорич В.А.. Математический анализ, т.1, 2, М, Наука,1981  
2. Никольский С.М.. Курс математического анализа, т.1, П, 

Наука,1973 
3. Темiргалиев Н. Математикалык  анализ. т.т. 1, П, Ш Алматы, 

Мектеп, 1986. 
4. Ибрашев Х.И, Еркегулов Ш.Т.  Математикалык анализ курсы, т. 

1,2. Алматы, Оку педагогика баспасы, 1963, Мектеп, 1970. 
5. Математический анализ в вопросах и задачах, учебное пособие в 

двух частях под ред. В.Ф.Бутузова. М.,  Высшая школа, 2004. 
6. Қ.Қабдықайыр  Математикалық талдау. Алматы, Қазақ 

университеті 2000  
7. Рябушко А.П. и др. Индивидуальные задания по высшей 

математике: Учебное пособие.ч1 и ч3. Минск:Выш.шк., 2011. 
8. Бараненков Г.С., Демидович Б.П. и др.; под ред. Б.П.Демидовича  

Задачи и упражненияпо математическому анализу: учеб. Пос. – М.: АСТ, 
2010. 
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MkhMF 1204 МЕХАНИКА ЖӘНЕ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА 
 

Көлемі - 3 кредит 
 

Авторлары: 
Болегенова С.А. – физика-математика ғылымдарының докторы, жылу 
физикасы және техникалық физика кафедрасының профессоры 
Корзун И.Н. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, жылу 

физикасы және техникалық физика кафедрасының доценті 
Кашкаров В.В. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, жылу 

физикасы және техникалық физика кафедрасының доценті 
 

Пікір жазғандар: 
Ершина А.К. – физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры 
Приходько О.Ю. – физика-математика ғылымдарының докторы,  

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті физика-техникалық 
факультетінің қатты дене және бейсызық физика кафедрасының профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Жалпы физиканың, соның ішінде оның механика және молекулалық 

физика бөлімдерінің табиғаттағы құбылыстарды бақылаудан, практикалық 
тәжірибеден және эксперименттен алынған мәліметтерді жинақтап қорыту 
арқылы заңдар мен заңдылықтарды тауып, оларды зерттеу осы пәннің 
мақсаты болып табылады. 

Физика эксперименттік ғылым болғандықтан студенттерді негізгі 
бақылау, өлшеу және тәжірибелер жасау әдістерімен таныстыру қажет және 
лекциялар қажетті демонстрация және лабораториялық жұмыстармен 
толықтырылуы керек. Лекциялар жеткілікті түрде математикалық аспапты 
қолдана отырып және практикалық есептер шығара отырып жүргізілуі керек.  

Міндеттері: студент механиканың негізгі заңдары мен қағидаларын, 
негізгі механикалық құбылыстарды, физикалық моделдер мен 
гипотезалардың, теориялардың қолданылу шектерін және олардың 
философиялық және методологиялық мәселелерін, жүйе күйі мен ондағы 
процестерді молекулалар қозғалысы мен молекулалардың өзара әрекеттесуі 
арқылы қарастырса (статистикалық әдіс), заттың ішкі құрылымы туралы 
болжам жасалмай-ақ, тәжірибеден алынған мәліметтерге сүйеніп, жүйе күйі 
мен онда өтетін процестер жайында мағлұмат білуге міндетті. 

Жалпы физиканың механика және молекулалық физика бөлімдерінің 
физикалық негіздерін оқу нәтижесінде студент: 
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- кез-келген жекеленген есепті шығаруда оның мағынасын физиканың 
жалпы заңдарымен байланыстыра білуі, физиканың механика бөлімінің және 
физикаға жапсарлас басқа есептерді шеше білуі; 

- физикалық шамаларды өлшеуге қажетті физикалық аспаптарды 
қолдана білуі, қарапайым эксперименттерді қоя білуі және өлшеулер 
жүргізіп, нәтижесін есептеп, оған анализ жасап, қорытынды шығара білуі;  

- молекула-кинетикалық ұғымдары арқылы физикалық құбылыстың ішкі 
механизмін ашып, нақты процестердегі термодинамикалық параметрлердің 
өзгерісін таба алады; 

- молекулалық жүйелердің макропараметрлерін өлшеу әдістері мен  
практикада қолданылатын өлшеуіш құралдармен танысады; 

- механиканы және молекулалық физиканың есептерін шығаруға 
машықтанады. 

Пререквизиттер: орта мектеп бағдарламасына сәйкес физиканы және 
математиканы білуі қажет. Әсіресе, Алгебра, Геометрия, Тригонометрия 
және Векторлық талдауды орта мектеп көлемінде жеткілікті түрде білуі 
керек.  

Постреквизиттер: жалпы физиканың бөлімдері және арнайы курстарды 
игеруге қабілетті болады. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 

1 Кіріспе. Физиканың мақсаттары, қарастыратын мәселелері және 
оны зерттеу тәсілдері 

2 Материялық нүкте және қатты дене кинематикасы. Ньютонның 
заңдары 

3 Жалпы салыстырмалық теорияның негізгі қағидалары. Лоренц 
түрлендірулері 

4 Күш жұмысы. Энергия. Сақталу заңдары 
5 Қатты дене динамикасы. Соқтығысулар 
6 Гравитациялық өрістегі қозғалыс 
7 Тұтас ортаның механикасы 
8 Тербелістер. Толқындар  
9 Тепе-теңдік макропараметрлері. Қысым мен температура 
10 Жылдамдық бойынша Максвеллдік үлестірілуі 
11 Газдың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі 
12 Термодинамиканың бірінші бастамасы 
13 Идеал газдардағы процестер 
14 Термодинамиканың екінші бастамасы 
15 Циклдық процестер. Тасымалдау процестері 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Физикалық зерттеу нысандары-материялық Әлем, материяның 

қозғалысын сипаттайтын физикалық заңдар, материяның құрылысы, оның 
қасиеттері және дамуы. 

Адам және оны қоршаған Табиғат. Өнер, дін, ғылым-айналадағы дүниені 
бейнелеу мен тану жолдары. Айналадағы ақиқат ортаны сезімдік (бейнелік) 
және логикалық (абстрактілік) түсіну жолдары. Материализм-жаратылыс 
тану ғылымдарының Табиғатты зерттеудегі әдістемелік негізгі. Жаратылыс 
тану ғылымдарын салаларға бөлудің шарттылығы. 

Қазіргі Әлемнің құрылымы туралы негізі физикалық көзқарастар. 
Молекулалық физика пәні. Материялық денелердің молекулалық-

кинетикалық үлгісі. Атом және молекула массасы. Құрылымдық элемент. Зат 
мөлшері–моль. Феноменологиялық, термодинамикалық және молекула-
кинетикалық зерттеу әдістері. Статистикалық және динамикалық 
заңдылықтар. Зат қасиеттерінің оның құрылымы мен құрылымдық 
элементтерінің жылулық қозғалысымен байланысы. Заттың үш фазасы: газ, 
сұйық және қатты дене. Идеал газ үлгісі.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе  
Физикалық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері. Физикалық 

құбылыстардың моделдері. Гипотезалар және физикалық теориялар. Физика-
тәжірибелік ғылым. Физика-сандық ғылым. Физикалық ұғымдар, физикалық 
шамалар, оларды классификациялау және өлшеу. Эталондар. Өлшем 
бірліктері жүйесі. Өлшем бірліктері жүйесіне қарасты физикалық заңдардың 
инварианттылығы. СИ Халықаралық бірліктер жүйесі (System International). 

Жалпы физика курсының бөлімдеріне шолу. Механиканың негізгі 
мәселелері. 

Физикалық теориялар, принциптер, заңдар-материялық Әлем туралы 
біздің шоғырланған біліміміз. Физикалық фундаменталь теориялардың, 
принциптердің және заңдардың мысалдары. 

 
Кеңістік-уақыт 
Кеңістік, геометрия, тәжірибе. Кеңістік-уақыттың негізгі қасиеттері 

(өлшем бірлігі, қисықтығы, біркелкілігі, изотроптығы, айналық 
симметриялығы). Координат жүйелері (декарттық, цилиндрлік, сфералық). 
Векторлық және координаттық түрде жазу әдістері. Координаттарды және 
векторлардың проекцияларын түрлендіру. 
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Оқиғаларды уақытқа байланысты реттеу. Себептілік принципі. 
Периодты процестер. Уақытты өлшеу. Сағаттарды синхронизациялау 
проблемасы. 

 
Материялық нүктенің және қатты дененің кинематикасы 
Материялық нүктенің қозғалысын сипаттау әдістері. Материялық 

нүктенің орын ауыстыруын, жылдамдығын және үдеуін векторлық және 
координаттық түрде өрнектеу. Материялық нүктенің толық үдеуінің векторы 
және оның тангенциаль және нормаль құраушылары. 

Қатты дененің қозғалысының еркіндік дәрежелері. Қатты дененің 
ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстары. Жазық қозғалыс. Бұрыштық 
жылдамдық векторы. Элементар бұрыштық орын ауыстыру векторы. 
Бұрыштық үдеу. Айналма қозғалыстығы қатты дененің нүктесінің бұрыштық 
және сызықтық жылдамдықтарының векторлық байланысы. Лездік айналу 
өсі. 

 
Салыстырмалылық принципі 
Инерция заңы. Инерциялық санақ жүйелері. Салыстырмалылық 

принципі. Галилей түрлендірулері. Жылдамдықтарды қосудың классикалық 
заңы. Галилей түрлендірулерінің инварианттары. 

Денелердің қашықтан әсерлесуі, әсер өрісі және әсердің таралу 
жылдамдығы туралы ұғымдар. Жарық сәуленің жылдамдығын тәжірибе 
арқылы анықтау. Салыстырмалылықтың арнайы теориясының постулаттары 
(салыстырмалылық принципі, жарық сәулесінің жылдамдығының 
тұрақтылық принципі, кеңістік-уақыттың қасиеттері). Себептелік принципі, 
сағаттарды синхронизациялау, бірмезгілдіктің салыстырмалылығы. 
Қозғалыстағы сағат жүрісінің баяулауы. Уақыттың баяулауының тәжірибеде 
дәлелденуі. Егіздер парадоксы. Қозғалыстағы дененің қозғалыс бағытындағы 
ұзындығының қысқаруы және көлденең бағыттағы мөлшерінің өзгермеуі. 
Лоренц түрлендірулері. Жылдамдықтарды түрлендірудің релятивистік заңы. 
Классикалық түрлендірулерге шекті өту. Интервал және меншікті уақыт. 
Интервалдың және меншікті уақыттың инварианттығы. 

 
Материялық нүктенің динамикасы 
Табиғаттағы әсерлесу күштері. Гравитациялық және электромагниттік 

әсерлесу. Фундаменталь күштер туралы ұғым. Әлсіз және күшті әсерлесулер. 
Масса-дененің ілгерілеме қозғалыстағы инерттік қасиетін сипаттайтын 

шама, массаны тәжірибеде анықтау. Ньютонның динамика заңдары. Импульс 
және оның әсерлесетін денелер үшін сақталу заңы. Релятивистік бөлшектің 
импульсі және қозғалыс теңдеуі. 

 
Материялық нүктелер жүйесінің динамикасы 
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Материялық нүктелер жүйесі, ішкі және сыртқы әсер күштері. 
Материялық нүктелер жүйесінің импульсі. Материялық нүктелер жүйесінің 
қозғалыс теңдеуі. Массалық центр, оның қозғалысы. Релятивистік қозғалыс 
үшін массалық центр ұғымының қолданылмауы. Оқшауланған материялық 
нүктелер жүйесі. Оқшауланған материялық нүктелер жүйесінің импульсінің 
сақталу заңы. Импульстің жекеленген проекцияларының сақталуы. 

Реактивтік қозғалыс. Мещерский теңдеуі, Циолковский формуласы. 
Космосқа ұшудың болашақтары. Материялық нүктенің импульс моменті. 
Күш моменті. Материялық нүкте үшін моменттер теңдеуі. Материялық 
нүктелер жүйесінің импульс моменті. Материялық нүктелер жүйесі үшін 
моменттер теңдеуі. Оқшауланған материялық нүктелер жүйесі үшін импульс 
моментінің сақталу заңы. Сыртқы күш моменттері әсер еткенде импульс 
моментінің жекеленген проекцияларының сақталуы. 

 
Жұмыс және энергия 
Күштің элементар жұмысы. Қуат. Шекті жолдағы күш жұмысы. 

Потенциалдық және потенциалдық емес күштер. Тұйық контурмен 
қозғалғандағы күш жұмысы. Күш өрісі. Потенциялық энергия және оны 
нормалау. Өзара әсерлесу энергиясы. Кинетикалық энергия. Толық энергия 
және тыныштық энергиясы. Релятивистік бөлшектің кинетикалық энергиясы 
мен импульсінің байланысы. Атом ядроларының ыдырау және қосылу 
реакциялары. Байланыс энергиясы. Массаның дефектісі. Энергияның сақталу 
заңы. Потенциялық энергия мен күштің байланысы. Потенциялық шұңқыр. 
Потенциалдық өрісте дененің қозғалысы. Финиттік және финиттік емес 
қозғалыстар шарттары. Дененің тепе-теңдігінің түрлері (орнықты, орнықсыз 
және бейтарап) және олардың болу шарттары. Сақталу заңдарының кеңістік-
уақыттық қасиеттерімен байланысы. 

 
Қатты дене динамикасы 
Қатты дененің қозғалыс теңдеулері. Қатты дененің импульс моменті. 

Инерция тензоры туралы түсінік. Инерция тензорының бас өстері, бас 
инерция моментері және олардың физикалық мағынасы. Берілген өске 
қарасты дененің инерция моментін есептеу. Гюйгенс теоремасы. Қатты 
дененің бекітілген өстен айалма қозғалысы. Айналма қозғалыс 
динамикасының негізгі теңдеуі. Айналма қозғалыстағы дененің кинетикалық 
энергиясы. Қатты дененің жазық қозғалысы және оның динамикасының 
ерекшеліктері. Жазық қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. 
Физикалық маятник. Максвелл маятнигі. 

Еркін айналу өстері. Еркін айналу өстерімен айналудың орнықтылығы. 
Нутация. Бір нүктесі бекітілген қатты дененің қозғалысы. Гироскоптар. 
Гироскоптың прецессиясы. Гироскоптық маятник. Гироскоптық күштер. 
Техникадағы гироскоптың рөлі.  

Қатты дененің статикалық шарттары.  
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Үйкеліс күштері әсер ететін қозғалыстар 
Құрғақ және тұтқыр үйкеліс күштері. Сырғанау үйкелісі және 

тыныштық үйкеліс күші. Домалау үйкелісі. Үйкеліс күштерінің жұмысы. 
Тұтқырлық күштері әсер еткендегі шекті жылдамдық. Үйкеліс кедергісінің 
техникадағы және транспорттағы рөлі. 

 
Инерциялы емес жүйелер 
Инерциялы емес санақ жүйелерін анықтау. Инерциялы емес санақ 

жүйесіндегі кеңістік-уақыт. Инерциялы емес санақ жүйелеріндегі 
механиканың заңдары. Ілгерілемелі қозғалыстағы инерциялы емес жүйелер. 
Инерциялық күштер. Ілгерілемелі қозғалыстағы инерциялы емес жүйедегі 
инерциялық күштер. Салмақсыздық. Гравитациялық және инерттік массалар. 
Эквиваленттік принципі. Қызыл ығысу. Гравитациялық өрістегі сәуленің 
траекториясы. Жалпы салыстырмалылық теориясының негізгі қағидалары. 
Әлемнің үлгілері. Айналма қозғалыстағы инерциялы емес санақ жүйелері. 
Центрден тепкіш және Кориолис инерциялық күштері. Инерциялы емес 
санақ жүйесінің жалпы жағдайдағы қозғалысындағы инерциялық күштер. 
Жермен байланыстырылған санақ жүйесі. Жер бетіндегі инерциялық күш 
әсерлері. Фуко маятнигі. Инерциялы емес жүйелердегі сақталу заңдары. 

 
Гравитациялық өрістегі қозғалыс 
Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Шар формалы дененің 

гравитациялық энергиясы. Гравитациялық радиус. Центрлік өрістегі импульс 
моментінің сақталуы. Планеталар мен кометалар қозғалыстарының негізгі 
заңдары. Жердің жасанды серіктерінің қозғалыстары. Бірінші, екінші және 
үшінші космостық жылдамдықтар. Жасанды серіктердің траекторияларына 
Жердің формасының және атмосферасының тежеу әсерлері. Екі дене 
проблемасы. Келтірілген масса. 

 
Соқтығыстар 
Соқтығыстар ұғымы. Соқтығыс кезіндегі сақталу заңдары. Соқтығыс 

құбылыстарын диаграммалық кескіндеу. Серпімді және серпімсіз 
соқтығыстар. Массалық центр жүйесі. Нейтрондардың қозғалысының 
серпімді соқтығыс әсерінен баяулауы. Серпімсіз соқтығыстың физикалық 
мысалдары. Соқтығыс кезінде энергияның берілуі. Элементар бөлшектердің 
соқтығысы және ыдырауы. Комптон-эффект. 

 
Тұтас орта механикасының элементтері 
Тұтас орта ұғымы. Тұтас ортаның деформациясы. Біртекті және біртекті 

емес деформациялар. Серпімді және қалдық (пластикалық) деформациялар. 
Бір-өстік созу және сығу. Қарапайым ығысу. Иілу және бұралу 
деформациясы. Деформациясының сандық сипатталуы. Гук заңы. Юнг 
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модулі. Пуассон коэффициенті. Деформацияның кернеуге байланысы, 
серпімділік шегі. Беріктік. Морттық. Қалдық деформациялар. Серпімді 
деформация энергиясы. 

Сұйықтар мен газдардың қасиеттері. Гидростатика заңдары. Сұйықтар 
мен газдарды өрістер (жылдамдықтың, қысымның, температураның т.с.с.) 
арқылы сипаттау. Идеал сұйықтың қозғалысы үшін Эйлер теңдеулері. 
Сұйықтың стационар ағысы. Ағын түтігі, үзіліссіздік теңдеуі. Ағыстың толық 
энергиясы. Бернулли теңдеуі. Динамикалық қысым. Сұйықтың 
сығылғыштығын еске алмаудың мүмкіншілігі критерийі. Сұйықтың 
тұтқырлығы. Ламинарлық және турбуленттік қозғалыстар. Рейнольдс саны. 
Пуазейль формуласы. Сұйық пен газдың денелерді орағыта ағуы. Шекаралық 
қабат. Ағыстың дене бетінен ажырауы және құйындық қозғалыс. Маңдайлық 
кедергі және көтеру күші. Жуковский жұмыстары. Магнус эффектісі. 
Сығылу импульсінің газда таралуы. Соққы толқындар. Дыбыстан жылдам 
қозғалатын денелердің орағыта ағылуы. Лаваль соплосы, әсердің кері айналу 
заңы. 

 
Тербелістер мен толқындар 
Гармоникалық тербелістер және оларды комплекстік шамалармен 

өрнектеу. Гармоникалық тербелістерді қосу. Соғу. Меншікті тербелістер. 
Тербеліс энергиясы. Өшетін тербелістер. Өшудің логарифмдік декременті. 
Үлкен кедергі әсері. Мәжбүрлік тербелістер. Аралық режім. Амплитудалық-
фазалық сипаттама. Сапалық. Фазалық-жиіліктік сипаттама. Жүйеге 
периодты, бірақ гармоникалық емес және периодсыз күштердің әсерлері 
туралы түсініктер. 

Автотербелістер және параметрлік тербелістер. Релаксациялық 
тербелістер. Көп еркіндік дәрежесі бар жүйенің тербелістері. Байланысқан 
жүйенің тербелісі. Қалыпты тербелістер. Бейсызықты тербелістер туралы 
ұғым. 

Бойлық және көлденең толқындар. Толқынның амплитудасы, фазасы, 
таралу жылдамдығы. Толқын теңдеуі. Қума толқындағы ортаның ығысуы 
мен деформациясының таралуы. Энергияның ағысы. Энергияның ағысының 
тығыздығы векторы. Толқындардың интерференциясы және дифракциясы. 
Тұрғын толқындар. 

Дыбыстың табиғаты. Дыбыстың жоғарылығы. Дыбыс қысымы. Дыбыс 
толқындарының энергиясы. Дыбыс жылдамдығы және оны өлшеу. Дыбыс 
көздері. Үлкен амплитудалы толқындар және бейсызықтың акустика туралы 
түсініктер. Ультрадыбыс. Тұйық көлімдегі дыбыс толқындары. Резонаторлар. 
Доплер эффектісі. 

 
Тепе-теңдік макропараметрлері. Қысым мен температура. 
Термодинамикалық тепе-теңдік. Локальдық термодинамикалық тепе-

теңдігі. Тепе-теңдіктік және локальды тепе-теңдіктік макропараметрлер. 
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Тығыздық, Қоспада анықталатын компоненттің салыстырмалы мөлшерін  
сипаттайтын шама-концентрация. Қысым. Температура. Қысым мен 
температураның өлшеу тәсілдері, өлшемдері және өлшеу бірліктері. 
Менделеев-Клапейрон теңдеуі. Дальтон заңы. Паскаль заңы. Барометрлік 
формула. Идеал газдың ішкі энергиясы. Энергияның еркіндік дәрежелері 
бойынша тең үлесу принципі. Мольдік және меншікті жылусиымдылық. 

 
Статистикалық әдіс. 
Математикалық статистиканың негізгі түсініктері. Молекулалық 

жүйедегі кездейсоқ оқиғалар мен кездейсоқ шамалар. Броундық қозғалыс 
және оны молекулалық физикада байқалатын кездейсоқ шамалар мысалы 
ретінде қарастыру. Кездейсоқ оқиғаның ықтималдылығы. Ықтималдылық 
тығыздығы, нормалау шарты. Ықтималдылықтарды қосу және көбейту. 
Статистикалық орташалар. Дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың 
орташа мәні. Термодинамикалық жүйелердің статистикалық ансамблі туралы 
түсінік. Ансамбль бойынша орташа мен уақыт бойынша орташаны анықтау. 
Эргодикалық гипотеза. Флуктуация. Кездейсоқ шамалар корреляциясы. 
Биномдық үлестірілу. Пуассон үлестірілуі. Гаусс үлестірілуі. Микрокүй мен 
макрокүй. Термодинамикалық ықтималдықты (статистикалық салмақ) белгілі 
бір макрокүйге алып келетін микрокүйлер саны ретінде қарастыру. 

 
Молекулалардың жылдамдық бойынша максвеллдік үлестірілуі. 
Максвелл үлестірілуі. Молекулалардың өзара соқтығысы тепе-теңдік 

күйдегі газ молекулаларының жылдамдық бойынша максвеллдік үлестірілуін 
қамтамасыз ететін негізгі себеп. Толық тепе-теңдіктегі Максвелл функциясы 
және жылдамдықтар бойынша молекулалардың локальды тепе-теңдіктік 
максвелл үлестірілу функциясы. Газдағы молекулалардың сипаттауыш 
орташа жылдамдықтары. Берілген жылдамдық интервалындағы молекула 
саны. Әр түрлі температураларда және газ қоспасындағы әртүрлі химиялық 
компоненттер үшін Максвелл үлестірілуі. Максвелл функциясының өлшемсіз 
түрі. Газдың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Тепе-теңдік күйдегі 
газ молекулаларының жылулық бей-берекет қозғалысының орташа 
кинетикалық энергиясының өлшеуіші-температура. Больцман үлестірілуі. 
Перрен тәжірибесі. Максвелл-Больцман үлестірілуі. Молекулалық 
шоқтармен жасалған тәжірибелер Максвелл үлестірілуінің эксперименттік 
дәлелі. Теріс температура. 

 
Термодинамиканың бірінші бастамасы. 
Термодинамиканың зерттеу пәні. Термодинамиканың негізгі заңдары 

(термодинамика бастамалары)-энергия түрленуімен өтетін құбылыстарды 
тәжірибелік қорытындылау нәтижесі. Күй функциялары. Термодинамиканың 
нөлдік бастамасы. Температура. Термодинамиканың бірінші бастамасы және 
оның физикалық мәні. Термодинамиканың бірінші бастамасының бірінші 
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текті мәңгілік қозғалтқыш жасауға тиым салуы. Ішкі энергия-күй функциясы. 
Термодинамикадағы жұмыс және жылу ішкі энергияның өзгеру түрлері. 
Қайтымды және қайтымсыз процестер. Жылусиымдылық. Жылусиымдылық 
арасындағы қатынастар және оларды идаел газ молекулаларының еркіндік 
дәрежелері саны арқылы көрсету. Жылусиымдылықтың классикалық 
теориясының жетімсіздігі. Жылусиымдылықтың кванттық теориясы жөнінде 
түсінік. Термодинамиканың бірінші заңын және идеал газ күй теңдеуін 
изопараметрлік процестерді сипаттау үшін қолдану. Ауысу процесінде, жүйе 
бір күйден екінші күйге өткендегі алынған жылу мөлшері және ішкі 
энергиямен жасалған жұмыстың өзгерісін анықтау. Процестер 
жылусиымдылығы. Әртүрлі процестергі термодинамикалық жүйенің 
жылусиымдылығы. Әртүрлі координаттардағы процестер графиктері: 
жұмыстық диаграмма, жылулық диаграмма. Изобарлық процесс. Изохорлық 
процесс. Изотермдік процесс. Адиабаттық процесс. Адиабат көрсеткішін 
өлшеу тәсілдері. Политроптық процесс. Политроптық процестің 
жылусиымдылығының политроп көрсеткішіне тәуелділігі. 

 
Термодинамиканың екінші бастамасы. 
Циклдық процестер. Цикл жұмысы. Карно циклы. Карно циклының 

пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК). Қыздырғыш және тоңазытқыш 
машинасы. Олардың тиімділігі. Динамикалық жылыту принциптері. Карно 
теоремалары. Клаузиус тенсіздігі. Энтропия. Термодинамиканың екінші 
бастамасы. Кельвин тұжырымдамасы. Клаузиус тұжырымдамасы. Басқа 
тұжырымдамалар және олардың эквиваленттілігі. Термодинамиканың екінші 
бастамасының екінші текті мәңгілік қозғалтқыш жасауға тиым салуы.  
Циклдардың техникада қолданылуы. Идеал газдың энтропиясы. Жылулық 
ластаудың көзі мен оны азайту тәсідеріне қоршаған ортаны жылулық 
машиналарының тоңазытқыш  ретінде пайдалануы. Оқшауланған 
жүйеделерде энтропияның өсу заңы. Қайтымсыз процестертегі энтропияның 
өзгерісі. Изопараметрлік процестердегі энтропияның өзгерісі. 
Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаты. 
Температураның термодинамикалық шкаласы. Негізгі термодинамикалық 
тепе-теңдік. Термодинамикалық функциялар туралы түсінік. Максвелл 
қатынастары. Ле Шателье принципі.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
1 Нүкте кинематикасы 
2 Галилей түрлендірулері 
3 Айналма қозғалыс кинематикасы 
4 Материялық нүктенің динамикасы. Сақталу заңдарына есептер 
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5 Соқтығыстарға есептер. Гравитациялық өрістегі қозғалыстарға есеп-
тер 

6 Инерциялық емес жүйелердегі қозғалысқа есептер 
7 Денелердің инерция моментін есептеу. Қатты дене динамикасы 
8 Сұйық қозғалыстарына есептер шығару 
9 Тербелмелі қозғалыстарға есептер. Гидродинамика есептері 
10 Толқындарға есептер 
11 Арнайы салыстырмалылық теориясына есептер 
12 Локалдық термодинамикалық тепе-теңдік макропараметрлері. 
13 Идеал газ күй теңдеуіне есептер шығару. 
14 Молекулалардың жылдамдықтары және энергия бойынша максвелл–

больцмандық үлестірілуіне есеп шығару.  
15 Молекулааралық күштер табиғаты. Молекулалардың өзара әсерлесу 

күштерінің потенциалдары. 
 

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1 Өлшеу нәтижесінде пайда болатын статистикалық заңдылықтар 
2 Қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңын 

зерттеу 
3 Физикалық маятниктің тербеліс заңдарын зерттеу 
4 Көлденең қимасы айнымалы құбырдың бойымен сұйықтың стацио-

нар ағысын зерттеу. Бернулли теоремасы 
5 Айналмалы-баллистикалық маятниктің көмегімен дененің ұшу жыл-

дамдығын анықтау 
6 Сыбайлас жүйелердің тербелістерін зерттеу. 
7 Гироскоп 
8 Жүйелердің термодинамикалық параметрлерін өлшеу (қысым, 

тығыздық, температура, қоспадағы компоненттердің концентрациялары) 
9 Больцман тұрақтысын анықтау. 
10 Газдардың, сұйықтардың, металдардың жылусиымдылықтарын 

әртүрлі әдістермен өлшеу. 
11 Балқу (қату) жылуын процестеріндегі энтропияның өсімін анықтау. 
12 Газдар мен сұйықтардың тұтқырлығының температураға тәуелділігін  

зерттеу. 
13 Қатты, сұйық заттар мен  газдардың жылуөткізгіштігі мен диффузия 

коэффициентін анықтау. 
14 Қатты дененің температура өткізгіштігін анықтау 
15 Заттардың сындық параметрлерін анықтау 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1 Векторлар және оларға қолданылатын операциялар: қосу, алу, 

көбейту, проекцияларын табу 
2 Кинематикалық шамаларды график түрінде көрсете білу. 

Координаттар жүйесі. Координаттарды түрлендіру 
3 СИ  Халықаралық бірліктер жүйесі. Жүйеден тыс өлшем бірліктері. 

Еселік және үлестік бірліктер.  
4 Жарықтың табиғаты. Жарық жылдамдығын өлшеу. Майкельсон – 

Морли тәжірибесі 
5 Кедергі күштер әсер ететін қозғалыстар. Сыртқы және ішкі 

үйкелістер. 
6 Қатты денелердің деформациясы және кернеуі. Тұтас орта туралы 

ұғым. 
7 Массасы айнымалы денелердің қозғалысы. 
8 Физикалық маятник. Максвелл маятнигі. 
9 Шар формалы дененің гравитациялық энергиясы. Гравитациялық 

радиус. 
10 Сұйықтар мен газдардың қасиеттері. Гидроаэростатика заңдары. 
11 Дененің тұтқыр сұйық ішіндегі қозғалысы. Стокстың кедергі күші. 

Тұрақталған қозғалыс 
12 Акустика элементтері. Дыбыс табиғаты. Дыбыс жылдамдығы және 

оны өлшеу. Ультрадыбыс және оның қолданылуы 
13 Газдың макраскопиялық параметрлерін өлшеу 
14 Көлем мен қысымды өлшеу. Термометрлік дене. Температура 

шкаласы. Идеал газ – термометрлік дене. Газды термометр. 
15 Газдардың сұйылуы. Джоуль-Томсон эффектісін пайдаланып 

газдарды сұйылту. Детандерлі әдістер. П.Л.Капицаның турбодетандері 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Кинематика 
2. Материялық нүкте (нүктелер) динамикасы. Сақталу 

заңдары.Жұмыс және энергия 
3. Қатты дененің динамикасы. Тартылыс өрісіндегі қозғалыс. 
4. Сұйықтар мен газдар механикасы 
5. Тербелістер мен толқындар 
6. Температура. 
7. Барометрлік өрнек. Больцман үлестірілуі. 
8. Микро және макрокүйлер Күйлер ықтималдығы. Жиілік және 

уақыттық анықтамалар. Статистикалық орташа. Флуктуация. 
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9. Максвелл үлестірілуі. Үлестірілудің абсолют-максвеллдік 
функциясы және молекулалардың жылдамдық бойынша үлестірілуінің 
локалдық тепе-теңдік функциясы. 

10. Абсолюттік температура. Температура үшін кинетикалық 
теорияның теңдеуі. 

11. Қысым үшін газдың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. 
12. Жұмыс пен жылу. Термодинамиканың бірінші бастамасы. 
13. Газдардың жылусиымдылықтары. Газдар қоспасы үшін 

жылусиымдылықтар қатынасын өлшеу мен есептеу. Лабораториялық 
өлшеулерде ауа ылғалдылығын ескеру. 

14. Клаузиус теңсіздігі. Энтропия. 
15. Джоуль-Томсон эффектісі. Экспериментте байқалуы және 

физикалық мәні. 
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ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 

 
Курстың қысқаша баяндамасы. Атомдық физика курсында студенттер 

атомдық физиканың негізгі заңдарына және олардың атомдық-молекулалық 
деңгейдегі математикалық өрнектелуін ұғынады. Электр және магнетизмнің 
теориялық ұғымдары, электрмагнетизмнің нақты есептерін шешу 
принциптері қарастырылады. Курстың оқытылуы керекті семинар 
сабақтарымен және лабораториялық жұмыстарымен бекітіледі. 

Пәннің пререквизиттері, осы курсты түсіну үшін алдын – ала 
оқылатын пәндер: Бұл пәнді оқу үшін қажетті пәндер, мемлекеттік оқу 
орындарына арналған жалпы физика курсының бөлімдері: «Математикалық 
талдау», «Векторлық және тензорлық талдаудың негіздері», «Механика», 
«Молекулалық физика» және т.б. 

Пәннің постреквизиттері:Физика бойынша арнайы курстар, мысалы, 
плазмадағы элементар үрдістер және плазма электродинамикасының 
негіздері 

Бакалавр құзыреттердің негізгі түрлері. 
«Электр және магнетизм, оптика, атомдық физика» пәнін меңгерген 

бакалавр келесіні білу тиіс:   
- атомдық-молекулалық деңгейде кванттық-механикалық 

құбылыстарды;  
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- кванттық физиканың тәжірибелік негіздерін және атомдардың 
электрондық қабықшаларының құрылысы; 

- қасиеттері және оларда өтетін үрдістермен анықталатын кванттық-
механикалық заңдылықтардың түйінін беру;  

- электромагнетизмнің негізгі заңдарын,  
- физикалық модельдер мен гипотезалардың қолданылу шекарасын 

біліп шығуы тиіс; 
- геометриялық оптиканың заңдылықтарын. 
Оқытылған пәндерді меңгерген бакалавр келесі дағдыларға ие болуы 

тиіс: 
- Атомдық физиканың негізгі заңдарын және олардың математикалық 

өрнегін білу; 
- Негізгі физикалық құбылыстар, оларды бақылау және эксперименттік 

зерттеу әдістері; 
- Электродинамика және оптиканың негізгі бөлімнің түсініктерін 

негіздей алу. 
«Электр және магнетизм, оптика, атомдық физика» пәнін меңгерген 

бакалавр келесіні істей алуы тиіс: 
- жалпы физика бөлімінің негізгі түсініктерін, физикалық есептерді 

шығару  мен физикалық шамаларды білу; 
- «Атомдық физика» және «Геометриялық оптика» физикалық   

практикум сабағында практикалық дағдылану; 
- классикалық электродинамика және геометриялық оптиканың негізгі 

физикалық құбылыстарын,  бақылау және эксперименттік зерттеу әдістерін 
игеру. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 
№ Тақырыптың аты 
1 Электростатика 
2 Диэлектриктердегі электростатикалық өрістер. 
3 Тұрақты электр тогы. Электрөткізгіштік 
4 Термоэлектрлік құбылыстар 
5 Тұрақты магнит өрісі.Ауыспалы  магнит өрісі. 
6 "Оптика" пәні. ЭМ толқын шкаласы 
7 Сыну құбылысы және табиғаттағы рефракция 

8 Оптикалық бейнелердің геометриялық теориясының 
бастамасы 

9 Жұқа линзадағы бейнелердің құрылуы 
10 Көз және көру. Көздің оптикалық схемасы 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Электр және магнетизм, оптика мен атомдық физика» пәнінің оқу-

әдістемелік мақсаты - электромагнетизмнің, геометриялық оптиканың және 
атомдық физиканың теориясын жалпылама бақылаудың, практикалық 
тәжірибенің және эксперименттің физикалық құбылыстар мен шамалардың 
байланысы ретінде қарастыру. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын міндеттер: 
- әлемнің қазіргі физикалық суретінің біртұтас көзқарасын 

қалыптастыру; 
- оптиканың өзара және математика, химия, техника, басқада 

физиканың салаларымен қатынасы;  
- атомдық-молекулалық деңгейде кванттық құбылыстарды білу; 
- геометриялық оптиканың негізгі заңдылықтарын білу; 
- кванттық физиканың тәжірибелік негіздерін және атомдардың 

электрондық қабықшаларының құрылысы, қасиеттері және оларда өтетін 
үрдістермен анықталатын кванттық-механикалық заңдылықтардың түйінін 
беру; 

- атомдық физиканың негізгі заңдарын және олардың математикалық 
өрнегін; 

- оптикалық құрылғылар мен геометриялық оптика бойынша негізгі 
арнайы білімдерді білу; 

-  негізгі физикалық құбылыстар, оларды бақылау және эксперименттік 
зерттеу әдістері; 

-  электромагнетизмнің негізгі заңдарын білу; 
- бөлімнің негізгі түсінігін негіздей алу, физикалық есептерді шығару 

және физикалық шамалардың өлшемін бағалау; 
- «Атомдық физика», «Оптика» физикалық практикум пәнінен практи-

калық дағдылану; 
- сапалық және сандық түрде негізгі физикалық есептерді және 

электромагниттік процестерді сипаттау және геометриялық оптиканың 
оптикалық құрылғылары  үшін математикалық әдістерді дұрыс тұжырымдау; 

- Физикалық модель мен гипотезалардың қолданылушекарасын. 
Берілген пәннің зерттеу объектісі: атомдар мен молекулалар туралы 

мәлімет, атомның құрылысы және қасиеттері, зарядталған бөлшектер, 

11 Атомдық спектрлер 
12 Бордың атомдық моделі 
13 Корпускулярлық-толқындық дуализм теориясы 
14 Сілтілік металдар атомдарының спектрі 
15 Электрондық атомдардың қабығы және олардың толуы 
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олардың құрылымы мен қасиеттері және жарықтың әр түрлі ортада таралу 
құбылысы табылады. 

Берілген пәннің зерттеу әдістері: есептеудің теориялық әдісі және 
физикалық эксперимент (сонымен қатар спектроскопия), компьютерлік 
есептеулер әдісін қолдану. 

Басқа ғылымдар арасындағы осы пәннің ғылым ретінде алатын 
ролі мен орны: атомдық физика атомдар мен молекулалардың қасиеттерін, 
спектрлік заңдылықтарды зерттейтін бөлімі. Спектроскопиялық зерттеулер 
нәтижесінде атомның құрылысын анықтауға және атомдар мен молекулалар 
туралы мәліметті білуге болады. Электродинамика электромагниттік 
әсерлесуді, зарядталған бөлшектер арасында орын алатын әсерлесудің 
физикалық типін қамтитын физиканың бөлімі болып табылады. 

Оптика – ежелгі ғылымдардың бірі. Шағылысу заңдары мен жарықтың 
сынуы ежелгі Грекия мен Египетте бұрыннан белгілі болған. Жарықтың 
шағын мағынасы – көзбен қабылдайтын электрмагнитті сәуле. Физикада 
жарық деп көрінетін, ультракүлгін және инфрақызыл сәулелерді, кейде кез 
келген толқын ұзындықтағы электрмагнитті сәулені айтады. Оптика – физика 
бөлімі, жарық және оның заттармен өзара байланысын зерттейтін ғылым. 

Кішкентай бөлінбейтін бөлшектер болуымен идеясы - атомдары, бірінші 
ежелгі грек философы (Демокрит) тұжырымдалған болатын. XVII ғасырда 
атомдарының идеясы химиялық және физикалық қасиеттерін айырылған 
түрлі мөлшерде және нысанда тұрақты, бөлінбейтін бөлшектер, болды. 
Барлық материалдық органдары олардың комбинациялары болып табылады. 

XVIII ғасырдың соңы ХІХ ғасырдың басында химияның қарқынды 
дамуы атомдар теориясының кейбір аспектілерін қайта қарауға әкеп соқты. 
Химиялық элементтің ең кішкентай бөлшегі және түрлі химиялық 
элементтердің әртүрлі массасы, атомдардың негізгі мінездемесі екенін - 
ағылшын ғалымы Джон Дальтон жорамал жасады. XIX ғасырда, атомдар 
оптикалық қасиеттерін  неміс физигі Г. Кирхгоф және Роберт Бунзен тауып, 
оларға негізгі спектрлік талдау қойылды. 1869 г. Менделеев химиялық 
элементтердің периодтық заңын ашты. 

Атомдық физика тарихындағы ең маңызды жаңалығы 1897 жылы 
ағылшын физигі Джон Томсонның  электронды ашуы болды. 1903 жылы 
Томсон электрон - теріс заряды бар шағын бөлшектердің оң заряды бар сфера 
тәріздес атомдардың араласу моделін ұсынды. Томсонның моделі оның 
оқушысы Е. Резерфорд 1909 жылы жоққа шығарды, Күннің айналасында 
планеталар, электрондар ұшып, оның айналасында орталығында жаппай 
тығыз оң ядросы бар атомның планетарлық моделін ұсынды. 1913 жылы Г.Н. 
Бор электрондар еркін айнала алмайды деп ұсынды, бірақ қатаң анықталған 
орбиталарда, олардың энергетиялары өз бетiнше ұзақ уақыт өзгермейді. Бір 
орбиталдан екіншісіне көшу белгілі бір энергия -  фотон энергиясын қажет 
етеді. 
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Бор атомның моделі неміс физиктері Франк және Г. Герцтің 
эксперименттерінде  расталды. Француз физигі Луи де Бройль осындай 
электрон сияқты микро қозғалыстардың, екеулік табиғатын осы жорамалды 
алға қойды. Бұл теория неміс физиктері Вернер Гейзенберг және Макс Борн, 
австриялық физик Эрвин Шредингера, және британдық физик Дирак 
жұмысына кванттық механиканың дамуы үшін нүктесі болды, ал атом қазіргі 
заманғы кванттық механикалық теориясы оның негізінде құрылған. 

Тарих көне заманнан басталады, найзағай сияқты атмосфералық электр 
құбылыстарды түсінуге әрекет бар. Сол кездері, адам баласы электр 
энергиясы жайлы аз түсінік болып, байқалған құбылыстарды түсіндіре 
алмады. Электр энергетикасы саласындағы ғылыми түсінік, сегізінші және 
тоғызыншы ғасырларлардағы Ампер, Кулон,  Фарадей және Максвелл 
сияқты зерттеушілердің арқасында өсті. 

19-шы ғасырда ол электр және магнетизм байланысты екені түсінікті 
болды, және олардың теориясы аралас болатын: зарядтардың қозғалысы 
электр тогының нәтижесінде электр тогының және магнетизм әкеледі. Электр 
өрісінің көзі (зарядтардың) электр тогы, магнит өрісінің, ал электр заряды 
болып табылады. 

Ежелгі ғылым болса да соңғы он жылдықта физиканың басқа саласында 
оптика қарқынды дамуда. Осыған дәлел – оптикада жаңа бағыттардың пайда 
бола бастауы: лазерлер физикасы, бейсызық оптика, талшықты жарық 
түтіктері физикасы, оптикалық электроника (ақпаратты берудің және 
сақтаудың оптикалық әдістері), бейнені өңдеудің заманауи әдістері.  Мәселе 
тек екінші дәрежелі рөл атқаратын фундаменталды ғылым үшін оптиканың 
маңызды техникалық қосымшалар жайында ғана емес. 

Оптикада ғана физиканың принциптік және дискуссиялық сұрақтарын 
тәжірибелі түрде зерттейді. Мұнда физиканың ең негізгі қарастырылып 
жүрген зерттеуге және миллиард жылдар анықталмай жүрген Бүкіл Әлемдік 
объектілерді бақылауға мүмкіндік береді 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Электростатика 
Электромагниттік өзара әсерлесу теориясының негіздері. Скалярлық по-

тенциал. Өріс кернеулігі мен потенциал  арасындағы байланыс 
 
Диэлектриктердегі электростатикалық өріс 
Диэлектриктердің поляризациялануы. Полярлы, полярлы диэлектриктер,  

сегнетоэлектриктер және олардың поляризациялану механизмдері. 
 
Тұрақты ток. Электрөткізгіштік 
Өткізгіш арқылы өтетін электр тогының негізгі заңдары. Қатты 

денелердегі электр өткізгіштігі.  
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Термоэлектрлік құбылыстар. 
Термоэлектрлік құбылыстар.Шалаөткізгіштердің электрөткізгіштігі. 

Газдардың электрөткізгіштігі. Плазма 
 
Тұрақты токтың магнит өрісі. Ауыспалы электромагниттік өріс. 
Тұрақты магниттік өрістер. Магнетиктердегі магнит өрісі. Магнетиктер 

теориясы. Электромагниттік индукция. Айнымалы электр өрісі. Максвелл 
теңдеулері.Электромагниттік индукция заңы және оның салдары. 
Квазистационар айнымалы тогы бар тізбектер және оларды есептеу әдістері. 
Ығысу тогы және Максвелл теңдеулері. 

 
"Оптика" пәні. ЭМ толқын шкаласы. 
Жарық табиғаты жайындағы түсінік. Ғылыми - техникалық прогресс 

кезіндегі оптика. Оптиканың бірінші заңдары. 
 
Табиғаттағы рефракция және сыну құбылысы. 
Гладсон заңы және рефракциялық есептеулер.Жарық талшықтары және 

оптикалық талшықтар. 
 
Оптикалық бейнелердің геометриялық теориясының бастамасы. 
Геометриялық оптиканың негізгі принциптері мен заңдары. Жарықтың 

сыну және шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу құбылысы. Толық ішкі 
шағылу құбылысына сүйеніп жұмыс истейтін оптикалық элементтер мен 
құрылғылар.  

 
Жұқа линзадағы бейнелердің пайда болуы. 
Линза.Жұқа линза формулалары. Сфералық  айна. Оптикалық жүйенің 

құрылымы. Линзалық оптикалық құрылғылар. Геометриялық оптикадағы 
оптикалық құрылғылар. 

 
Көз және көру.  
Аккомодация және адаптация. Күндізгі және кешкілік көру. Түс ұғымы. 

Жарық сезгіш рецепторлар. Қабылдаудың иллюзиялары. Түс және түстік 
координат ұғымдары. 

 
Атом спектрі 
Атомдар және молекулалар. микро-әлемдегі процестердің 

спецификациясы. Томсонның атомдық моделі. Атом спектрлердің жұтылуы 
және сәулеленуі.  Сутегі спектрлік сызықтары үшін Бальмер формуласы. 
Спектрлік сериялары. Ритц аралас принципі. 

 
Бордың атомдық моделі 
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Резерфордтың эксперименттері және атомның планетарлық моделі. Бор-
дың атомдық моделі. сутегі тәріздес  жүйелердің  энергия деңгейлері және 
электрондарың орбита радиусы. Франк-Герц эксперименттері. Кеңістіктік 
кванттау. Соңғы массаның ядроға әсері. Изотоптық ауысым. 

 
Корпускулярлық-толқындық дуализм теориясы. 
Комптон  эффектісі. Де Бройль толқындары. Корпускулярлық-

толқындық дуализм теориясы. Эксперименттік растау: Дэвиссон және 
Джермер эксперименттері.  Гейзенбергтің белгісіздік принципі. Уақытқа 
тәуелділік және уақытқа тәуелді емес Шредингер  теңдеуі. Өз мағынасы және 
өз функциялары. Суперпозиция принципі. Шредингер теңдеулерін пайдалану 
мысалдары: қатты қораптағы бөлшек. Электрондық орбитальдар.Ккванттық 
сандар: нгізгі, азимутальды,  магниттік. энергетикалық деңгейдегі қайта 
туылуы. 

 
Сілтілік металдар атомдарының спектрі 
Сілтілік металдар атомдарының энергетикалық деңгейлері. Спектрлік 

сериясы. Азимутальды кванттық санының көшу принципі. Электрон спині. 
Магнит импульсінің спині. Өзара орбиталдық спиндер. Сілтілік металдар 
атомдарының спектрлік сызықтар жұқа құрылымы. Ауысудың жаңа ережесі. 
Жеке электрон кванттық сандар және электрондық конфигурациясы 
тұжырымдамасын жаңа ережелер сипаттамалары. Импульс моменті 
векторларының құрылуы және облигация түрлері. Бұрыштық импульс 
векторлар және көп электрондар, атомдар түрлері тән спектрлері толықтыру. 
Паули принципін қолдану. энергетикалық деңгейлері мен гелий атомы 
спектрі. 

 
Электрондық атомдарының қабықшалары және оларды толтыру 
Электрондық атомдарының қабықшалары және оларды толтыру. 

Көпэлектронды атомдар үшін Хунда ережесі. Периодтық заңның физикалық 
түсіндірмесі. Электрондар мен көп электронды атомдардың өзара байланысы. 
Көп электронды атомды спектрлердің жалпы сипаттамасы. Рентген және 
рентгендік спектрлер және олардың табиғаты. Рентгендік спектрлерінің 
сипаттамасының үзіліссіздігі. Мозли заңы. Рентгендік сериялар. Рентгендік 
спектрлердің дублет сызықтарының құрылымы. Рентген сәулелерін жұту 
спектрлері.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА БЕРІЛЕТІН 

ТАПСЫРМАЛАР ТІЗІМІ 
 

1. Электростатикалық өріс потенциалын және кернеуді есептеу. 
2. Өткізгіштер мен диэлектриктердің электростатикалық өрісін 

есептеу. 
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3. Электростатикалық өріс энергиясы. 
4. Әртүрлі ортадағы тұрақты ток. 
5. Тұрақты токтың магниттік өрісі. 
6. Электромагниттік индукция . 
7. Электрлік тізбекті есептеу. Электромагниттік индукция заңы. 
8. Квази стационарлы айнымалы ток тізбектері. 
9. Электромагнитті толқын таралуы және сәулеленуі. 
10. Шағылу заңы және түссіз диэлектриктердің шекарасында 

жарықтың сынуы. 
11. Әртүрлі жарық көздерінен пайда болған жарықтандыру. 
12. Жұқа линзаның формулалары. 
13. Құрама линзалардан геометриялық сызбаларын тұрғызу. 
14. Энергетикалық бірліктер, жарық өлшемдері. 
15. Томсонның атомдық моделі. 
16. Сутегі спектрлік сызықтары үшін Бальмер формуласы. Спектрлік 

сериялар. 
17. Бордың атомдық моделі. Энергетикалық деңгейлер және сутегі 

тәріздес жүйелер үшін электрон орбиталарының радиустары.  
18. Комптон эффектісі 
19. Де Бройл толқындары. Корпускуларлық-тоқындық дуализм тео-

риясы. 
20. Гейзенбергтің анықталмағандық принципі. 
21. Шредингер теңдеуін пайдалану мысалдары. 
22. Сілтілік металл атомдарының энергия деңгейлері.Сериялық 

заңдылықтар. 
23. Сутегі және сілтілік металл атомдарының нәзік түзілісінің 

құрылысы. 
24. Момент импульсінің векторлық қосындысы және облигация 

түрлері. 
25. Электронды қабықтар және олардың толтырылуы. 
26. Екі атомды молекулалардың айналыс, тербелісі. 
27. Зееман эффектісі.  
28. Пашен – Бак тәжірибесі. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ  

 
1. Амперметр және вольтметр әдісімен активті қарсыласуды өлшеу. 
2. Гальванометрлі магнитті электрлік жүйелерді зерттеу. 
3. Биполярлы транзисторларды зерттеу. 
4. Термоэлектронды эмиссия құбылысын зерттеу. 
5. Электронды осциллографтың жұмыс жасауын зерттеу және оның 

көмегімен периодты және импульстік процестерді зерттеу. 
6. Жартылайөткізгіштердегі электронды-ақаулық ауысуды зерттеу. 
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7. Айнымалы токтағы тізбектерді зерттеу. 
8. Айнымалы ток тізбегін зерттеу. 
9. Электронның меншікті зарядын анықтау. 
10. Сызықтық емес кедергілерді зерттеу. 
11. Осциллографты пайдаланып магниттелген қисықты және 

гистерезис тұзағын түсіру. 
12. Сегноэлектриктер 
13. Плазмалық (газразрядты) құралдарды зерттеу 
14. Сыну және шағылу заңдарын зерттеу 
15. Толық ішкі шағылу құбылысын зерттеу 
16. Жұқа линзаның фокустық арақашықтығын зерттеу 
17. Центрленген жүйенің ұлғаю коэффициентін зерттеу 
18. Сыну көрсеткіші өзгеріп тұратын ортадағы рефракция 

құбылысын сапалы түрде зерттеу.  
19. Атомдық спектрлерді алу және зерттеу. Спектроскопиялық 

талдаудың негіздері. 
20. Сутегі атомының спектрлік сызықтары үшін Бальмер формуласы. 

Спектрлік сериялар. 
21. Бордың атомдық моделі. Энергетикалық деңгейлер және сутегі 

тәріздес жүйелер үшін электрон орбиталарының радиустары.  
22. Сілтілік металл атомдарының спектрі 
23. Сутегі және сілтілік металл атомдарының нәзік түзілісінің 

құрылысы. 
24. Зееман эффектісі.  
25. Екі атомды молекулалардың айналыс, тербеліс және электронды 

спектрлері. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Гаусс теоремасының пайдалану мысалын келтіріңіз? 
2. Сегнетоэлектрик дегеніміз не және өнеркәсібінде қайда 

пайдаланылады? 
3. Скин-эффект нені сипаттайды? 
4. Сутегі және сілтілік металл (He+, Li++) атомдарының энергетикалық 

деңгейлерінің диагаммасын тұрғызу. Сериялық заңдылықтарды түсіндіру 
5. Бор постулаттарының тәжірибелік дәлелденуін айтыныз. Франк 

және Герц тәжірибелері.  
6. Сыртқы қатты магнит өрісіндегі сілтілік метал атомдарының 

энергия деңгейлерінің диаграммасын тұрғызу 
7. Энергетикалық бірліктерді және олардың арасындағы 

байланысты сипаттаңыз 
8. Нүктелік көзден құрылған тегіс жарықтандыру беті. 
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9. Бордың атомдық моделі негізінде Ридберг тұрақтысын есептеу 
10. Бор моделінің кемшіліктері 
11. Көпэлектронды атомдар үшін Хунд ережесі 
12. Жартылай өткізгіш дегеніміз не, диодтар мен транзисторлардың 

жұмысын сипаттаңыз? 
13. Беттік заряд тығыздығының бет қисықтығынан тәуелділігі 

қандай? 
14. Төрт зарядталған бөлшектердің арасындағы өзара энергиясы 

қандай? 
15. Рентгенді спектрлердің дублетті құрылысын негіздеу 
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REN 2208  РАДИОФИЗИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНИКА НЕГІЗДЕРІ 
 

Көлемі -  3 кредит 
 

Авторлары: 
Ізтлеуов Н.Т. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты 

дене және бейсызық физика кафедрасының доценті 
Сагидолда Е. – PhD, қатты дене және бейсызық физика кафедрасының 

аға оқытушы 
 

Пікір жазғандар: 
Асанов Ғ.С. - PhD, Алматы энергетикалық және байланыс 

университетінің физика кафедрасының аға оқытушысы 
Алимгазинова Н.Ш. - физика-математика ғылымдарының кандидаты,  

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық 
факультетінің қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушы 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Радиоэлектроника – ақпаратты генерациялау, жіберу, қабылдау және 

түрлендіру, сақтау арқылы тарататын ғылым мен техника саласындағы 
бөлімдердің жинақталған атауы. Оның құрамындағы негізгі бөлімдер-  
радиотехника және электроника, сонымен қатар бұл жерге ақпарат алмасу 
үшін қолданылатын көпөлшемді сигналдарды жатқызуға болады: опто- және 
микроэлектроника және функционалдқ микроэлектроника. Радиоэлектроника 
тек радиодиапазондағы электромагниттік тербелістермен ғана шектеліп 
қоймаған. Тіпті өте қысқа толқынды гамма-диапазоны да қолданылады, яғни 
радиоэлектроника  толық спектрді игеру үстінде. Радиоэлектроника 
құрылғыларының көмегімен шешімін табатын негізгі мәселе – шартты 
сигналдар арқылы берілетін ақпаратты беру құрылғыларын және әдістерін 
әзірлеу, қабылдау, өңдеу және сақтау. Ақпараттық үдеріс сигналдарды 
жіберу, түрлендіру және сақтау ретінде өтеді. Радиоэлектрониканың 
ақпараттық бағыты ғылым мен техника саласында техникалық кибернетика 
және есептеу құралдарының пайда болуына септігін тигізеді.  

Студенттер  
- радиоэлектронды құрылғылардың элементтік базасын, аналогтық 

және цифрлік құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін білу керек.  
- радиоэлектронды аспаптар көмегімен нақты экспериментті құру және 

интегралды микросхемалармен жеке элементтер арқылы қарапайым 
радиоэлектронды қондырғыларды құрастыра білу керек;  

- курсты оқу нәтижесінде алған білімдерін педагогикалық және зерттеу 
жұмыстарында қолданудың дағдыларын алуға бағытталған. 

Пәнді жете оқып-үйрену үшін қажетті пәндер: 
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«Жоғары математика», «Жалпы физика курсы», «Электр және магне-
тизм», информатика бөлімдері болып табылады. 

Аралас пәндер тізімі: 
«Статистикалық физика», «Ықтималдықтар теориясы», «Матрицалар 

теориясы». 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атаулары 
1 Сигналдар және олардың түрлері 
2 Сызықты электр тізбектерінің элементтері 
3 Шалаөткізгіш құрылғылардың физикалық жұмыс істеу негіздері 
4 Электронды күшейткіштер және олардың түрлері 
5 Гармоникалық тербелістердің генераторлары 
6 Сандық электроника 
7 Есте сақтау құрылғылары 
8 Микроэлектроника және интегралды микросұлба 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Радиоэлектрониканың «басталар жері» 19 ғасырдағы (1831ж.) Фарадей 

ашқан электрлік пен магниттік өрістерінің заңдары. Кейінірек (сол ғасырдың 
60-шы жылдарында) Максвелл теория жолымен электрмагниттік толқын-
дардың теңдеу жүйелерін жазып берді. Бұл толқындарды іс жүзінде Герц 
бақылап (1887ж.), олардың табиғатта бар екенін дәлелдеді. Техникалық про-
грестің даму барысында өткен ғасырдың 60-шы жылдарында өңдірісте 
алғашқы микросхемалар шығарыла басталды. Микросхемалардың дүниеге 
келгені үлкен табыс болып, электрониканың даму жолында жаңа бастау жа-
рия етілді. Радиоэлектрониканың бұдан әрі дамуы функционалды электрони-
ка, фотоника, кванттық электроника, ақыр аяғында, биоэлектрониканың да-
муымен байланысты. Нанотехнологиялар, құрылымдар және құрылғылар 
бойынша басылымдардың күрт өсуіне байланысты электрониканың даму 
жолында микроэлектрониканың жалғасы наноэлектроника болуы күмән 
туғызбайды. 

Қазіргі таңда радиофизика және электроника әлбетте барлық салаларда 
басты рөл атқаруда. Заманауи электроника дегеніміз толық автоматизация 
негізінде еңбекті жеңілдетіп уақытты үнемдеу десек қателеспейміз. 
Сондықтан техника және технологияның дамуында негізгі орын алуда. 

Пәнді оқытудың мақсаты – физикалық эксперименттегі 
радиоэлектрондық зерттеу әдістерін пайдалануға мүмкіндік беретін білім 
жүйесін қалыптастыру; эксперименттен түскен деректерді қабылдау, 
жинақтау, өңдеу жұмыстарын автоматтандыру және арнайы әдебиетпен 
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жұмыс істей білу. “Радиофизика және электроника негіздері” пәні 
радиотехникалық саладағы физикалық мамандықтар үшін негізгі пән болып 
саналады. Радиоэлектроника негіздерін тереңдете оқу ғылым мен 
техниканың әртүрлі саласындағы кәсіби мамандарды даярлау, болашақ 
ұстазды мектеп бағдарламасының сәйкес бөлімдерін өтуді үйретуге және 
оқушылармен сыныптан тыс жұмыстарды орындау үшін аса маңызды. 

Пәннің объектісі ретінде заманауи электроникада қолданылатын  
радиоэлектронды құрылғылар мен аспаптар қарастырылады. 

Пәнді оқыту кезінде радиотехникалық және электронды құрылғылар мен 
аспаптардың теориялық және тәжірибелік әдістері қолданылатын болады. 

Пәннің негізгі міндеттері: 
- студенттерді радиоэлектрониканың қазіргі заманғы теориялық және 

тәжірибелік нәтижелерімен, сондай-ақ бұл сала бойынша тұрған 
мәселелермен таныстыру; 

- студенттерге электроникада әр түрлі кезеңдерінде өтетін физикалық 
процестер туралы және оларды басқару туралы терең түсінік беру; 

- зерттеудің негізгі әдістері туралы түсінік беру. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Сигналдар және олардың классификациясы 
Сигналдардың классификациясы мен параметрлері. Сигналдарды 

топтастыру. Детерминді және кездейсоқ тербелістер. Тербелістерді 
комплекстік әдіспен бейнелеу. Сигналдардың спектрі. Фурье және Лаплас 
түрлендіру өрнектері. Үздікті және үздіксіз спектр. Сигналдарды үздікті 
түріне айналдыру. Котельников теоремасы. Сандық сигнал.  

 
Сызықты электрлік тізбектердің элементтері 
Тізбектердің анықтамасы және жалпы қасиеттері. Тізбектерді 

топтастыру. Сызықты электр тізбектерінің элементтері. Пассивті элементтер. 
ЭҚК көзі. Ток көзі. Комплекстік кедергі. Әсер берілген тізбектердің 
сипаттамалары. Дифференциалдайтын және интегралдайтын тізбектер. 
Аттенюатор, толықтыратын бөлгіштер. Тізбектелген және параллельді 
контурлар, жиілік және өтпелі сипаттамалары. Сызықтық және бейсызықтық 
тізбектерді сараптау әдістері. 

 
Шалаөткізгіш құрылғылардың жұмыс істеуінің физикалық 

негіздері 
Шалаөткізгіштік аспаптар. Шалаөткізгіш дененің электр өткізгіштік 

қабілеті. Электрон–кемтік өткелі, вольт-амперлік сипаттамасы. 
Шалаөткізгіштік диодтар. Стабилитрон, импульстік диод, варикап, туннельді 
диод. Биполярлы транзистор, оның жұмыс істеу принципі. Униполяр 
транзисторлар. Транзистроларды іске қосу схемалары. Транзистордың 
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эквиваленттік схемасы. Эмиттерлік және коллекторлық p-n өткелдердің 
сыйымдылықтары. Биполярлы транзистордың жиілік сипаттамалары. 
Транзистордың схемаға қосу әдістері және жұмыс істеу ережесі. Статикалық 
және динамикалық сипаттамалары. Транзисторды төртполюстік ретінде 
қарастыру. Транзистордың интегралды және дифференциалды параметрлері. 
Өрістік транзистор. P-n өткелімен басқарылатын өрістік транзистор. Тиегі 
оқшауланған өрістік транзистор, МДП және МОП транзисторлар. 
Эквивалентті схемалары. Статикалық және динамикалық сипаттамалары. 
Дифференциалды параметрлері. Схемаға қосу әдістері.  

 
Электрондық күшейткіштер, олардың классификациясы 

Күшейткіштердің жұмыс істеу принциптері, оларды топтастыру және негізгі 
сипаттамалары. Резистор- сыйымдылық көмегімен құрастырылған күшейту 
каскады. Күшейткіштің негізгі параметрлері, амплитуда-жиілік, фаза-жиілік 
сипаттамалары және өткізу жиілік жолағы.  Көпкаскадты күшейткіш. 
Таңдамалы күшейткіштер. Импульсті күшейткіш, өтпелі және импульстік 
сипаттамлары. Импульс шебінің ұлғаю уақыты және импульс төбесінің түсуі. 
Амплитуда-жиілік сипаттамаларының жоғарғы және төменгі жақтарындағы 
көрінісі. Резонансты күшейткіштер. Тұрақты токтың күшейткіші. 
Дифференциалды күшейту каскады. Кері байланыстар. Эмиттер және 
басталуы қайталағыштар. Амалдық күшейткіштер, негізгі сипаттамалары 
және параметрлері. Сумматор, интегратор, дифференциатор, кедергі 
түрлендіргіші.  

 
Гармоникалық тербеліс генераторы 
Автотербеліс жүйесі. Гармоникалық тербелістердің генераторлары. LC-

гармониялық сигналдың генераторы. Өздік қозудың шарттары. RC- төменгі 
жиіліктегі синусоидалды тербелістердің генераторы. Автотербеліс және 
күтімді ережелердегі мультивибратор. Ара тәріздес генератор.  

 
Сандық электроника 
Сандық электроника және логика алгебрасы. Логикалық схемалар 

теориясының негіздері. Логика алгебрасының негізгі ережелері. 
“ЕМЕС”,”НЕМЕСЕ”, ”ЖӘНЕ”, ”НЕМЕСЕНІ БОЛҒЫЗБАУ” логикалық 
элементтер. ТТЛ схемасы. МДШ және КМДШ транзисторлар көмегімен 
құрастырылған логикалық элементтер. Электронды кілттер. Үштұрақты күйі 
болатын схема. Жадылық схемалар. Триггерлер, оларды топтастыру. RS-, D-, 
JK-, T – триггерлер.  

 
Есте сақтау құрылғылары 
Импульс санауыштар, оларды топтастыру. Тізбекті және параллельді 

санауыштар. Жылжымалы санағыштар. Екілік және ондық санауыштар. 
Тіркегіштер, оларды топтастыру. Информацияны жазу амалдары. 
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Жылжымалы тіркегіштер. Жартылай сумматор, толық сумматор, 
көпразрядты сумматорлар. Сандық бір және көпразрядты компараторлар. 
Шифратор, дешифратор. Код түрленгіштері. Мультиплексор, 
демультиплексор. Мультивибратор. Есте сақтау құрылғылар. Санды-
аналогтық және аналогты-сандық түрленгіштер. 

 
Микроэлектроника және интегралдық микросұлбалар 
Микроэлектрониканың технологиялық негіздері. Микросұлбадағы 

элементтер мен компоненттердің жинақталу дәрежесі. Заманауи 
электрониканың даму тенденциялары. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗБЕСІ 
 

1. Радиоэлектронды өлшеулер және өлшеу аспаптары 
2. Пассивті төртполюстік. Гармониялық және импульстік 

сигналдардың қарапайым тізбектерден өтуі. Жиілікке тәуелді емес кернеу 
бөлгіштері. Тізбектердің өтпелі және жиілік сипаттамалары. 

3. Статикалық ережедегі биполярлы транзисторды зерттеу. 
4. Резонансты контур. Тізбекті және параллельді контурды зерттеу. 
5. RC- және  LC- генераторларды зерттеу. 
6. Мультивибраторларды зерттеу. 
7. Ара тәріздес кернеу генераторын зерттеу. 
8. Резистор-сыйымдылық күшейту каскадын зерттеу. 
9. Эмиттерлік және истокты қайталағыштарды зерттеу. 
10. Дифференциалды күшейту каскады. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Комплекстік бейнелену әдісі. RC, RL – тізбектерінің жиіліктік, 

амплитуда-жиіліктік, фаза-жиіліктік сипаттамалары.  
2. Тармақталмаған тізбектегі токтың резонанстық жиілігін, тербелмелі 

контурдың сапалылығын, өткізу жолағын, амплитудасын анықтау. 
Контурдағы резонанс кезіндегі кернеу.  

3. Төртполюстіктің шығысындағы импульс түрін анықтау.  
4. Биполярлы транзисторды компьютерлік модельдеу.  
5. Тұрақтандырылған қорек көзінің есептеу.  
6. Күшейту каскадтарындағы тізбектерінің жиіліктік, амплитуда-

жиіліктік (АЖС), фаза-жиіліктік (ФЖС) сипаттамаларын зерттеу. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. Эквивилентті кедергілерді есептеу. Ом және Кирхгоф заңдары. 
2. Контурлы токтар әдісі. Беттесу әдісі. 
3.  Бірфазалы синусоидалы токты электр тізбектері. 
4. Электр тізбектеріндегі резонанс. 
5. Фурье қатарына периодты қисықтарды аналитикалық және графо-

аналитикалық әдіс арқылы жіктеу.  
6. R, L немесе R, C – элементтері бартізбектерді есептеу. Операторлық 

әдіс. Классикалық әдіс. 
7. Төртполюстіктер параметрлері.  
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Комплексті бейнелеу әдісі.   
2. Қарапайым RC, RL тізбектердің жиіліктік, амплитуда-жиіліктік, фаза-

жиіліктік сипаттамалары. 
3. Контурдың резонанстық жиілігін, сапалылығын, өткізу жолағын, 

тармақталмаған бөліктен өтетін ток амплитудасын және резонанс кезіндегі 
кернеуін анықтау.   

4. Күшейту каскадының амплитуда-жиіліктік, фаза-жиіліктік 
сипаттамаларын, сапалылығын зерттеу. 

5. Күшейткіштердегі кері байланыс. 
6. Амалдық күшейткіш.  Негізгі сипаттамалары мен параметрлері. 
7. Автотербелмелі жүйе. Гармониялық сигналдардың LC – генераторы. 

Өздік қозудың шарттары. Синусоидалық төменгі жиілікті тербелістердің RC- 
генераторлары. 
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профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 

 
Әдістеменің басты мақсаттары - оқу процесін қоғам талабына сай 

ұйымдастырудың педагогикалық заңдылықтарын, оқытудың мазмұнын, 
дидактикалық принциптерін іске асыру жолдарын белгілеу. Физика, 
информатика және есептеу техникасы пәндерінің мазмұны, әрине, 
ғылымның, техниканың ең соңғы түбегейлі жаңалықтарына сай болуы керек. 
Соңғы онжылдықтарда физиканың, жаратылыстану ғылымдарының басты 
өзегі бейсызықтық әрі ықтималдық ұғымдар болып отыр.  Бұл тұрғыдағы 
зерттеулерді жалпылайтын бейсызық физика, синергетика, өзқауым теориясы 
деп аталатын ғылыми бағыттар қалыптасты.  Информация теориясы осы 
бағыттармен тікелей байланыс тауып, компьютерлік техниканың негізі бо-
лып отыр. Сонымен әдістеменің жаңа міндеті туды:  оқыту барысында осы 
айтылған ғылым салаларының негізгі ұғымдарын қалыптастыру қажет бол-
ды. 

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Жалпы және тео-
риялық физика курсы, жоғары математика, мамандану пәндерi, информатика, 
философия. 

Жанамалас пәндер. Педагогика, психология. 
Бакалавр құзыреттерінің негізгі түрлері. 
Пәнді меңгерген бакалавр келесіні білу тиіс: 
• жалпы орта және жоғары бiлiм беру орындарында физика және 

астрономияны оқыту мақсаттарын; оларды көрсету және жетілдіру 
тәсілдерін; 
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• жалпы орта және жоғары бiлiм беру орындарының физика және 
астрономия курсының мазмұнын, физика және астрономия бойынша оқу-
әдістемелік жиындарға кіретін құралдарды; 

• физика және астрономияны оқыту әдістерін, олардың топтарын және 
олардың оқу үдерісінде жүзеге асырылуын; 

• физика және астрономия бойынша оқу сабақтарын ұйымдастыру 
түрлерін, сабақ түрлерін, физика және астрономия заманауи сабақтарына 
қойылатын талаптарын; 

• физика және астрономияны оқытудың заманауи технологияларын, 
соның ішінде ақпараттық және телекоммуникациялық; 

• физика және астрономияны оқытудың тәсілдерін және оларды оқу 
үдерісінде қолдануын. 

Бакалавр келесі дағдыларға ие болуы тиіс: 
• педагогтық талаптарға сай оқу физикалық эксперименттің барлық 

түрлерін өткізу; 
• физикалық есептерді шығару және эксперименттік нәтижелерді өңдеу 

кезінде пайда болған физикалық шамаларды сандық әдістермен шешу және 
анықтау; 

• физикалық ақпаратты әр түрлі тәсілдермен көрсету (ауызша, таңба 
арқылы, аналитикалық, математикалық, графиктік, схематехникалық, 
көрнекті, алгоритмдік түрлерде). 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
1.  Физика және астрономияны оқыту теориясы мен әдiстемесiнiң 

жалпы мәселелерi 
2.  Физика және астрономияны оқыту әдісі мен тәсіл жүйелері. 

Орта мектепте физика және астрономия сабақтарын ұйымдастыру 
түрлері 

3.  Орта бiлiм беру мекемелерiнде физика және астрономия 
бойынша оқу процесiн ұйымдастыру формалары 

4.  Физика және астрономия пәнінің мазмұнының құрылымы 
5.  Физика және астрономияны оқыту әдістерінің түрлері 
6.  Оқыту процесінің әдістемелік негіздері 
7.  Физикалық оқу экспериментінің түрлері 
8.  Бiлiмдi бағалаудың ғылыми негiздерi  
9.  Механика курсының негізгі ұғымдарын қалыптастыру әдістемесі 

10.  Молекулалық физика курсының әдістемелік мәселелері 
11.  Электродинамика ұғымдарын қалыптастыру мәселелері 
12.  Тербеліс пен толқындар теориясының әдістемелік сұрақтары 
13.  Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы бөлімінің 
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мазмұнына әдістемелік талдау 
14.  Астрономияның негізгі бөлімдерін оқыту ерекшіліктері 
15.  Физиканы және астрономияны оқыту кезіндегі компьютерді 

қолдану  
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Пәндi оқыту мақсаты - ЖОО студенттердi физика және астрономия 

оқытушысының кәсiптiк-педагогтық қызметiне дайындау. Әдiстемелiк 
жұмыс оқытушының кәсiптiк  iс-әрекетiнiң қажеттi бөлiгi болып келедi. Ол 
барлық әлеуметтiк-гуманитарлық, психология-педагогтық, жалпы 
мамандандыру және арнайы мамандандыру пәндер циклдерiндегi бiлiм мен 
бiлiктiлiктi жинақтауды талап етедi. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын міндеттер: 
• орта және ЖОО физика және астрономия курсының құрылымы мен 

мазмұнының ғылыми және психология-педагогтық негiздерiн студенттердiң 
оқып үйренуi, олардың өзара байланысын түсiнуi; 

• студенттердi мектептегi оқыту бағдарламасымен, жоспарларымен,  
стандартқа сай  бiлiммен қамтамасыз ету, оқыту әдiстемесi және 
құралдарымен қаруландыру; 

• физиканы оқыту процесiнде ғылыми жаратылыстану 
дүниетанымдылығының жалпы адамзат мәдениетiнiң құраушысы ретiнде 
көрсететiн бiлiмдердi қалыптастыру;  

• оқу жоспарына сай оқыту сабақтарын жоспарлауға студенттердi 
дағдыландыру, физика және астрономияның пәнаралық байланыстарын 
ескеру;   

• дидактикалық материалдың ғылыми-әдiстемелiк талдауын жүргiзу 
шеберлiгiне дағдылану, оқу орнының бағытын және оқу материалының 
ерекшелiгiн ескере отырып әдiстемелiк тәсiлдердi таңдау, пән бойынша оқу-
тәрбие жұмысын жоспарлау;  

• студенттердiң оқыту физикалық экспериментiн жүргiзуде, техникалық 
оқыту құралдары мен компьютердi пайдаланудың  дағдыларын 
қалыптастыру; 

• студенттердi жалпы орта және жоғары бiлiм беру орындарында сабақ 
жүргiзуге дайындау. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Физика және астрономияны оқыту теориясы мен әдiстемесiнiң 

жалпы мәселелерi 
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Физика және астрономияны оқыту – дидактикалық жүйе. Физика және 
астрономияны оқытудың негiзгi мiндеттерi әлем тану, бiлiм беру, тәрбиелеу, 
дамыту. Физика және астрономияның оқушылардың мамандық таңдаудағы, 
еңбекке үйренудегi ролi. 

Орта оқу орнындағы физика және астрономия курсының құрылымы. 
Жалпы бiлiм беретiн кәсiптiк орта мектептердiң оқу жоспары және ондағы 
физика және астрономияның орны.  

Орта оқу орындарына арналған физика және астрономия бойынша оқу 
бағдарламалары мен оқулықтарға талдау. 

 
Физика және астрономияны оқыту әдісі мен тәсіл жүйелері. Орта 

мектепте физика және астрономия сабақтарын ұйымдастыру түрлері 
Физика және астрономияны оқытудағы дидактикалық принциптер мен 

әдістер. Педагогикалық зерттеулердің әдістері, әдістемелік заңдылықтардың 
статистикалық сипаты, эксперимент, тестілеу. Физиканы оқыту әдiстемесiнің 
интегралдық сипаты, комплекстi жинақтаушы ерекшелiктерi. Оқыту 
әдiстемесiнiң (арнаулы дидактиканың) пәндермен байланысы. Физика және 
астрономияның басқа оқу пәндерiмен  және оқушыларды еңбекке баулумен 
байланысы. Оқушылардың келешек мамандығы бағытымен байланысты 
кәсiптiк мектепте физика және астрономияны оқыту ерекшелiктерi 
(пәнаралық байланыс, қолданбалы дидактикалық материалдың кәсiптiк 
бағыты). Зерттеу әдiстерi мен даму заңдылықтары, даму тарихы.  

 
Орта бiлiм беру мекемелерiнде физика және астрономия бойынша 

оқу процесiн ұйымдастыру формалары 
Физика сабағының түрлері. Физиканы оқыту әдiстемесiнiң жекелеген 

мәселелерi.Жаңа оқу материалын түсіндіру сабағы. Семинар (практика) 
сабағы. Физикалық оқу эксперименті. Білімді, біліктілікті және дағдыны 
бағалау сабағы. Қайталау сабағы. Құрама сабақ. 

Факультативтi сабақтарды ұйымдастыру әдiстемесi. Факультативтi 
курстың бағдарламасы. Физика және астрономия бойынша сыныптан тыс 
жұмыс. 

Оқушылардың сабақ кезiндегi және сабақтан тыс уақыттағы өзiндiк 
жұмысы. 

Оқытуда ғылыми танымдық әдiстердi қолдану: жалпы логикалық 
танымдық әдiстер (анализ, синтез, абстракттау, талдап қорыту, индукция, 
дедукция, аналогия, модельдеу); теориялық және эмпирикалық ғылыми 
әдiстер. Педагогикалық заңдылықтардың статистикалық мәнi.  

 
Физика және астрономияны пәнiнің мазмұнының құрылымы 
Оқытуды ұйымдастыру  түрлерi: сабақ, лекция, семинар, конференция, 

экскурсия. Олардың сипаттамасы. Стандартты емес сабақтар. Физика және 
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астрономия сабағының типтерi мен құрылымы. Сабаққа қойылатын негiзгi 
талаптар. Фронталды лабораториялық жұмыстар. Физикалық практикум. 

Оқыту мәселелерi, физика және астрономия есептерi, олардың 
классификациясы және шешу әдiстерi. Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 
Сабақ жоспары. Физика және астрономия курсының радиалдық немесе 
сызықты құрылымы. Физика және астрономия курсының концентрлік немесе 
деңгейлік құрылымы. Сатылы құрылым. Физика және астрономия курсының 
екісатылы құрылымы. Үшсатылы құрылым. 

 
Физиканы және астрономияны оқыту әдістерінің түрлері 
Физиканы оқыту әдістемесінің түрлері: информациялық- 

репродуктивтік, іздену - эвристикалық, зерттеу әдістері.  Оқытуды 
жандандыру әдістері:  тірек белгілер, қайшылық кезеңдер, құрылымдық-
логикалық жүйелер,  нысаналық оқыту.  

 
Оқыту процесінің әдістемелік негіздері 
Физиканы оқытуда ғылыми әдістердің логикалық негіздерін қолдану. 

Жалпы дидактикалық принциптер. Физиканы оқыту әдістерінің түрлері. 
Физиканы оқытудағы ғылыми, логикалық әдістер. Физиканы және 
астрономияны оқытудағы ғылыми таным әдістері, әдістемесі және логика: 
анализ және синтез, индукция және дедукция, абстракциялау, жалпылау, 
аналогия және модельдеу.  

 
Физикалық оқу экспериментінің түрлері 
Физика және астрономия пәндері бойынша оқыту процесін жабдықтау. 

Физика  және астрономия кабинетіне, лабораторияға құрал-жабдықтарға 
негізгі міндеттер. Көрнекті құралдарды қолдану. Техникалық оқу кұралдары 
олардың оқыту процесіндегі ролі және қолдану әдістемесі. Демонстрациялық 
және компьютерлік тәжірибиелер, олардың мағынасы және оларға 
қойылатын әдістемелік міндеттер.  

Физикалық демонстрация. Фронтальды лабораториялық жұмыс. 
Физикалық практикум. Физика кабинетін жабдықтау.  

 
Білімді бағалаудың ғылыми негіздері 
Физика және астрономия бойынша бiлiмдi, бiлiктiлiктi, дағдыны 

бақылау және тексеру. Бақылаудың түрлерi. Программалық бақылау және 
компьютер арқылы бақылаудың мысалдары. Білімді бағалайтын көп сатылы 
сүлбенің  негізгі қағидалары. Педагогиканың синергетикалық негіздері. Білім 
сапасын бағалаудың рейтингтік жүйесі. Тест әдісі. Педагогикалық еңбекті 
бағалау әдістемесі. Оқытудың жаңа технологияларының информациялық 
негіздері. Білім берудің синергетикалық  талдауының мақсаты мен 
құрылымы, кредиттік жүйе.   
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Механика курсының негізгі ұғымдарын қалыптастыру әдістемесі 
Кинематика ұғымдары: санақ жүйесі, орын ауыстыру, жылдамдық, үдеу, 

материалдық нүктенің қозғалысын векторлық және координаттық түрде 
сипаттау. Динамика бөлімінің негізгі ұғымдары: масса, күш. Центрге 
тартқыш күш. Сақталу заңдылықтарының кеңістік  пен уақыттың 
қасиеттеріне байланысы.  Бейсызық динамика туралы түсінік.  Динамикалық 
бейберекеттік. 

 
Молекулалық физика курсының әдістемелік мәселелері 
Молекула-кинетикалық ұғымдар. Моль. Температура. 

Термодинамикалық ұғымдар (бірқалыпты және бірқалыпсыз күйлер, ішкі 
энергия, жылу мөлшері, жұмыс, энтропия). Фазалық өзгерістерді сипаттау. 
Өзұқсас фракталдық объектілер. Бірінші және екінші термодинамика 
заңдары. Біртексіз бейсызық термодинамиканың принциптері.  

 
Электродинамика ұғымдарын қалыптастыру мәселелері 
Электр заряды. Электр өрісі. Кернеулік, потенциал түсініктері. 

Электромагниттік өрістің күштік және энергетикалық сипаттамалары. 
Электромагниттік құбылыстардағы санақ жүйесінің ролі. Электростатикалық 
өрістің қасиеттері мен сипаттамалары. Зат ішіндегі электр өрісі. Электр тогы.  

 
Тербеліс пен толқындар теориясының әдістемелік сұрақтары 
Электромагниттік толқын. Электромагниттік толқынның қасиеттері. 

Электрмагниттік және мехникалық құбылыстардың ұқсастығын пайдалану. 
Толқын дисперсиясы мен квазибөлшектер ұғымдары. Электромагниттік 
әсерлесудің тасымалдаушылары – фотондар. Бейсызық дисперсия.  

 
Атом ядросы және элементар бөлшектер физикасы бөлімінің 

мазмұнына әдістемелік талдау 
Атом құрылысын оқыту әдістемесі. Бордың кванттық постулаттары. 

Бөлшектің толқындық қасиеттері. Ядро құрылымы. Байланыс энергиясы. 
Нуклондардың өзара түрленуі. Орнықты элементар бөлшектер. 
Антибөлшектер. Бөлшектенген заряд. Электрон. Протон. Нейтрон. Мезондар. 
Кварктар. Резонанстар. 

 
Астрономияның негізгі бөлімдерін оқыту ерекшіліктері 
Центрлік өрістегі дененің қозғалысы. Кеплер заңдары. Планеталар 

туралы түсінік. Күн жүйесінің термодинамикалық күйі. Электрмагнитті 
толқындардың әртүрлі ортада таралу ерекшіліктері. Радиоастрономия. 
Астрометрия түсініктері. Космостық навигация әдістері. Термоядролық 
реакциясы – жұлдыздардың энергия көзі. Нейтронды жұлдыздар туралы 
түсінік. Телескоптар және астрономиялық обсерваториялар. Жұлдызды 
аспанды бақылау. 
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Физиканы және астрономияны оқыту кезіндегі компьютерді 

қолдану  
Оқытудағы жаңа технологиялар. Физика және астрономия сабағында 

оқушының компьютермен өзіндік жұмысы. Физика және астрономияны 
оқытуды жандандыру әдiстерi. Қайшылық кезеңдер, тiрек белгiлер, 
логикалық-құрылымдық жүйелер құрудың мысалдары. Физиканы оқыту 
процесiн жабдықтау. Физика және астрономия кабинетiн және 
лабораториясын жабдықтауға қойылатын негiзгi талаптар. Көрнектiлiк, 
техникалық құралдарды пайдалану әдiстемесi. Демонстрациялық 
эксперимент, оның мәнi, оған қойылатын әдiстемелiк талаптар. Физика және 
астрономияны оқыту әдiстерi мен құралдарына комплекстi тәсiлдердi 
қолдану.   

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГIЛІ  ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
1. Сапалық есептер түрлерiн шешу әдiстемесi. 
2. Физика және астрономия бойынша оқу материалдарын 

жоспарлау: жоспарды құрастыру және әртүрлi сабақтар конспектiн 
дайындау. 

3.  Физика және астрономия методологиясы мәселелерi мен 
әдiстемесi бойынша баяндама дайындау және оны сабақ сценарийiне қатысты 
студенттер тобының алдында жариялау. 

4. Аналитикалық  және сандық есептер түрлерiн шешу әдiстемесi. 
5. Графиктiк  есептер түрлерiн шешу әдiстемесi. 
6. Эксперименттiк  есептер түрлерiн шешу әдiстемесi. 
7. Демонстрациялық  есептер түрлерiн шешу әдiстемесi. 
8. Шамалау есептер түрлерiн шешу әдiстемесi. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Кинематиканың негізгі түсініктерін қалыптастыру әдістемесі 
2. Динамиканың негізгі түсініктерін қалыптастыру әдістемесі  
3. Орта мектептегі «Импульстің сақталу заңы» тақырыбын оқыту 

әдістемесі  
4. Орта мектептегі «Импульстің моментінің сақталу заңы» 

тақырыбын оқыту әдістемесі  
5. Орта мектептегі «Энергияның сақталу заңы» тақырыбын оқыту 

әдістемесі  
6. Орта мектептегі молекулалық физика курсының әдістемелік 

сұрақтары 
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7. Орта мектептегі «Термодинамиканың 1-ші заңы» тақырыбын 
оқыту әдістемесі  

8. Орта мектепте радиоастрономияның негізгі түсініктерін 
қалыптастыру әдістемесі  

9. Орта мектепте астрометрияның негізгі түсініктерін қалыптастыру 
әдістемесі  

10.  Орта мектепте нейтрондық жұлдыздар  түсініктерін 
қалыптастыру әдістемесі  

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Физикалық құбылыстарды қозғалыс теңдеуі негізінде  модельдеу 
2. Потенциалдық  өрістегі бөлшектердің қозғалысы 
3. Бейсызық маятник динамикасының бейберекеттігі 

(стохастылығы) 
4. Кедергі ескерілгендегі дененің қозғалысы 
5. Зарядталған бөлшектердің  магнит өрісіндегі қозғалысы 
6. Жылдамдықтың  берілген  интервалындағы  молекулалардың 

салыстырмалы санын анықтау 
7. Тармақталған  электр  тізбегін  есептеу 
8. Тепе-теңсіз құбылысты гармониялық талдау 
9. Импульстердің информациялық энтропиясы 
10. Тармақталған  электр  тізбегін  есептеу 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ 

 
Негiзгi:  
1.  Құдайкулов М., Жанабергенов К. Орта мектепте физиканы 

оқыту әдiстемесi, Алматы, 1998, 310 б. 
2. Жаңабаев З.Ж., Тынтаева Ш.Б., Жолдасова Х.Б. Физиканы оқыту 

әдiстемесi, Алматы, 2002, 119 б. 
3. Ақитай Б. Е. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік 

негіздері: оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2006. - 280 б. 
4.  Қалығұлов, А. Ж.   Физиканы оқыту методикасы. - Алматы : Рау-

ан, 1992. - 207 б. 
5.  Каменецкий С.Е., Пурышева Н.С., Важеевская., Н.Е. и др. Тео-

рия и методика обучения физике в школе: Общие вопросы/, - М., 2000, 368 с. 
6. Бурсиан Э.М. Задачи по физике для компьютера, М., 1991, 291с. 
 
Қосымша:  

http://irbis.ppi.kz/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9,%20%D0%91.%D0%95.
http://irbis.ppi.kz/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%93%D2%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%96.


70 

 

1. Закирова Н. А.,   Гаврилова Е. П. Физика мен астрономиядан 
тестік тапсырмалар жинағы: 9 сынып. - Көкшетау : Келешек - 2030, 2007. - 
199 б. 

2. Жанабаев З.Ж., Мукушев Б.А. Синергетика в педагогике, Алма-
ты, 2002, 127 с. 

3. Оқушы анықтамасы: Физика. - Алматы : Арман-ПВ, 2005. - 408 б. 
4. Симакин М. В., Хамзина Б. Е. Физикадан есеп шығарудың 

әдістемелік нұсқаулары: жаратылыстану-математика бағытындағы 10-
сыныпқа арналған. - Көкшетау : Келешек - 2030, 2007. - 119 б. 

5. Физический практикум для классов с углубленным изучением 
физики/  Под ред. Ю.И.Дик, О.Ф.Кабардина, М., 1993, 208 с. 

6. VІІ - XІ сыныптардың физика және астрономия бойынша мектеп 
оқулықтар мен әдістемелік құралдар. 

 

http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNKAZ&P21DBN=KNKAZ&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://irbis.pushkinlibrary.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNKAZ&P21DBN=KNKAZ&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%92.
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ZhA 1301  ЖАЛПЫ АСТРОНОМИЯ 
 

Көлемі  - 3 кредит 
 

Авторы: 
Ізтілеуов Н.Т. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты 

дене және бейсызық физика кафедрасының доцент 
Бейсебаева А.С. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты 

дене және бейсызық физика кафедрасының доцент қызметін атқарушы 
 

Пікір жазғандар: 
Чечин Л.М. - физика-математика ғылымдарының докторы,  

В.Г. Фесенков атындағы астрофизикалық институтының профессоры 
Наурзбаева Айша Жетибаевна - физика-математика ғылымдарының 

кандидаты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, қатты дене 
физикасы және бейсызық физика кафедрасының доценті қызметін атқарушы 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
 Пәннің тағайындалуы.  
 Пәнді оқытуда студенттің:   
- астрономия саласындағы зерттеулердiң негiзгi объектiлерi мен 

облыстары бойынша; 
- астрономиялық құбылыстар мен процестердi зерттеудiң негiзгi 

эксперименталдық, теориялық және сандық әдiстерi жөнiнде; 
- астрономиялық және космофизикалық процестер мен 

құбылыстардың ең танымал теориялары мен моделдерi және оларды 
практикалық қолдану туралы. 

түсiнiгi болуы тиіс: 
- жалпы астрономияның негiзгi түсiнiктерi, заңдары мен моделдерiн; 
- астрономияда пайдаланылатын математикалық аппарат пен 

әдiстерді; 
- астрономиялық бақылаулардың осы күнгi құралдары мен әдiстерiн, 

соның iшiнде космостық аппараттардан бақылауға қажеттi құралдар мен 
әдiстердi; 

- астрономиялық информацияны өңдеудiң компьютерлiк әдiстерiн 
бiлуi тиіс. 

- іргелі физика заңдары мен математикалық аппаратты астрономиялық 
объектілерінің физикалық және математикалық моделдерін құру үшін 
қолдануға; 

- талдау, тұжырымдау және арнайы әдістер көмегімен астрономияның 
мәселелері мен есептерін шешуге білігі болуы тиіс; 
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- астрономиялық құбылыстар мен үдерістерді, ғарыштық объектілер 
мен сәулеленулердің физикалық қасиеттері мен сипаттамаларын  
эксперименталды зерттеуге; 

- алыс және жақын космостағы физикалық құбылыстар мен 
процестердi зерттеуде теориялық және сандық әдiстердi қолдана бiлуге, 
математикалық моделдердi жасай алуға; 

- алынған астрономиялық мәліметтерді өңдеу және оны жаңа 
компьютерлiк технологияны пайдаланып сараптауға дағдысы болуы тиіс. 

Пәнді меңгеруі үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Пәнді толық ұғу 
үшін студент  жалпы физика курсын, жоғары математиканы және информа-
тиканы білуі қажет. 

Жанамалас пәндер тізімі: «Сфералық астрономия», «Астрометрия», 
«Астрофизика негіздері», «Галактикалық астрономия», «Аспан 
механикасының элементттері». 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптардың атауы 
1 Кіріспе 
2 Сфералық астрономиядан негізгі мағлұматтар 
3 Ғаламшарлардың көрінетін және нақты қозғалысы 
4 Аспан денелерінің өлшемдерін, пішіндерін және оларға дейінгі 

қашықтықтарды анықтау 
5 Жер қозғалысы 
6 Айдың қозғалысы. Тұтылулар 
7 Астрофизикалық құралдар және бақылаулардың негізгі әдістері 
8 Күн 
9  Күн жүйесі 
10 Жұлдыздар 
11 Біздің Галактика 
12 Галактикадан тыс астрономия 
13 Аспан денелерінің пайда болуы мен эволюциясы 
14 Космология элементтері 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 

Астрономия ежелгі ғылымдардың бірі болып табылады, ол аспан 
денелері мен олардың жүйелерінің пайда болуы мен дамуы, қозғалысы мен 
құрылысын зерттейтін ғылым.  
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Астрономия Күн және жұлдыздарды, ғаламшарлар мен олардың 
серіктерін, кометалар мен метеорлық денелерді, жұлдыздық жүйелерді 
зерттейді. 

Астрономия аспан денелерінің құрылысы мен дамуын, орналасу мен 
қозғалысын  зерттей отырып, нәтижеде бізге жалпы Ғалам құрылысы мен 
дамуы туралы түсінік береді.  

Астрономия және оның әдістерінің осы күнгі қоғам өмірінде де алатын 
орны өте зор, бұл әдістер уақытты өлшеу, ғарышкерлік, авиация, теңізде 
жүзу және т.с.с. салаларда кеңінен қоланылады.  

Географиялық және топографиялық карталар жасау, теңіз тасулары мен 
қайтуларын есептеу, пайдалы қазбаларды іздеп табуда маңызды болып 
саналатын жер бетінің әртүрлі нүктелеріндегі ауырлық күшін анықтау – 
осының бәрінің негізінде астрономиялық әдістер жатыр. Астрономияның 
физика, химия, математика салаларымен тығыз байланысы осы күнгі 
ғарыштық техника жетістіктерінің негізі болып табылады. 

Пәнді оқытудың мақсаты -  студенттерді астрономия есептері және 
әдістермен таныстыру.        Аталмыш 
курсты меңгерген студент астрономия ғылымының алдында тұрған 
мәселелердің мән-жайын түсінуге міндетті және сфералық астрономия, аспан 
механикасы, теориялық және практикалық астрофизика, жұлдыздық 
астрономия, космология сияқты тереңдетілген курстарды меңгеруге дайын 
болулары тиіс.   

Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: 
- студенттерді астрономияның қазіргі заманғы нәтижелерімен, сондай-

ақ сала алдында тұрған мәселелермен таныстыру; 
- аспан денелерінің орналасуы мен қозғалысын бақылау және есептеу 

әдістерімен таныстыру;  
- денелерінің қозғалысы мен дамуын сипаттаудың ғарышкерлік 

дамуындағы ролі мен маңыздылығы туралы түсінік беру.  
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Кіріспе 
Астрономия пәні және міндеттері. Астрономия бөлімдері. 

Астрономияның пайда болуы және дамуының негізгі кезеңдері. 
Астрономияның практикалық маңыздылығы. Астрономиялық зерттеулердің 
негізі мен көздері. Ғалам құрылуы туралы қысқаша мағлұматтар. 

 
Сфералық астрономиядан негізгі мағлұматтар. 
Шырақтардың көрінетін орындары. Жұлдыздар, Күн, Ай және 

ғаламшарлардың көрінетін қозғалыстары. Географиялық координаттар. 
Аспан сферасы. Көкжиектік және экваторлық аспан координаттарының 
жүйелері. Әлем полюсі биіктігінің бақылау орнының географиялық ендігінен 
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тәуелділігі. Аспан сферасының тәуліктік қозғалысымен байланысты 
құбылыстар.  Шырақтар координаттарының тәуліктік қозғалыс кезіндегі 
өзгерістері. Эклиптика. Эклиптикалық координаттар жүйесі. Күннің асан 
сферасындағы қозғалысы. Әртүрлі ендіктердегі Күннің тәуліктік қозғалысы. 
Уақытты өлшеу негіздері. Жұлдыздық тәуліктер. Жұлдыздық уақыт. Шын 
күндік тәуліктер. Шын күндік уақыт. Орташа күндік тәуліктер. Орташа 
күндік уақыт. Уақыт теңдеуі. Уақытты өлшеу жүйелері. Күнтізбе. Сфералық 
үшбұрыш және сфералық тригонометрияның негізгі формулалары. 

 
Ғаламшарлардың көрінетін және нақты қозғалысы. 
Ғаламшарлардың жұлдыздар аясындағы көрінетін қозғалысы. 

Птолемейдің әлемдік жүйесі. Коперниктің әлемдік жүйесі. Ғаламшарлардың 
негізгі конфигурациялары:  төменгі және жоғарға бірігулер, максималды 
элонгациялар. Төменгі және жоғарғы ғаламшарлардың қозғалыс 
ерекшеліктері. Жоғарғы ғаламшарлардың кері қозғалысы және 
ғаламшарлардың айналу периодтарының Күнге дейінгі қашықтықтан 
тәуелділігі. Ғаламшарлар айналуының синодтық және сидерлік периодтары. 
Тропиктік жыл. Синодтық қозғалыс теңдеуі. Кеплер заңдары. Ғаламшарлар 
орбиталарының элементтері. Теориялық астрономияның негізгі есептері. 
Ауырлық теориясының табиғаты және оның астрономиядағы ролі. Екі дене 
есебі. Астрономияда қашықтықты анықтау. Тәуліктік және жылдық 
параллакстар. Астрономиялық бірлік. Парсек. Ғарыштық қашықтықтар 
шкаласы. Кеплердің үшінші заңы және Бүкіләлемдік тартылыс заңы. 
Ұйытқыған қозғалыс пен күш. Ай қозғалысын ұйытқытатын күштер. Тасу 
және қайту. Үш және одан көп денелер есебі. Аспан объектілерінің 
маасаларын анықтау. Жасанды Жер серіктернің қозғалысы. Ғарыштық 
аппараттар қозғалысы. 

 
Аспан денелерінің өлшемдерін, пішіндерін және оларға дейінгі 

қашықтықтарды анықтау. 
Жер радиусын анықтау. Триангуляция. Жердің өлшемдері мен пішіні. 

Аспан денелеріне дейінгі қашықтықтарды анықтау. Астрономиядағы 
қашықтықтың өлшем бірліктері. Бақылаулар бойынша тәуліктік және 
жылдық параллакстарды анықтау. Астрономиялық бірлікті анықтау (Күн 
параллаксы). Шырақтардың өлшемдері мен пішіндерін анықтау. 

 
Жер қозғалысы. 
Жердің Күнді айнала қозғалысы. Жердегі жыл мезгілдерінің ауысуы. 

Жердің өз осі бойымен айналуы. Жер осінің прецессиялқ және нутациялық 
қозғалысы. Жер осінің прецессиялық қозғалысының салдары. Жер 
полюстарының беттік қозғалысы. 

 
Айдың қозғалысы. Тұтылулар. 
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Айдың орбитасы және ұйытқуы. Айдың көрінетін қозғалысы мен 
фазалары. Айдың айналу периодтары. Айдың айналуы мен либрациясы. 
Айдың шырақтар бетін жабуы. Күн тұтылуы. Ай тұтылуы. Күн және Ай 
тұтылуларының алғышарттары. Жылдағы тұтылулардың жалпы саны. Сарос. 

 
Астрофизикалық құралдар және бақылаулардың негізгі әдістері. 
Телескоптар. Көз – сәуле қабылдағыш құралы. Астрофотография. 

Фотоэлектрлік сәуле қабылдағыштар. Спектралдық құралдар. Әуе 
шарларынан, ұшақтардан және ғарыштық аппараттардан жасалатын 
астрофизикалық зерттеулер. Радиолокациялық әдістер туралы түсінік. 

 
Күн.  
Күн туралы жалпы мағлұматтар. Күн спектрі мен химиялық құрамы.                        

Күн тұрақтысы және оны өлшеу. Күннің сыртқы қабаттарының 
температурасы. Күннің ішкі құрылысы. Фотосфера. Грануляция және 
конвективтік аймақ. Күн атмосферасының сыртқы қабаттары. Хромосфера. 
Тәж. Күннің радиосәулеленуі. Күн атмосферасындағы активті түзілістер. Күн 
активтілігінің циклы. 

 
Күн жүйесі . 
Жалпы мағлұматтар. Жер ғаламшары. Жердің магнит өрісі, поляр 

шұғыласы және радиациялық белдеулер. Күн және Жер құбылыстарының 
байланысы. Ай. Ғаламшарлар фазалары. Бақылаулар шарттары.   Меркурий.   
Шолпан. Марс. Жер тобы ғаламшарлары құрылуының жалпы мәселелері. 
Юпитер. Сатурн.  Уран және Нептун. Алып ғаламшарлары құрылуының 
жалпы мәселелері. Кіші ғаламшарлар. Кометалар. Метеорлар. Метеориттер. 

 
Жұлдыздар.  
Қалыпты жұлдыздар. Қалыпты жұлдыздардың спектрлері және 

спектрлік классификация. Колориметрия негіздері. Абсолют жұлдыздық 
шама және жұлдыздардың жарқырауы. Спектр-жарықтылық диаграммасы. 
Жұлдыздық температуралар шкаласы туралы түсінік. Жұлдыздар 
өлшемдерін анықтау әдістері. Радиус-жарықтылық-масса тәуелділігі. 
Жұлдыздар қойнауындағы физикалық шарттар және жұлдыздар құрылуы. 
Жұлдыздар атмосферасы. Ғаламшарлық тұмандықтар. Қос жұлдыздар. Қос 
жүйелердің жалпы сипаттамалары. Визуалды-қос жұлдыздар. Тұтылмалы 
айнымалы жұлдыздар. Спектрлік-қос жұлдыздар. Физикалық айнымалы 
жұлдыздар. Пульсациялаушы айнымалылар. Эруптивті айнымалылар, 
пульсарлар және нейтронды жұлдыздар. Рентгендік сәулелену көздері. Қара 
құрдымдар. Жұлдыздардың пайда болуы мен дамуы.  

 
Біздің Галактика  
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Біздің Галактикаға жататын объектілер. Жұлдыздарға дейінгі 
қашықтықты анықтау. Галактикадағы жұлдыздар таралуы. Жұлдыздық 
шоғырлар. Жұлдыздардың кеңістіктік жылдамдықтары және Күн жүйесінің 
қозғалысы. Галактика айналуы. Жұлдызаралық шаң-тозаң. Жұлдызаралық 
газ. Ғарыштық сәулелер, галактикалық тәж және Галактиканың магнит өрісі. 
Галактиканың жалпы құрылымы.  

 
Галактикадан тыс астрономия  
Галактикалар жіктелуі және олардың спектрлері. Галактикаларға 

дейінгі қашықтықты анықтау. Галактикалардың физикалық қасиеттері. 
Галактикалар ядроларының активтілігі. Квазарлар. Галактикалар эволюциясы 
мен кеңістіктік таралуы.  

 
Аспан денелерінің пайда болуы мен эволюциясы. 
Космогониялық мәселелер. Жұлдыздардың пайда болуы мен 

эволюциясы. Ғаламшарлардың пайда болуы. Кант, Лаплас және Джинс 
гипотезалары. Күн жүйесінің пайда болуы мен эволюциясы жайлы осы күнгі 
түсініктер.  

 
Космология элементтері. 
Біртекті изотропты Ғалам моделдері. Хаббл заңы. Фридман шешімі. 

Кризистік тығыздық. Стандартты ғарыштық сценарий. Реликті сәулелену. 
Ғаламның ұяшықты құрылымы.  

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  
 

1. Аспан сферасы және оның негігі элементтері. Бағдарлау негіздері. 
2. Аспан координаттарының жүйелері. 
3. Аспан сферасының тәуліктік айналуы. Шырақтар кульминациясы. 

Шырақтың меридиандағы биіктігі. 
4. Жұлдыздық аспанның қозғалмалы картасы. 
5. Күннің тәуліктік және жылдық көрінетін қозғалысы. 
6. Уақытты өлшеу бірліктері мен жүйелері. 
7. Жұлдыздардың параллаксы және өздік қозғалысы. 
8. Айдың қозғалысы және физикалық табиғаты. 
9. Кеплер заңдары және ғаламшарлар конфигурациялары. 
10. Астрофизикалық зерттеулер әдістері. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Аспан координаттарының жүйелері. 
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2. Уақытты өлшеу. 
3. Күнтізбелер. 
4. Кеплер заңдары. 
5. Ғаламшарлар мен ғарыштық аппараттар қозғалысы. 
6. Аспан денелерінің массасын, өлшемдерін, пішіндері мен оларға 

дейінгі қашықтықты анықтау.  
7. Жұлдыздар өлшемдерін анықтау әдістері. Радиус-жарықтылық-масса 

тәуелділігі. 
8. Жұлдыздарға дейінгі қашықтықты анықтау. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  

 
1. Күннің бір зодиакалды шоқжұлдыздардан келесісіне өтуін жұлдыздық 

аспан картасын пайдаланып анықтау. 
2. Шырақтың сағаттық бұрышын бақылау орнының бойлығын, 

экваторлық координаттары мен белдеулік уақытты пайдалан отырып есептеу. 
3. Күн қозғалысының бірқалыпсыздығы. Уақыт теңдеуі. Орташа күн 

уақыты. 
4. Ғаламшарлардың максималды элонгациясын анықтау.   
5. Ғаламшарлардың қарсытұруын анықтау.  
6. Ғаламшарлардың синодтық және сидерлік периодтарын анықтау.  
7. Планеталарға дейінгі қашықтықты олардың синодтық периодтары 

бойынша анықтау.  
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Жерге Ай тарапынан әсер ететін тасу күшін бағалау. 
2.  Таңдап алынған жұлдыздың жұлдыздық шамасын визуалды бағалау.  
3. Қызыл және көгілдір алыптардың спектрлерінің ерекшеліктері. 
4. Газ-тозаңдық тұмандықтар мен шашыраған шоғырлар арасындағы 

генетикалық байланыс.   
5. Галактикадағы нейтрал сутегінің таралуы. 
6. Квазарлар белсенділігінің стандартты сценарийі аясында, квазардың 

жарықтылығының шамасы арқылы қара құрдымға аккрецияланатын зат 
массасын анықтау. 

7. Ұлғайған Ғалам теориясы. 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗБЕСІ 
 

Негізгі: 
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Наурзбаева А.Ж. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты 

дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 
Алимгазинова Н.Ш. - физика-математика ғылымдарының кандидаты, 
қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 
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Чечин Л.М. - физика-математика ғылымдарының докторы, В.Г. 
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Изтлеуов  Н.Т. - физика-математика ғылымдарының кандидаты,   
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қатты дене және 

бейсызық физика кафедрасының  аға оқытушысы 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Пәннің тағайындауы. «Астрометрия» пәні - аспан денелерінің 
позициялық бақылаулардың әдістері мен негізгі түсініктерін игеруіне, 
сонымен қатар астрометриялық бақылаулардың қажетті редукцияларды 
үйренуіне бағытталған.  

Астрометрия астрономияның негізгі бағыттарының бірі болып 
табылады. Астрометрия аспан координаттар жүйелерін анықтау, Жердің 
айналуын мейлінше толық сипаттайтын параметрлер жиынын табу, 
астрономиялық бақылаулар негізінде дәл уақытты анықтау, күнтізбе құру, 
жер бетіндегі нүктелердің географиялық координаттарын бақылаулар 
негізінде дәл анықтау сияқты маңызды мәселелермен, сондай-ақ бұл 
мәселелерді шешудің теориялық және практикалық әдістерді табу және ары 
қарай жетілдірумен айналысады. Астрометриялық өлшеулердің нәтижелері 
барлық астрономияның бөлімдеріндегі актуалды мәселелерін түсіну және 
шешу үшін қажет, сонымен қатар көптеген жанамалас ғылымдардың, 
адамзаттың күнделікті, шаруашылық және әскери қызметтерінде 
қолданылады. Сондықтан, квалификациясы жоғары астроном-мамандарын 
дайындау барысында астрометрияны үйренудің маңыздылығы белгілі. 

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) 
Пәнді оқу нәтижесінде студент: 
• астрономиядағы және күнделікті өмірдегі астрометрияның ролі мен 

орны туралы түсiнiгi болуы тиіс; 
• астрометрияның негізгі міндеттерін  бiлуі тиіс; 
• аспан және жер координаттар жүйелерiн құрастыру мен іске асыру 

принциптері туралы түсiнiгi болуы тиіс; 
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• жұлдыздар мен өзге аспан денелерiнiң координаталарын бiр 
координаталар жүйесiнен басқа жүйелерге түрлендiрудi бiлуі тиіс;  

• астрономиялық әдістер арқылы уақыт өлшеу принциптері туралы 
түсiнiгi болуы тиіс; 

• бұрышөлшегіш құралдардың жұмыс iстеу принциптерi бойынша 
түсiнiгi болуы тиіс; 

• аспан денелерінің позициялық бақылаулар әдістерін бiлуі тиіс; 
• өлшенген координаталарды рефракция, аберрация, параллакс, 

прецессия мен нутацияға келтiру әдiстерi бойынша білігі болуы тиіс; 
• астрометриялық каталогтарды, оның iшiнде электронды 

каталогтарды қолдана бiлуі тиіс. 
Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Пәнді толық ұғу 

үшін студент жалпы астрономияны, жоғары математика элементтерiн, 
механика мен оптиканың негiздерiн білуі қажет.  

Жанамалас пәндердің тізімі:  «Сфералық астрономия», 
«Астрономияның эксперименттік әдістері», «Практикалық астрономия», 
«Аспан механикасы». 

 
ПӘННІҢ ТАКЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Пәнге кіріспе 
2 Астрономиялық координаталар жүйелері 

3 Қазіргі заманғы астрометрияда аспан координата жүйелерін 
анықтау әдістері мен жүзеге асыру 

4 Жер пішіні  
5 Жер айналуы 
6 Уақытты санау жүйелері: жұлдыздық пен күндік уақыт 

7 Уақытты санау жүйелері: атомдық және динамикалық уақыт 
шкалалары 

8 Шырақтардың аспан сферасындағы орналасуын бұрмалайтын 
эффектілер 

9 Астрометриялық бақылаулардың редукциясы 

10 Практикалық астрономия мен іргелі астрометрияның әдістері мен 
құралдары 

11 Астрометриядағы базалары асаұзын радиоинтерферометрлер 
(БАҰР) 

12 Ғарыштық астрометрия 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
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Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерді астрометрияның 
міндеттерімен, бақылау мен есептеу әдістерімен таныстырып, оның ғарышты 
зерттеудегі және күнделікті өмірдегі маңызы мен орнын көрсету; 
студенттерді алған білімдерін өз бетімен іс жүзінде қолдануды үйрету. 

Пәннің негізгі міндеттері:  
• астрометрияның негізгі міндеттері туралы, ғарыш зерттеу кезіндегі, 

ғылымның басқа салаларында және күнделікті өмірдегі астрометрияның мәні 
мен орны туралы білім алу;  

• аспан және жер координата жүйелерiн құрастыру мен іске асыру 
принциптерін игеру;  

• уақыт өлшеу және сақтау принциптерінің әдістерін зерттеу; 
• жұлдыздар мен өзге аспан денелерiнiң координаталарын бiр 

координаталар жүйесiнен басқа жүйелерге түрлендiрудi үйрену; 
• бұрышөлшегіш құралдардың жұмыс iстеу принциптерiн және аспан 

денелерінің позициялық бақылаулар әдістерін үйрену; 
• шырақтардың аспан сферасындағы орналасуын бұрмалайтын әртүрлі 

факторларын практикада ескеру әдістерін үйрену; 
• астрометриялық каталогтарды қолдануды үйрену. 
Астрометрия пәні аспан денелерінің көрінетін орны мен қозғалысын, 

аспан денелері мен Жердің пішінін және Жер айналуын, уақытты анықтап 
сақтауын зерттейді. Негізгі зерттеу әдісі – теориялық өңдеуден өтетін 
позициялық бақылаулар (аспанда бұрыштарды өлшеу). 

Астрометрия - көне ғылымдарының бірі, ол кеңістікте бағдарлау, уақыт 
өлшеу  қажеттігінен пайда болды. Аспан шырақтарының бақылау 
мәліметтері жинақталу кезеңінен астрометрия басталады. Астрономиядағы 
маңызды жетістіктер көне мысыр  абыздарымен байланысты, ғылыми көз 
қарасынан қарағанда олардың нәтижелері қазіргі уақытта да бағалы. 
Астрометрияның кейінгі алға басуы көне грек ғылымның өркендеуімен 
байланысты. Осы кезде астрономия - нақты математикалық ғылым ретінде 
қарастырылады. 16 ғасырда Коперниктің «Аспан сфераларының айналуы 
туралы» әйгілі кітабі шыққан кезінде астрономияда үлкен өзгеріс болды. 17 
ғасырдың басында Галилей, өзі құрастырған телескоп арқылы, бірқатар 
маңызды жаңалықтарға ие болды. Телескоптың ойлап шығаруы және оның 
конструкциясын Ньютонның кемеліне келтіргені арқылы бақылаулардың 
дәлдігі жоғарылады. Әсіресе, 17 ғасырдағы теңізде жүзу үшін уақытты дәл 
өлшеудің қажеттілігі байқалды.  

Орналасу жерлерін глобалды анықтау жүйелерін (GPS және ГЛОНАСС) 
іске қосу арқылы, астрометриялық бақылауларына арналған арнайы 
серіктерін жасақтау арқылы, базалары аса ұзын радиоинтерферометрлерді 
пайдалану және нәтижелерді өңдеудің жаңа әдістерін қолдану арқылы 
астрометриялық өлшеулердің дәлдігі соңғы он жылдықтарында жоғарылады. 
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Позициялық өлшеулердің дәлдігін жоғарлату арқылы астрометриялық 
бақылаулардың нәтижелері қолданылатын мәселелердің тобы кеңейді.  Осы 
топқа көптеген астрофизиканың, космологияның, жұлдыз динамикасының 
және ғылымның жанамаласатын салалардың есептерімен бірге шаруашылық, 
әскери және саясаттық қажеттіліктер енді. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Пәнге кіріспе 
Астрометрия пәні, оның негізгі міндеттері, түсініктері мен әдістері, жаңа 

жобалары. Астрономияның басқа салаларына қатысы. Іс жүзіндегі 
маңыздылығы. 

 
Астрономиялық координаталар жүйелері 
Сфералық геометрия негіздері: негізгі ұғымдары, сфералық 

координаттар жүйесі, сфералық тригонометрияның негізгі формулалары. Го-
ризонталь координаталар жүйесі. Экваторлық координаталар жүйелері. 
Эклиптикалық координаталар жүйесі. Галактикалық координаталар жүйесі. 
Параллакстық үшбұрыш, координаталарды бір жүйеден екіншіге түрлендіру.  

 
Қазіргі заманғы астрометрияда аспан координата жүйелерін 

анықтау әдістері мен жүзеге асыру 
Заманауи астрометрияның кинематикалық және динамикалық анықтау 

әдістері және координат жүйелердің іске асыруы. Астрометриялық 
каталогтар. Каталогтың дәуірлері және күн мен түннің теңелуі. Стандарттық 
дәуір. FK5, HIPPARCOS, ІCRS жүйелері.  

 
Жер пішіні 
Жер пішіні: геоид, орташа жер эллипсоидтері, жергілікті референц-

эллипсоидтер. Географиялық координаталардың астрономиялық, геоде-
зиялық және геоцентрлік жүйелері.  

 
Жер айналуы 
Жер осінің прецессиялық пен нутациялық қозғалысы және оның 

салдарлары. Жер полюсінің оның беті бойымен қозғалысы. Жер айналуының 
бірқалыпсыздығы, құраушылары мен салдары. 

 
Уақытты санау жүйелері: жұлдыздық пен күндік уақыт  
Жұлдыздық уақыт. Күн уақыты: ақиқат күн уақыты; орташа күн уақыты; 

уақыт теңдеуі; бүкіләлемдік уақыт; жергілікті, белдеулік және декреттік 
уақыт. Бүкіләлемдік уақыттың жүйелері. Бүкіләлемдік  пен жұлдыз 
уақыттардың байланысы. Астрономиялық бақылаулар арқылы уақытты 
анықтау. Уақыт сақтау құралдары. Сағат ағымның тұрақтылық мәселесі. 
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Уақыт санау жүйелері: атомдық және динамикалық уақыт 

шкалалары 
ТАІ атомдық уақыт шкаласы. Жиіліктің басқа атомдық стандарттары 

туралы түсінік. Динамикалық уақыт шкалалары туралы түсінік,  
эфемеридалық уақыт. 

 
Шырақтардың аспан сферасындағы орналасуын бұрмалайтын 

эффектілер 
Астрономиялық рефракция:  астрономиялық рефракция туралы түсінік, 

оптикалық аралықтағы жазық-параллель атмосферадағы рефракцияны еске 
алу, оптикалық аралықтағы сфералық-симметриялы атмосферадағы 
рефракцияны еске алу, рефракцияның жұлдыздың тік шарықтауы мен 
еңкеюіне әсері. Аберрация мен параллакстық ығысу туралы жалпы түсінік, 
аберрацияның жұлдыздың тік шарықтауы мен еңкеюіне әсері. Тірек көзі 
координаттарының Күннің гравитациялық өрісіндегі өзгеруі туралы түсінік. 
Жұлдыздардың өздік қозғалысы.  

 
Астрометриялық бақылаулардың редукциясы  
Жұлдыздың орташа нүктесі. Оптикалық бақылаулардың редукция 

этаптары. 
 
Практикалық астрономия мен іргелі астрометрияның әдістері мен 

құралдары 
Жұлдыздардың зениттік қашықтығын өлшеу арқылы ендікті анықтау. 

Жер бетіндегі заттың азимутын Күнді бақылау арқылы анықтау. Жер 
бетіндегі заттың азимутын Темір қазық жұлдызын бақылау арқылы анықтау. 
Певцов әдісімен ендікті анықтау. Ендікті анықтаудың Талькотт әдісі. Ендік 
қызметі. Цингер  әдісімен ұзақтықты анықтау. Тік шарықтау мен еңкеюлерді 
анықтаудың абсолютті және салыстырмалы әдістері. Каталогтар мен 
жылнамалар. Меридианды астрометрияның негізгі аспаптары. 

 
Астрометриядағы базалары асаұзын радиоинтерферометрлер 

(БАҰР)  
Радиоинтерферометр астрометриялық аспап ретінде. БАҰР әдісінің 

принципі. Радиоаралықтағы рефракция. БАҰР-дағы бақылауларды 
редукциялау. БАҰР әдісімен радиокөздердің экваторлық координаттарын 
анықтау. БАҰР әдісімен Жердің айналу параметрлерін алу.   

 
Ғарыштық астрометрия 
HІPPARCOS жобасы, оның мақсаттары мен мәселелері.  Ғарыштық 

астрометрияның болашақ жобалары. Хаббл ғарыштық телескоптағы 
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астрометриялық зерттеулер. GAIA проект. Ғарыштық астрометрияның 
болашақ жобалар. Серіктік навигация.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ   

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Әртүрлі географиялық ендіктеріндегі аспан сферасының тәуліктік 
айналуы 

2. Шырақтардың шарықтауы, шығуы және батуы 
3. Күннің шығуы мен батуы, ымырт, ақ түндер 
4. Элонгация және шырақтардың бірінші вертикал арқылы өтуі 
5. Күннің экваторлық координаттарының жыл бойы өзгеруі 
6. Ай қозғалысы. Ай фазалары  
7. Ай айналуы мен либрациялары  
8. Тұтынулар мен жабылулар. Күн және ай тұтынуларының болу 

шарттары.  
9. Күнтізбе 
10. Жылсанау. Юлиан күндері 
11.  Шырақтар шығысы мен бытысының уақыты мен азимуттарын 

есептеу  
12. Жарық сәулесінің гравитациялық өрісіндегі ауытқуы туралы түсінік 
13. Көрінетін орнына шырақтарды келтіру  
 
Сондай-ақ практикалық сабақтарда алынған білімді іс жүзінде қолдануға 

үйрену мақсатында дәрістерде өтілген тақырыптар бойынша есептер 
шешілінеді. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Ай-күндік прецессия 
2. Планеталар әсерінен прецессия 
3. Географиялық бойлық пен ендікті анықтаудың Сомнер әдісі 
4. Жұлдыздардың экваторлық координаттарын фотография әдісімен 

анықтау 
5. Меридиандық және фотографиялық өлшеулер негізінде 

жұлдыздардың меншікті қозғалыстарын алу 
6. Каталогтар мен жылнамалардың электронды нұсқалары. Оларды 

Интернеттен іздеу  
7. ЗБҚ-матрицамен бақылау және нәтижелерді өңдеу әдісі  
8. Астрономиялық түтік. Әмбебап құрал. Зенит-телескоп 
9. Астрономиялық сағаттар мен хронометрлер  
10. Астрономиялық тұрақтылар 
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11. Аспан объектілердің координаттарын анықтау принциптері: 
радиоинтерферометрия 

12. Аспан объектілердің координаттарын анықтау принциптері: 
лазерлық локация 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Барицентрлік координат жүйесі туралы түсінік 
2. Жер координат жүйесі туралы түсінік 
3. Тәуіліктік аберрация. Жылдық аберрация 
4. Ғасырлық аберрация. Планеталық аберрация  
5. Параллакстық ығысу  
6. Параллакстарды өлшеу 
7. Дәл уақыттың халықаралық және ұлттық қызметтері 
8. Глобалды серік орналасу жүйесіне дәл уақыт жеткізу 
9. Динамикалық уақыт шкаласы: барицентрлік және жер уақыты 

туралы түсінік 
10. Жаңа астрономиялық уақыт эталоны - пульсарлар 
11. Жұлдыздардың меншікті қозғалыстары 
12. Шешімі анықталмаған астрометрияның мәселелері 
13. Simbad астрономиялық мәліметтер базасы  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» в высшем учебном за-
ведении  входит в состав базовой подготовки специалистов. Этот предмет 
предполагает изучение русского языка на более сложном уровне с ориента-
цией на специальность, где язык выступает в роли средства получения базо-
вых знаний и расширения кругозора в своей предметной области. 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  явля-
ется обеспечение языковой подготовки в формировании компетентной кон-
курентоспособной личности молодого специалиста через развитие навыков и 
умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 
профессионального общения и повышение культуры письменной речи, 
устных публичных выступлений.  

Дисциплине «Профессиональный русский язык» предшествует  курс 
«Русский язык», относящийся к циклу базовых, а также вводные дисциплины 
специальности. 

По окончании изучения данной дисциплины студент должен: 
• иметь представление об отличительных особенностях научного стиля 

и его жанровом разнообразии; 
- о структурно-смысловой организации научного текста и способах раз-

вития мысли в нем;  
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- о методах и приемах структурно-семантического анализа профессио-
нального текста; 

- об особенностях использования средств системы языка в профессио-
нальном общении; 

• знать пласты лексики научного стиля и синтаксические конструкции, 
обеспечивающие построение дискурсов естественно-технического профиля; 

- способы и правила порождения текстов разных жанров, имеющих про-
фессиональную направленность; 

- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
- основы культуры профессионального взаимодействия; 
• уметь осуществлять поиск, обработку и обобщение научно-

профессиональной информации; 
- уметь трансформировать информацию одного или нескольких источ-

ников в соответствии с коммуникативным намерением в устный или  пись-
менный текст; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативными 
намерениями и ситуацией общения. 

• иметь навыки: самостоятельной интерпретации теоретической и 
технической информации; обоснования своей позиции в устной и письмен-
ной форме с использованием специфических средств; оформления научного 
исследования; участвовать в дискуссии в рамках профессионального обще-
ния.   

• быть компетентным в вопросах профессиональной деятельности, 
лежащих в языковой плоскости. 

•  знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере профес-
сионального взаимодействия.  

Содержание программы определяется коммуникативными потребностя-
ми студентов в научно-профессиональной сфере. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1 
Профессиональный язык – особая функциональная разновид-

ность общелитературного языка, обслуживающая сферу научного 
общения. 

1.1 Понятие профессионального языка. Его отличие от искусствен-
ных языков. Особенности языка астрофизики. 

1.2 
Интегрирующая роль терминологии в создании единого инфор-

мационного пространства. Термин как центральная единица специ-
ального подъязыка. 

1.3 Современные тенденции в развитии научной математической 
мысли. Понятие научной парадигмы. Ее роль в формировании новых 
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терминосистем в научно-профессиональных сферах. 

1.4 Качества научной речи. Их экспликация в использовании языко-
вых средств разных уровней. 

2 Организация исследовательской деятельности. 

2.1 Культура научной деятельности. Этапы работы над исследова-
нием.  

2.2 

Библиографический поиск. Систематизация источников. Обра-
ботка научной информации и способы ее оформления в научном тек-
сте. Сбор фактографической информации, иллюстративного матери-
ала. 

2.3 Научные методы в астрофизике. Правила выбора методов в со-
ответствии с темой исследования. 

3 
Специфика письменной профессиональной речи в научно-

предметном, структурно-смысловом, лингвистическом и жанровом 
аспектах.  

3.1 Базовый категориально-понятийный аппарат в учебно-
профессиональной и научно-профессиональной сферах.  

3.2 Связь профессионального русского языка с дисциплинами спе-
циальности. 

3.3 Структурная организация научно-исследовательских творческих 
работ. Требования к содержанию работы. 

3.4 
Развитие лингвистической и профессиональной компетенций в 

процессе работы с научными текстами по специальности. 

4 Культура устной научно-профессиональной речи. 

4.1 Культура публичной речи. Технические характеристики говоре-
ния. 

4.2 Оратор и его аудитория. Подготовка публичного выступления. 
4.3 Условия успешной коммуникации. Речевой этикет. 

4.4 Убеждающие жанры в профессиональной сфере. Защита резуль-
татов исследования. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Назначение дисциплины «Профессиональный русский язык» состоит в 

том, что она дает возможность студенту-астроному научиться рациональным 
приемам усвоения знаний в предметной области (астрономии), выражать 
собственное мнение в профессиональной сфере точно, логично, лаконично, с 
соблюдением стилистических норм и ораторских установок, а также сформи-
ровать навыки, которые помогут ориентироваться в потоке научной и техни-
ческой информации, самостоятельно интерпретировать ее в продуцируемых 
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текстах, осуществлять компрессию научных текстов разной степени с учетом 
их жанровых особенностей.  

Предмет профессионального русского языка как учебной дисциплины – 
это нормированный литературный язык, различные виды речевых ситуаций в 
устном и письменном профессиональном общении, научный стиль с его спе-
цифическим набором языковых средств и жанровым многообразием. 

Цель дисциплины – подготовка квалифицированного специалиста, кон-
курентоспособного на рынке труда, компетентного в различных речевых си-
туациях. Научно-профессиональная речь  является основным объектом изу-
чения для студентов-астрономов. 

Лингвистическая дисциплина должна сформировать у обучающихся 
адекватное представление о научном/техническом тексте, о стратегиях и так-
тиках речевой коммуникации, как об объектах, обеспечивающих выработку 
необходимых компетенций – уметь отбирать и использовать оптимальные 
языковые средства для решения реальных коммуникативных задач в кон-
кретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. Дан-
ный курс призван помочь студентам понять сущность текста по специально-
сти, развить навыки теоретически обоснованного его структурно-смыслового 
анализа, познакомить с эффективными речевыми тактиками и стратегиями, 
обеспечивающими коммуникативный успех в профессиональной деятельно-
сти. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в предметную область специальности на профессиональ-

ном русском языке. 
В рамках изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться применять практически знания для построения 
текстов и для активного участия в сфере профессионального общения. Также 
концепция курса предполагает углубление общенаучных знаний, расширение 
общепрофессионального кругозора и ознакомление с векторами развития со-
временной науки в целом посредством работы с аутентичными текстами.   

Данная программа определяет содержание и объем учебного материала с 
учетом профессиональных потребностей студентов. 

 
Профессиональный язык – особая функциональная разновидность 

общелитературного языка, обслуживающая сферу научного общения. 
Современный литературный язык как средство коммуникации и взаимо-

действия специалистов – важнейший элемент профессиональной культуры. 
Понятие профессионального языка. Его отличие от искусственных языков. 
Профессиональный язык в его отношении к научному стилю. Специфические 
черты физического мышления, представленные в астрофизических текстах 
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(доминирование логической схемы рассуждения, четкая расчлененность хода 
рассуждений – логичность, лаконизм, предельная точность символики). 

 
Интегрирующая роль терминологии в создании единого информа-

ционного пространства. Термин как центральная единица специального 
подъязыка. 

Определение термина. Специфические характеристики термина: си-
стемность, наличие дефиниции, тенденция к однозначности в пределах свое-
го терминологического поля, стилистическая нейтральность, отсутствие экс-
прессии. Терминологическая омонимия. Научная терминология современной 
астрономии, ее подсистемы. Роль терминологии в обеспечении информаци-
онного взаимопонимания на международном уровне, ее значимость в форми-
ровании единого информационного пространства. 

Терминообразование – словообразовательные особенности: 1) суффиксы 
существительных; 2) интернациональные корни, префиксы, суффиксы. 

 
Современные тенденции в развитии научной мысли. Понятие науч-

ной парадигмы. Ее роль в формировании новых терминосистем в науч-
но-профессиональных сферах. 

Направления развития науки XXI века: ускорение роста научного зна-
ния, дифференциация и интеграция научного знания, математизация и  ком-
пьютеризация научных  знаний, возрастание роли методологии в структуре 
научного знания,  усиление роли науки как непосредственной производи-
тельной силы общества.  

 
Качества научной речи, их экспликация в использовании языковых 

средств разных уровней. 
Рассмотрение качеств научной речи (отвлеченность, обобщенность, точ-

ность, логичность, доказательность, аргументированность, непротиворечи-
вость, ясность) в ткани научного текста через анализ используемых лингви-
стических средств разных уровней языка (лексического, морфологического, 
синтаксического). 

 
Организация исследовательской деятельности. Культура научной 

деятельности. Этапы научного исследования. 
Профессиональный этикет в лингвистическом и иных аспектах (пробле-

ма плагиата, компиляция, традиция ссылок на авторитеты, общение коллег, 
совместная деятельность, взаимодействие научного руководителя и студента 
и др.). Этапы работы над исследованием: выбор и закрепление темы, накоп-
ление теоретических сведений по проблеме, отбор адекватных методов для 
решения практических задач исследования, написание творческой работы. 
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Библиографический поиск. Систематизация источников. Обработка 
научной информации и способы ее оформления в научном тексте. 

Традиционные и новые способы получения научной, технической и 
иной профессионально ориентированной информации: национальные, науч-
но-технические, университетские библиотеки; лучшие библиотеки мира, 
электронные библиотеки, современные информационные платформы 
(Scopus, WEB of  knowliage и др.), поисковые системы. 

Систематизация источников. Обработка научной информации (класси-
фикация по различным основаниям: хронологии, уровням сложности, при-
надлежности к научной школе, использованным методам и т.д.) Способы 
приведения и оформления информации в научном тексте: виды сокращений, 
формы рубрикации текста, правила цитирования и оформления сносок.  Пра-
вила составления библиографии. Сбор фактографической информации, ил-
люстративного материала. Виды источников статистических и иных данных. 
Способы документирования фактов и их систематизация. 

 
Научные методы в астрономии. Правила выбора методов в соответ-

ствии с темой исследования. 
Понятие научного метода и методологии. Основополагающие методы в 

астрономии. Принципы использования методов и приемов в 
астрофизическом исследовании.  

 
Специфика письменной профессиональной речи в научно-

предметном, структурно-смысловом, лингвистическом и жанровом ас-
пектах. Базовый категориально-понятийный аппарат в учебно-
профессиональной и научно-профессиональной сферах. 

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне ин-
терпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их разновидно-
стей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-
популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 
и жанров научных текстов.  

Термины и их дефиниции в специальных научных, учебно-научных и в 
научно-популярных текстах. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование,  им-
плицитное введение. Проявление авторской позиции в научном тексте. Ин-
дивидуальность стиля автора исследования. Экспрессивные средства в науч-
ном стиле. Отзыв о научной работе по специальности. 

 
Связь профессионального русского языка с дисциплинами специ-

альности. 
Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  русско-

го языка с дисциплинами специальности.  
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Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 
поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 
Структурная организация научно-исследовательских творческих 

работ. Требования к содержанию работы. 
Особенности структурной организации научных работ по астрофизике. 

Традиционная структура квалификационной работы бакалавра. Требования к 
содержанию работы: актуальность проблемы, научная новизна и значимость 
полученных результатов, адекватность применяемых методов и привлекае-
мых научных источников, полнота раскрытия темы. Способы рубрикации 
текста. Способы озаглавливания структурных частей. 

Правила формирования контента доклада. Особенности представления 
материала в формате презентации (емкость, наглядность, фиксация основных 
положений, оперирование статистической информации и т.д.). 

 
Развитие лингвистической и профессиональной компетенций в 

процессе работы с научными текстами по специальности. 
Усвоение специального профессионально-ориентированного материала 

с использованием его в профессиональных ситуациях. 
Усвоение типовых языковых конструкций, употребляющихся для 

выражения специальных смыслов профессиональных текстов различных 
жанров в ходе их интерпретации и анализа. 

Личность исследователя в контексте научной картины мира: творческий 
портрет и научный вклад учёных-астрофизиков (казахстанских, российских, 
американских).  

Лингвистический анализ аутентичных текстов различных жанров, 
принадлежащих разным подстилям научного стиля.  

 
Культура устной научно-профессиональной речи. Культура пуб-

личной речи. Технические характеристики говорения. 
Качества хорошей устной речи: правильность, уместность, краткость, 

точность, богатство, выразительность, чистота. Основные условия вырази-
тельности речи. Типичные ошибки и недостатки устной речи. Способы их 
устранения. Технические характеристики говорения. 

 
Оратор и его аудитория. Подготовка публичного выступления.  
Оратор и аудитория: факторы взаимодействия. Виды аудитории. Спосо-

бы удерживания и активизации внимания. Типы ораторов. Подготовка пуб-
личного выступления: структура, основные виды аргументов, приемы поиска 
материла и его расположения. 

 
Условия успешной коммуникации. Речевой этикет. 
Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 
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как механизм взаимодействия людей. Основные единицы общения. Ре-
чевое событие, речевое взаимодействие, речевое воздействие. Стимулиро-
ванный диалог – обращение, предложение, совет, вопросно-ответные ком-
плексы. Построение устного текста – монолога: последовательность предло-
жений, связанных семантически и формально при помощи различных языко-
вых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной коор-
динации в сфере профессионального взаимодействия. 

Речевой этикет как фактор успешной коммуникации. Речевой этикет в 
его отношении к профессиональному этикету. 

 
Убеждающие жанры в профессиональной сфере. Защита результа-

тов исследования. 
Сущность и виды убеждающих жанров: дискуссии, полемики, диспута. 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: диалог-
расспрос, диалог-унисон, диалог-диссонанс, диалог-уточнение, диалог-
обсуждение – полилог. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности. Защи-
та результатов исследования. 

Различные по формам и содержанию речевые тренинги в виде высказы-
ваний, выступлений, обмена мнениями о прочитанном, дискуссий на задан-
ную тему, диалогов в коммуникативных ситуациях, связанных с профессио-
нальной деятельностью. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 
точность, информативность, целостность, интертекстуальность, завершен-
ность. 

2. Интерпретация и анализ текстов по физике в аспекте связности, 
логичности, целостности. 

3. Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 
точности и информативности 

4. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий воспринимае-
мости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий интертексту-
альности. Цитаты и правила цитирования. 

6. Информационно-структурные характеристики текста: точность, 
логичность, ясность, понятность, доступность. 

7. Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 
8. Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседни-

ков. 
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9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных 

текстах, объединённых одной темой (тексты на выбор). 
2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 
3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 
4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 

понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 
5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности «Физика 

и астрономия». Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1.Классификация терминологии  в контексте формирования гуманитар-

ной картины мира ученого-физика. 
2.Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со слова-

рями (Физический энциклопедический словарь). 
3.Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 
4.Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет адреса-

та. Понятие речевого жанра. 
5.Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. Перегово-

ры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об умозаклю-
чении. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 
2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., Абае-

ва М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся искусству 
научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания и 
принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 
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4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский язык.  
– Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное посо-
бие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 
риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 
Дополнительная: 
1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. Жаркынбековой.– Алматы, 
2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку специаль-
ности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. – 
152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-справочная 
книга./Пер. на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по 
развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 
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PОlYa 2202  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
Объем - 2 кредита 

 
Авторы: 

Мулдагалиева А.А. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков  

Окушева Г.Т. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 
иностранных языков  

Бейсебаева А.С. – кандидат физико-математических наук, доцент  
кафедры физики твердого тела и нелинейной физики 

Изтлеуов Н.Т. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 
физики твердого тела и нелинейной физики 

 
Рецензенты: 

Чечин Л.М. -  доктор физико-математических наук, профессор  
Астрофизического Института им. В.Г.Фесенкова 

Наурзбаева А.Ж. -  кандидат физико-математических наук, доцент  
кафедры физики твердого тела и нелинейной физики  

физико-технического факультета Казахского национального 
университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Реформы, происходящие в системе образования Республики Казахстан, 

призваны готовить высококвалифицированных специалистов новой форма-
ции, способных идти в ногу со временем и преуспевать в своей деятельности.  

Языковая политика Казахстана, основанная на идее триединства языков, 
предполагает изучение английского языка как средства международного об-
щения, наряду с государственным казахским языком и русским, как языком 
межнационального общения. Расширение международной интеграции, ак-
тивное внедрение новых информационных технологий, становление много-
полярного, поликультурного и многоязычного мира предполагает использо-
вание английского языка как средства международного общения и интерна-
ционализации системы образования РК. 

Во главу угла современной системы образования ставится задача 
подготовки специалистов, способных к сотрудничеству, работе в команде, 
готовых к диалогу с представителями разных культур, умеющих 
самостоятельно мыслить, формировать свое собственное мнение к 
происходящему и творчески подходить к решению различных вопросов.  

В этой ситуации владение иностранным языком является основным ин-
струментом успешной социальной деятельности человека в мультикультур-
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ном и полиязычном обществе, фактором культурного и интеллектуального 
развития и воспитания личности, обладающей общепланетарным мышлени-
ем.  

Одним из обязательных компонентов программы подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, мобильных в образовательном простран-
стве и востребованных на отечественном и международном рынках труда, 
является предмет «Профессионально-ориентированныйиностранный язык». 
В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников уни-
верситетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило особое 
место дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 
среди других курсов в системе подготовки бакалавров, поскольку невозмож-
но переоценить значение иностранных языков в доступе к мировым академи-
ческим знаниям. 

Обучение профессионально-ориентированному иностранному языку 
опирается на компетентностный подход, в соответствии с которым на основе 
полученных знаний развиваются навыки и умения, необходимые для реше-
ния практических задач. В результате студентами приобретаются такие ком-
петенции, как общая – межкультурная и познавательная; коммуникативная – 
профессионально-ориентированная илингвистическая.  

Данная программа направлена на обеспечение реализации  компетент-
ностного подхода, так как она базируется на следующих принципах: 

- акцент на формирование и развитие профессионально-
коммуникативной компетенции в процессе овладения иноязычным общением; 

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содержа-
ния обучения; 

- аутентичность используемых учебных материалов; 
- направленность на личностный подход к процессу преподавания и 

изучения профессионально-ориентированного иностранного языка; 
-    опора на самостоятельность и ответственность студентов; 
- использование в учебном процессе рефлексии и самооценки, спо-

собствующих развитию автономности студентов; 
- комбинированное обучение языку с применением электронных 

средств; 
- интерактивный подход к обучению. 
Особенностью преподавания курса  «Профессионально ориентирован-

ный иностранный язык» является смещение акцента обучения с лингвистиче-
ского на  лингвопрофессиональную подготовку будущих специалистов, ко-
торая осуществляется путем усиления междисциплинарных связей между 
иностранным языком и профилирующими предметами. 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 
5В061100 – «Физика и астрономия» и имеет целью формирование у студен-
тов исключительно профессионально-коммуникативной компетенции, что 
предполагает следующие коммуникативные умения:  
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• читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 
• понимать аутентичные устные тексты монологического и диалогиче-

ского характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, дискуссии; 
• аннотировать письменные и устные аутентичные научно-популярные 

и научные тексты по специальности на английском языке; 
• выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 

различным профессиональным темам;  
• составлять письменные тексты  информативного характера  (сооб-

щение, доклад, обзор); 
• вести деловую переписку; 
• выполнятьписьменный перевод текстов по специальности с ино-

странного языка на родной и с родного языка на английский;  
• выполнять устный перевод текстов по специальности с иностранного 

языка на родной. 
К концу курса обучения студент должен знать: 
-  достаточный объем лексики, необходимой для эффективного общения 

в профессиональной среде и терминологию в рамках своей специальности; 
- основные грамматические явления, характерные для устной и пись-

менной профессиональной речи; 
- основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
- правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 
уметь: 
- пользоваться лексикой повседневного общения и терминологией  по 

выбранной специальности; 
- свободно читать и переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой извле-
ченной информации;  

- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 
информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, аннота-
ция, резюме);  

- письменно переводить тексты по специальности; 
- участвовать в профессиональной дискуссии, беседах за “круглым сто-

лом”;  
- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при непо-

средственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- и ин-
тернет-программы). 

иметь навыки: 
- ведения научной беседы по специальности в формах монолога, диало-

га/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения, беседы за “круг-
лым столом”); 
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- написания и презентации статьи сообщений и докладов, связанных с 
научными интересами обучаемых (научный доклад, сообщение, тезисы, по-
стерный доклад, реферат, аннотация); 

- работы с лексикографическими источниками на иностранном языке 
(традиционными и on-line); 

- самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по спе-
циальности с целью извлечения нужной информации. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Основы сферической астрономии.  

Способы терминообразования 
2 Системы небесных координат.  

Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past 
Perfect   Continuous; Future Perfect ) 

3 Планеты. Структура простого предложения 
4 Основные сведения о Солнце.  

Структура сложноподчиненного предложения 
5 Звезды.  

Прямая и косвенная речь 
6 Скопление звезд. 

Страдательный залог 
7 Типы Галактик. 

Соглосавание времен 
8 Скопление Галактик. 
9 Структура Вселенной 
10 Актуальные проблемы астрофизики 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель и задачи дисциплины: 
Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-

ориентированный иностранный язык” является формирование профессио-
нально-коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся по 
5В061100 – «Физика и астрономия» для применения его как в 
профессиональном, так и в повседневном общении.    

Задачи обучения:  
- Развить в студентах восприятие иностранного языка как источника ин-

формации и иноязычного средства коммуникации, в целях его использования 
для формулирования собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к общению в устной и письменной формах как в 
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социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 
- научить студентов использовать иностранный язык как средство рас-

ширения и углубления системных знаний по специальности и как средство 
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как ис-
точника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и прагма-
тической  компетенций. 

Образовательные технологии 
Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный язык» 

направлено на формирование профессионально-коммуникативной компетен-
ции посредством различных образовательных технологий. Основное внима-
ние при этом уделяется устной речи, интергративнымвидам чтения (поиско-
вое, просмотровое, изучающее), аудированию и письменной речи (аннотиро-
вание, резюмирование), а также письменному и устному переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному иностранно-
му языку широко используются активные методы обучения, имеющие про-
фессиональную направленность для формированиясоциально-
профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, ситуа-
ционные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 
круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, мозгово-
го штурма, конференции, презентация докладов, публичные выступления с 
сообщениями по специальности.   

Учебные материалы, используемые в процессе обученияданной дисци-
плине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, видео- 
и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 
направленные на поступательное и комплексное развитие профессиональных 
умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для изучения на данном 
этапе,  включают научные статьи,  литературу по специальности.  

Форма обучения. 
Формы обучения предусматривают: 
- аудиторные групповые занятия студентов под руководством препода-

вателя; 
- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию препо-

давателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий (СРС); 
- индивидуальную самостоятельную работу студентов под руковод-

ством преподавателя, контролируемую во время консультации (СРСП); 
- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 

проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, художе-
ственная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам студентов. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основы сферической астрономии. 
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Видимые положения светил. Созвездия. Видимые движения светил. 
Сферический треугольник и основные формулы сферической тригонометрии. 
Форма Земли. Географические координаты.  

 
Системы небесных координат.  
Небесная сфера. Горизонтальная и экваториальные системы небесных 

координат. Первая экваториальная система небесных координат. Вторая 
экваториальная система небесных координат.  

 
Планеты. 
Видимые движения планет. Система мира Птолемея. Система мира 

Коперника. Законы Кеплера.  
 
Общие сведения о Солнце.  
Структура Солнца. Внутреннее строение Солнца. Атмосфера Солнца. 

Магнитное поле Солнца. Активность Солнца.  
 
Звезды.  
Структура звезд. Спектральная классификация звезд. Эволюция звезд. 

Нормальные звезды. Двойные звезды. Затменно-переменные звезды.  
 
Скопление звезд. 
Рассеянные скопление. Шаровые скопление. Большое Магелланово 

облако. Малое Магелланово облако. 
 
Типы Галактик. 
Физические свойства галактик. Морфологические особенности Галак-

тик. Структура и размеры Галактик. Эллиптические галактики. Спиральные 
галактики. Неправильные галактики. Пекулярные галактики. Спектры галак-
тик.  

 
Скопление Галактик. 
Активные ядра Галактик. Квазары. Грыппы Галактик. Местная группа 

галактик. Местное населенное скопление. Крупное скопление Кома. Крупное 
скопление Гидра. Скопление Персея.  

 
Структура Вселенной. 
Большой взрыв. Расширение вселенной. Крупномасштабная структура 

Вселенной. 
 
Актуальные проблемы астрофизики. 
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Развитие космической технологии. Астрофизические исследования 
звездных систем и планет. Астрофизика и космические технологии и 
телекоммуникации.  

 
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных языков 

с привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих лекции 
на иностранном языке, нацеленные на предоставление информации из пред-
метной области специальности, предпочтительно, чтобы темы лекции содер-
жали базовые понятия,  основные принципы и составляющие профилирую-
щей специальности. На  практических занятиях  преподаватель   иностранно-
го языка  проводит работу по более детальному усвоению материала лекции.  

Задача преподавателя иностранного языка  заключается в формировании 
и развитии иноязычной компетенции студентов в сфере выбранной специ-
альности. Процесс обучения строится на использовании коммуникативной 
методики, ориентированной  на достижение практического результата:  усво-
ение терминологической лексики, чтение и перевод  текста по специально-
сти,  извлечение из аутентичной литературы  профессионально-значимой 
информации, общение в конкретных профессиональных сферах и ситуациях, 
написание статей и сообщений и докладов, аннотирование и реферирование 
литературы. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной дея-

тельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение дидак-
тической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности и 
углубление знаний в области изучаемого иностранного языка.  

СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих разви-
тие творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебного 
материала. 

Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение 
учебного материала в условиях библиотеки, компьютерного класса,. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 
(СРСП) проводится в виде аудиторного занятия. СРСП выполняет две функ-
ции: консультативную и контролирующую.   

Консультативная функция: 
- помощь в самостоятельной работе студентов; 
- помощь студенту в выборе методов работы, необходимых для усвое-

ния учебного материала; 
- способствование углубленному изучению учебного материала.  
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Контролирующая функция СРСП осуществляется в ходе текущего, ру-
бежного и итогового учета и оценки знаний студентов для повышения моти-
вации.  

 
ДАННОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРС 
 

1. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 
специальности на языке оригинала.  

2. Составление словаря специальной терминологии. 
3. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 
4. Аннотирование статей по специальности. 
5.      Подбор и обработка Интернет-материалов. 
6. Презентация проектной работы. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Берлина И.К., Помпа М.Г. Старшинова Е.К. Учебник английского 

языка для 2 курса естественных факультетов университетов. М. ВШ. 1985. 
2. Агабекян И.П. Коваленко П.И. Английский для инженеров. 2002.  
3. General Physics in Terms. Yermilov A.N., Yermilova Y.V. Almaty. 2001. 
4. Introduction to Physical Astronomy. Kenneth R. Koehler - University of 

Cincinnati , 2010. 
5. Celestial Navigation, Elementary Astronomy, Piloting. Arturo Chiesa, 

Raffaele Chiesa - Sky and Sea Software , 2010. 
6. Lectures on Astronomy, Astrophysics, and Cosmology. Luis A. 

Anchordoqui - arXiv , 2007. 
 
Дополнительная: 
1. Смирнова Л.Н. Scientific English. A Beginners’ Course. Английский 

язык для научных работников. Курс для начинающих. Л: Изд-во «Наука», 
1980. – 248 с. 

2. Англо-русский политехнический словарь. Под редакцией 
А.Б.Чержукиной. М: «Русский язык», 1979.  

3. Dictionary of Physics. Oxford, 2003. – 550 p.  
4. Англо-русский физический словарь. Издание третье, стереотип. Под 

редакцией Д.М. Толстого. М: «Русский язык». 1978. – 848 с. 
5. History of Astronomy. George Forbes , 1909. 
6. Short History of Astronomy. Arthur Berry - John Murray , 1898. 
7. Н.К. Берлина, М.Г. Помпа «Учебник английского языка для II курса 

естественных факультетов университетов», 1985. 

http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=8184
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=5380
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=2309
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=3896
http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=2845
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8. Grammar Express. Intermediate. Marjorie Fuchs, Margaret Bonner. 
Longman, 2002. 

9. Professional English in Use. Engineering. Cambridge University press, 
2009. 

10. Михеева А.В., Савинова Е.С., Смирнова Е.С., Черная А.И. Словарь-
минимум для чтения научной литературы на английском языке. 4-е издание. 
М: Изд-во «Наука», 1969. – 133 с. 

11. Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов. Орел: ОГУ, 
2005. 114 с.  
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MA 1203 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Объем - 3 кредита  
 

Авторы: 
Койлышов У.К. – кандидат физико-математических наук, доцент  

кафедры дифференциальных уравнений и теории управления 
Хомпыш Х. – кандидат физико-математических наук, доцент  
кафедры дифференциальных уравнений и теории управления 

 
Рецензенты: 

Кельтенова Р.Т. – кандидат физико-математических наук, профессор 
Казахского национального исследовательского технического университета 

имени К.Сатпаева 
Токибетов Ж.А. – кандидат физико-математических наук, профессор 

кафедры фундаментальной математики механико-математического  
факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Математический аппарат дает возможность изучения переменных 

величин, находящихся в  функциональной зависимости между собой. 
Математический анализ в современных условиях является теоретической 
основой технических и естественных наук. Знание методов математики, 
умение практически применять их в реальной жизни, необходимы 
специалистам технического профиля.  

Математический анализ  является фундаментом математического 
образования специалиста и в рамках этого курса проводится ориентирование 
на приложение математических методов в профессиональной деятельности. 

Теоретический курс дисциплины «Математический анализ » предназна-
чен для изучения основных понятий дифференциального и интегрального 
исчисления  и их приложений в рамках этой дисциплины. Курс нацелен на  
изучение фундаментальных понятий, законов и теории классической матема-
тики. Способствует развитию математической интуиции и логики, повыше-
нию математической культуры, умению использовать изученные приемы и 
методы для решения конкретных задач, в конечном итоге – формирования 
научного мировоззрения  и логического мышления. 

В результате изучения дисциплины бакалавр  должен знать:  
- изучение основных понятий математического анализа  и их приложе-

ний в различных областях; 
- овладение фундаментальными понятиями,  методами  математического 

анализа;    
- умение использовать изученные методы математического анализа; 
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- развитие математической интуиции;  
- воспитание математической культуры;  
- формирование научного мировоззрения  и логического мышления.  
- уметь строить математические модели;    
- уметь ставить математические задачи;  
- уметь подбирать подходящие математические методы и алгоритмы 

решения задачи. 
Пререквизиты: математика в объеме курса средней школы, в частности 

Алгебра, Геометрия и Тригонометрия. 
Постреквизиты: дополнительные главы Математического анализа, 

Дифференциальные уравнения, Теория функции комплексного переменного 
и специальные курсы по специализации. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 
1 Введение. Множество. Действительные числа.  
2 Числовая последовательность. Предел последовательности. 
3 Функция. Предел функций  
4 Непрерывность функции. Классификация точек разрыва. 
5 Производная и  дифференциал функций. 
6 Производные и дифференциалы высших порядков.  
7 Правила Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена. 
8 Основные теоремы дифференциального исчисления и их прило-

жения 
9 Исследование поведения функций с помощью производной. 

10 Неопределенный интеграл. 
11 Замена переменной. Интегрирование по частям.  
12 Интегрирование рациональных функций.  
13 Интегрирование тригонометрических выражений  и 

иррациональных функций. 
14 Определенный интеграл и их приложения. 
15 Несобственные интегралы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Дисциплина «Математический анализ» является одним из разделов 

классического математического анализа. Цель дисциплины – ознакомление 
обучающихся с фундаментальными методами исследования переменных ве-
личин посредством анализа бесконечно малых. Основным объектом изуче-
ния данной дисциплины является прежде всего функция. Законы природы, 
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общества, разнообразные задачи техники, экономики описываются с помо-
щью различных функции и их производных поэтому, для изучения и иссле-
дования таких задач требуется знание различных свойств функции и наличие 
мощных методов их исследования. Поэтому математический анализ является 
составной частью естественно-математического образования. 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с фундаментальными 
методами исследования дифференциального и интегрального исчисления 
функции одной переменной и их приложения. Основной темой обсуждения 
данной дисциплины служит теория интегрального исчисления. Многие зако-
ны природы, разнообразные задачи механики и техники, экономики описы-
ваются с помощью функций одной переменной, с использованием интегра-
лов. Поэтому, для изучения и исследования таких задач требуется знание 
теории дифференциального и интегрального исчисления функции одной пе-
ременной. В силу этого математический анализ, в том числе данная дисци-
плина, является составной частью единого математического образования. 
Основные положения предмета используются для дальнейшего изучения 
специальных разделов математического анализа, кроме того, он необходим 
для изучения многих математических дисциплин.  

Задачей этого курса является не только сообщение известного запаса 
сведений (определений, теорем, их доказательств, связей между ними, мето-
дов решения задач) и обучение студентов навыкам их применения в различ-
ных отраслях науки и практики, но также развитие у студентов логического 
мышления и математической культуры, необходимых для изучения матема-
тики (вообще для проведения научно-исследовательской работы), развитие 
математической (качественной, аналитической и геометрической) интуиции.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение. Множество. Действительные числа.  
Введение в анализ. Множество. Операции на множества. Действитель-

ные числа. Аксиоматика множества действительных чисел. Свойства множе-
ства действительных чисел. Полнота и непрерывность действительных чисел, 
существование верхней (нижней) грани у ограниченного сверху (снизу) чис-
лового множества. Неограниченность множества натуральных чисел. Прин-
цип Архимеда. Основные леммы, связанные с полнотой множества действи-
тельных чисел (вложенные отрезки, конечная покрытие, предельная точка). 
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Числовая последовательность. Предел последовательности.  
Числовая последовательность. Ограниченности и монотонности 

числовой последовательности. Теория пределов. Критерий Коши, его 
существования. Критерий существования предела монотонной 
последовательности. Число "е". Подпоследовательность. Частичный, верхний 
и нижний пределы последовательности. Лемма Больцано-Вейерштрасса.  

 
Функция. Предел функции.   
Отображение (функция) и классификация отображений. Композиция 

функций и взаимно обратные отображения. Вид функций: четная нечетная 
функция, периодическая, обратная, неявная функция и функции заданном в 
параметрическом виде.     График функции. Предел функции. Различные 
определения и их эквивалентность. Методы вычисление пределов функции. 
Бесконечно малые и большие функции и их свойства. Замечательные преде-
лы. Критерий Коши существования предела функции. 

 
Непрерывные функции.  
Непрерывность функции в точке Локальные свойства непрерывных 

функций.  Непрерывность многочлена, показательных и тригонометрических 
функций. Классификация точек разрыва. Точки разрыва монотонной функ-
ции. Глобальные свойства непрерывных функций. Равномерная непрерыв-
ность. Теорема о непрерывности обратной функции, сложной функции. Не-
прерывность обратных тригонометрических функции, степенной и логариф-
мической функций. 

 
Дифференциалы и производные.  
Понятие производной. Геометрический и механический смыслы произ-

водной. Средняя и мгновенная скорости движения материальной точки. Таб-
лица производных простейших элементарных функции. Правила и формулы 
для вычисления дифференциалов и производных. Дифференцируемость 
функции. Дифференцируемость и непрерывность. Дифференциал функции. 
Инвариантность формы первого дифференциала. Дифференцирование слож-
ной и обратной функции.  

 
Производные и дифференциалы высших порядков. 
Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница.  
 
Правило Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена.  
Правило Лопиталя. Методы скрытие неопределенности. Формула Тей-

лора с различными формами остаточного члена (в общей форме, в форме Ла-
гранжа, Коши и Пеано). Разложение основных элементарных функций по 
формуле Маклорена с оценкой остаточного члена.  
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Основные теоремы дифференциального исчисления и их приложе-

ния.  
Основные теоремы дифференциального исчисления и их приложения. 

Локальный экстремум функции. Необходимое условие внутреннего экстре-
мума (лемма Ферма). Теорема Ролля. Теоремы Коши и Лагранжа о конечном 
приращении (о среднем). Геометрические интерпретации этих теорем и при-
ложение к исследованию поведения функций.  

 
Исследование поведения функций с помощью производной.  
Достаточные условия наличия и отсутствия локального экстремума в 

терминах первой, второй и высших производных. Выпуклая функция. Диф-
ференциальные условия выпуклости. Расположение графика выпуклой 
функции по отношению к касательной. Исследование поведения функций с 
помощью производной. Общая схема построения графика функции. 

 
Неопределенный интеграл. Первообразная и неопределенный инте-

грал. Неопределенный интеграл и его основные свойства. Таблица формул 
интегрирования.  

 
Замена переменной. Интегрирование по частям. Методы интегриро-

вания неопределенных интегралов. Замена переменной. Интегрирование по 
частям. Формула интегрирования по частям.  

 
Интегрирование рациональных функций.  
Интегрирование простейших рациональных функций. Правильные и не-

правильные дробно рациональные функции. Разложения рациональных 
функции на простейшие рациональных дробей. Метод неопределенных ко-
эффициентов.  Интегрирование рациональных функций.  

 
Интегрирование тригонометрических выражений  и иррациональ-

ных функций.  
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование триго-

нометрических выражений. Интегрирование иррациональных функций.  Ин-
тегрирование трансцендентных функций. 

 
Определенный интеграл.  
Определенный интеграл. Свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Заме-

на переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям в опре-
деленном интеграле. Приложения определенного интеграла. Примеры при-
ложений интеграла для вычисления длины пути, площади фигуры, объема 
тел. Некоторые механические и физические приложения определенного ин-
теграла. Теоремы о среднем. 
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Несобственные интегралы. Несобственные интегралы. Несобственные 
интегралы первого и второго рода. Методы вычисление несобственных инте-
гралов. Теоремы сравнения. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Множество. Операции над множествами.  
2. Числовая последовательность. Вычисление пределов 

последовательности. 
3. Функция. Предел функции и методы их вычисления. Замечатель-

ные пределы. 
4. Непрерывность функции. Классификация точек разрыва  
5. Производная и дифференциал функций. 
6. Производные и дифференциалы высших порядков. 
7. Применения правил Лопиталя. Формулы Тейлора и Маклорена. 
8. Экстремумы и интервалы монотонности, выпуклости функции.   
9. Исследование функций с помощью производной. 
10. Неопределенный интеграл. Замена переменной. Метод интегри-

рования по частям.  
11. Интегрирование рациональных функций.  
12. Интегрирование тригонометрических функций. 
13. Интегрирование иррациональных функций. 
14. Определенный интеграл и их приложения. 
15. Несобственные интегралы. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Действительные числа. Аксиоматика множества действительных 

чисел.  
2. Полнота и непрерывность действительных чисел. 
3. Частичный, верхний и нижний пределы последовательности. 
4. Бесконечно малые и большие функции и их свойства.  
5. Теорема о непрерывности обратной функции, сложной функции. 

Непрерывность обратных тригонометрических функции, степенной и лога-
рифмической функций. 

6. Геометрический и механический смыслы производной. 
7. Формула Лейбница. 
8. Интегралы от дифференциальных биномов 
9. Приближенные вычисление с помощью формулы Тейлора и Ма-

клорена. 
10. Асимптоты функции. Исследование функций с помощью произ-

водной. 
11. Интегрирование тригонометрических выражений   
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12. Интегрирование трансцендентных функций. 
13. Приложении определенного интеграла для вычисления длины 

пути, площади фигуры, объема тел.  
14. Оценка несобственных интегралов. 
15. Некоторые механические и физические приложения определен-

ного интеграла. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Операции над множествами. Верхние и нижние грани множеств.    
2. Число "е".  
3. Замечательные пределы и их следствия. 
4. Непрерывность основных элементарных функции. 
5. Равномерная непрерывность функции. 
6. Вычисление значения выражений с помощью производной и 

дифференциала функций. 
7. Локальный экстремум функции. Необходимое условие внутрен-

него экстремума (лемма Ферма). Теорема Ролля.  
8. Теоремы Коши и Лагранжа о конечном приращении (о среднем).  
9. Формула Тейлора с различными формами остаточного члена (в 

общей форме, в форме Лагранжа, Коши и Пеано).  
10. Необходимые и достаточные условия локальных экстремумов.  
11. Необходимые и достаточные условия точки перегиба. 
12. Интегрирование неправильных рациональных дробей. 
13. Интегралы от дифференциальных биномов 
14. Замены Эйлера.  
15. Приближенное вычисление определенного интеграла. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Ильин В.А., Садовничий В.А., Бл.Сендов, Математический ана-

лиз : в 2-х ч.: учеб. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006.- 
(Клас. унив. учеб.) 

2. Рудин У.. Основы математического анализа. М.Мир,1976. 
3. Будак Б.М., С.В.Фомин. Кратные интегралы и ряды. 

М.Наука,1965. 
4. Фихтенгольц, Г.М. Основы математического анализа: [учеб.] - 

Изд. 4-е, стер.- М.: Лань, 2004. 
5. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального ис-

числения: Учеб. для студентов физ. и мех.-мат. спец. вузов.- Изд. 8-е.- М.: 
Физматлит, 2003. 
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6. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: 
учеб. Пособие - [22-е изд., перераб.].- СПб.: Профессия, 2005.- 432 с.- (Спе-
циалист). 

7. Ильин В.А., Позняк Э.Г.. Основы математического анали-
за.ч.1,П,М, Наука,1971,1980. 

8. Кудрявцев Л.Д.. Курс математического анализа. т.1,П,М. Высшая 
школа, 1981. 

9. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическо-
му анализу: учеб. пособие для вузов.- М.: АСТ, 2005.- 558 с. 

Дополнительная  
1. Зорич В.А.. Математический анализ, т.1,2, М, Наука,1981.  
2. Никольский С.М.. Курс математического анализа, т.1, П, 

Наука,1973. 
3. Темiргалиев Н. Математикалык  анализ. т.т. 1, П, Ш Алматы, 

Мектеп, 1986. 
4. Ибрашев Х.И, Еркегулов Ш.Т..  Математикалык анализ курсы, т. 

1,2. Алматы, Оку педагогика баспасы, 1963, Мектеп, 1970. 
5. Математический анализ в вопросах и задачах, учебное пособие в 

двух частях под ред. В.Ф.Бутузова. М.,  Высшая школа, 2004. 
6. Қ.Қабдықайыр  Математикалық талдау. Алматы, Қазақ 

университеті 2000.  
7. Рябушко А.П. и др. Индивидуальные задания по высшей 

математике: Учебное пособие.ч1 и ч3. Минск:Выш.шк., 2011. 
8. Бараненков Г.С., Демидович Б.П. и др.; под ред. Б.П.Демидовича  

Задачи и упражненияпо математическому анализу: учеб. пособие – М.: АСТ, 
2010. 
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MMF 1204 МЕХАНИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
 

Объем - 3 кредита 
 

Авторы: 
Болегенова С.А. – доктор физико-математических наук, профессор  

кафедры теплофизики и технической физики 
Кашкаров В.В. – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры теплофизики и технической физики 
Корзун И.Н. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры 

теплофизики и технической физики 
 

Рецензенты: 
Ершина А.К. – доктор физико-математических наук, профессор 

Казахского государственного женского педагогического университета  
Приходько О.Ю. – доктор физико-математических наук, профессор ка-

федры физики твердого тела и нелинейной физики Казахского 
национального университета имени аль-Фараби  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Назначение дисциплины - объяснить студентам возникновение зако-

номерностей законов механики в природе и их развитие, изучение молеку-
лярной формы движения, т.е. движения больших совокупностей молекул.  

Курс механики и молекулярной физики совместно с курсом высшей ма-
тематики составляет начальную основу теоретической подготовки физиков и 
инженеров и играет роль фундаментальной базы профессиональной деятель-
ности выпускников высшего учебного заведения любого профиля. 

Общие компетенции бакалавра:  
При освоении курса “Механика и молекулярная физика” студент должен 

знать: 
• основные законы и принципы механики, их логическое содержание и 

математическое выражение; 
• основные механические явления; 
• иметь ясное представление о границах применимости физических мо-

делей и гипотез; 
• основные законы молекулярной физики; 
• основы равновесной термодинамики; 
• закономерности изменения одних физических параметров при 

изменении других в различных процессах. 
В результате изучения  курса “Механика и молекулярная физика” 

студент должен уметь: 
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• правильно соотносить содержание конкретных задач с общими зако-
нами физики, эффективно применять законы физические законы для решения 
конкретных задач в области физики и на междисциплинарных границах с 
другими областями знаний; 

• пользоваться основными физическими приборами для измерения фи-
зических величин, ставить и решать простейшие экспериментальные задачи, 
обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты; 

• строить математические модели простейших явлений механики и мо-
лекулярной физики; использовать для изучения этих моделей доступный ему 
математический аппарат, включая методы вычислительной математики. 

• решать типовые задачи по механике и молекулярной физике; 
• применять компьютерные методы сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности; 
Пререквизиты: математика в объеме курса средней школы, в частности 

алгебра, геометрия и тригонометрия. 
Постреквизиты: последующие разделы курса общей физики, 

специальные курсы по специализации. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Название темы 
1 Введение. Основные представления современной физической 

картины Мира 
2 Кинематика материальной точки и твердого тела. Законы Ньюто-

на 
3 Принцип относительности, преобразования Галилея и Лоренца, 

инварианты преобразований 
4 Работа силы. Энергия. Закон сохранения энергии 
5 Динамика твердого тела. Столкновения 
6 Движение тел в гравитационном поле  
7 Элементы механики жидкостей и газов 
8 Колебания. Волны 
9 Равновесные макропараметры. Давление и температура 

10 Максвелловское распределение молекул по скоростям 
11 Основное уравнение кинетической теории газов 
12 Первое начало термодинамики 
13 Процессы в идеальных газах 
14 Второе  начало термодинамики 
15 Циклические процессы. Процессы переноса 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель и задачи преподавания дисциплины состоят в том, чтобы 

представить механику и молекулярную физику как обобщение наблюдений, 
практического опыта и эксперимента.  Поскольку физика - 
экспериментальная дисциплина и должна знакомить студента с основными 
методами наблюдения, измерения и экспериментирования, то чтение этого 
курса должно сопровождаться необходимыми физическими демонстрациями 
и лабораторными работами в общем физическом практикуме. 

Строение и свойства веществ изучаются, исходя из молекулярно-
кинетических представлений, на которых базируются основные положения 
молекулярно-кинетической теории.  

Курс механики и молекулярной физики совместно с курсом высшей ма-
тематики составляет начальную основу теоретической подготовки физиков и 
инженеров и играет роль фундаментальной базы профессиональной деятель-
ности выпускников высшего учебного заведения любого профиля. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вводное занятие 
Объекты физического исследования - материальная Вселенная,  

физические законы, управляющие движением материи, структура материи,  
ее свойства и развитие.  

Основные представления современной физической картины Мира. 
Особенности физического метода исследования. Модели физических яв-

лений. Гипотезы и физические теории. Физика - наука экспериментальная. 
Физика - наука количественная. Физические понятия, физические величины, 
их классификация и измерение. Эталоны. Системы единиц измерения. Инва-
риантность физических законов относительно системы единиц измерения. 
System International (СИ). 

Феноменологический, термодинамический, и молекулярно-
кинетический методы исследований. Связь свойств вещества с его структу-
рой и с характером теплового движения структурных элементов. Три фазы 
вещества: газ, жидкость и твёрдое тело. Модель идеального газа. 

 
Пространство - время 
Пространство, геометрия, опыт. Основные свойства пространства - вре-

мени (размерность, кривизна, однородность, изотропность, зеркальная сим-
метрия).  Системы координат (декартова, цилиндрическая, сферическая). 
Векторные и координатные методы описания. Преобразование координат и 
проекций векторов. 
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Измерение времени. Периодические процессы. Синхронизация часов. 
Временное упорядочение событий. Принцип причинности.  

 
Кинематика материальной точки и твердого тела 
Способы описания движения материальной точки (м.т.). Перемещение, 

скорость и ускорение м.т. в векторной и координатной форме. Нормальная и 
тангенциальная составляющие вектора полного ускорения м.т. 

Степени свободы твердого тела (т.т.). Поступательное и вращательное 
движение т.т. Плоское движение. Вектор угловой скорости. Вектор элемен-
тарного углового перемещения. Угловое ускорение. Векторная связь между 
линейной и угловой скоростями точки т.т. при вращательном движении. 
Мгновенная ось вращения. 

 
Принцип относительности 
Закон инерции. Инерциальные системы отсчета. Принцип относитель-

ности. Преобразования Галилея. Классический закон сложения скоростей. 
Инварианты преобразований Галилея. 

Взаимодействие тел на расстоянии, понятие о поле и скорости распро-
странения сигналов. Экспериментальное определение скорости света. Посту-
латы специальной теории относительности (СТО) (принцип относительности, 
принцип постоянства скорости света, свойства пространства - времени). 
Синхронизация часов и относительность одновременности. Замедление тем-
па хода движущихся часов. Экспериментальное подтверждение замедления 
времени. Парадокс близнецов. Сохранение поперечных и сокращение про-
дольного размера движущегося тела. Преобразования Лоренца. Релятивист-
ский закон преобразований скорости. Предельный переход к классическим 
формулам. Интервал и собственное время. Инвариантность интервала. Прин-
цип причинности. 

 
Динамика материальной точки 
Силы и взаимодействия в природе. Гравитационное и электромагнитное 

взаимодействие. Понятие о фундаментальных силах. Электрослабое и силь-
ное взаимодействие.  

Масса как мера инертности при поступательном движении тела, ее экс-
периментальное определение. Законы динамики Ньютона. Импульс и его со-
хранение при взаимодействии тел. Импульс и уравнение движения реляти-
вистской частицы. 

 
Динамика системы материальных точек 
Система материальных точек (с.м.т.). Импульс системы материальных 

точек. Внутренние и внешние силы. Уравнение для импульса с.м.т. Центр 
масс, его движение. Неприменимость  понятия центра масс в релятивистском 
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случае. Изолированная с.м.т. Закон сохранения импульса изолированной 
с.м.т. Сохранение отдельных проекций импульса при наличии внешних сил. 

Реактивное движение. Уравнение Мещерского и формулы Циолковско-
го. Перспективы космических полетов. 

Момент импульса материальной точки. Момент силы. Уравнение мо-
ментов для материальной точки. Момент импульса системы материальных 
точек. Уравнение моментов для системы материальных точек. Закон сохра-
нения момента импульса изолированной с.м.т. Сохранение отдельных проек-
ций момента импульса при наличии моментов внешних сил. 

 
Работа и энергия 
Элементарная работа силы. Мощность. Работа силы на конечном пути. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Работа силы на замкнутом конту-
ре. Силовое поле. Потенциальная энергия и ее нормировка. Энергия взаимо-
действия. Энергия релятивистской частицы и энергия покоя. Кинетическая 
энергия. Связь энергии и импульса для релятивистской частицы. Реакции де-
ления и синтеза атомных ядер. Энергия связи. Дефект массы. Закон сохране-
ния энергии. 

Связь силы и потенциальной энергии. Потенциальная яма. Одномерное 
движение в потенциальном поле. Условия финитного и инфинитного движе-
ний. Виды равновесия (устойчивое, неустойчивое, безразличное) и условия 
их осуществления. 

Связь законов сохранения со свойствами пространства - времени. 
 
Динамика твердого тела. Статика 
Система уравнений движения твердого тела. Момент импульса твердого 

тела. Понятие о тензоре инерции. Главные оси тензора инерции, главные мо-
менты инерции и их физический смысл. Вычисление момента инерции отно-
сительно оси. Теорема Гюйгенса. 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Основное уравнение 
динамики вращательного движения. Кинетическая энергия вращательного 
движения. 

Плоское движение твердого тела и особенности его динамики. Кинети-
ческая энергия плоского движения. Физический маятник. Маятник Максвел-
ла.  

Свободные оси. Устойчивость движения относительно свободной оси. 
Нутация. Движение твердого тела, закрепленного в точке. Гироскопы. Пре-
цессия гироскопа. Гироскопический маятник. Гироскопические силы. Роль 
гироскопа в технике. 

Условия статики для твердого тела. 
 
Движение при наличии трения 
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Сухое и жидкое трение. Трение скольжения и трение покоя. Трение ка-
чения. Работа сил трения. Установившаяся скорость при жидком трении. 
Роль трения в технике и на транспорте. 

 
Неинерциальные системы отсчета 
Определение неинерциальных систем. Пространство - время в неинер-

циальных системах отсчета. Законы механики в неинерциальных системах 
отсчета. Силы инерции. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно поступа-
тельно. Выражение для силы инерции при поступательном движении. Неве-
сомость. Гравитационная и инертная массы. Принцип эквивалентности. 
Красное смещение. Траектория света в гравитационном поле. Основные 
представления общей теории относительности. Модели Вселенной. 

Неинерциальные вращающиеся системы отсчета. Центробежная и ко-
риолисова сила инерции. Силы инерции  в общем случае движения неинер-
циальной системы отсчета. Система отсчета, связанная с Землей. Проявление 
сил инерции на Земле. Маятник Фуко. 

Законы сохранения в неинерциальных системах. 
 
Движение в поле тяготения 
Закон Всемирного тяготения Ньютона. Гравитационная энергия шаро-

образного тела. Гравитационный радиус. Сохранение момента импульса в 
центральном поле. Основные законы движения планет и комет. Движение 
искусственных спутников Земли. Первая, вторая, третья космические скоро-
сти. Влияние формы Земли и атмосферного торможения на траекторию ис-
кусственных спутников. 

Задача двух тел. Приведенная масса. 
 
Столкновения 
Определение понятия столкновения. Законы сохранения при столкнове-

ниях. Изображение процессов столкновения с помощью диаграмм. Упругие и 
неупругие столкновения. Система центра масс. Замедление нейтронов как 
пример упругого столкновения. Физические примеры неупругих столкнове-
ний. Передача энергии при столкновениях. Распады и столкновения элемен-
тарных частиц. Комптон - эффект. 

 
Элементы механики сплошных сред 
Понятие сплошной среды. Деформация сплошных сред. Однородная и 

неоднородная деформации. Упругая и остаточная (пластическая) деформа-
ции. Одноосное растяжение и сжатие. Простой сдвиг. Изгиб и кручение. Ко-
личественная характеристика деформаций, закон Гука, модуль Юнга. Коэф-
фициент Пуассона. Зависимость деформаций от напряжений, предел упруго-
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сти. Прочность. Хрупкость. Остаточные деформации. Энергия упругих де-
формаций. 

Свойства жидкостей и газов. Законы гидростатики. Описание жидкости 
и газа с помощью полей (скорости, давления, температуры и т.д.). Уравнения 
Эйлера для течения идеальной жидкости. Стационарное течение жидкостей. 
Трубки тока, уравнение неразрывности. Полная энергия потока. Закон Бер-
нулли. Динамическое давление. Критерий возможности пренебрежения сжи-
маемостью. Течение жидкости по трубам. 

Вязкость жидкости. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рей-
нольдса. Закон Пуазейля. Обтекание тел жидкостью и газом. Пограничный 
слой. Отрыв потока и образование вихрей. Лобовое сопротивление и подъ-
емная сила. Работы Жуковского. Эффект Магнуса.  Распространение им-
пульса сжатия в газе. Ударные волны. Обтекание тел, движущихся со сверх-
звуковой скоростью. Сопло Лаваля, закон обращения воздействия. 

 
Колебания и волны  
Гармонические колебания и их представление в комплексной форме. 

Сложение гармонических колебаний. Биения. Собственные колебания. Энер-
гия колебаний. Затухающие колебания. Логарифмический декремент затуха-
ния. Случай большого трения. Вынужденные колебания. Переходный режим. 
Амплитудно-частотная характеристика. Добротность. Фазо-частотная харак-
теристика. Качественное описание действия на систему периодической, но не 
гармонической, и непериодической силы. 

Автоколебания и параметрические колебания. Релаксационные колеба-
ния. Системы со многими степенями свободы. Колебания связанных систем. 
Нормальные колебания. Понятие о нелинейных колебаниях. 

Продольные и поперечные волны. Амплитуда, фаза, скорость распро-
странения волны. Волновое уравнение. Распределение смещений и деформа-
ций в бегущей волне. Течение энергии. Вектор плотности потока энергии. 
Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. 

Природа звука. Высота звука. Звуковое давление. Энергия звуковой вол-
ны. Скорость звука и ее измерение. Источники звука. Волны большой ампли-
туды и понятие о нелинейной акустике. Ультразвук. Звуковые колебания в 
замкнутых объемах. Резонаторы. Эффект Доплера. 

 
Равновесные макропараметры. Давление и температура 
Термодинамическое равновесие. Локальное термодинамическое 

равновесие. Равновесные и локально-равновесные макропараметры.  
Плотность. Концентрация как величина, характеризующая относительное 
содержание данного компонента в смеси. Давление. Температура. Способы 
их измерения, размерности и единицы измерения. Уравнение Менделеева–
Клапейрона. Закон Дальтона. Закон Паскаля. Барометрическая формула. 
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Внутренняя энергия идеального газа. Закон равномерного распределения 
энергии по степеням свободы. Молярная и удельная теплоёмкости.  

 
Статистический метод 
Основные понятия математической статистики. Случайные события и 

случайные величины в молекулярных системах. Броуновское движение и 
использование его как пример наблюдаемых случайных величин в 
молекулярной физике. Вероятность появления события. Понятие о 
статистическом ансамбле термодинамических систем. Вычисление средних 
по ансамблю и средних по времени. Эргодическая гипотеза. Флуктуации. 
Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. Распределение 
Гаусса. Микросостояние и макросостояние. Термодинамическая вероятность 
(статистический вес) как число микросостояний, посредством которого 
осуществляется данное макросостояние.  

 
Максвелловское распределение молекул по скоростям 
Характерные средние скорости молекул в газах. Число молекул, 

обладающих скоростями в заданном интервале. Максвелловская функция 
при различных температурах и для различных химических компонентов в 
смесях газов. Безразмерная максвелловская функция. Основное уравнение 
кинетической теории газов. Температура как мера средней кинетической 
энергии теплового хаотического движения молекул газа в состоянии 
равновесия. Распределение Больцмана. Опыты Перрена. Распределение 
Максвелла-Больцмана. Опыты с молекулярными пучками как 
экспериментальное подтверждение максвелловского распределения.  

 
Первое начало термодинамики 
Предмет изучения термодинамики. Основные законы термодинамики 

(начала термодинамики) как обобщение наблюдаемых явлений, 
сопровождающихся превращениями энергии. Функции состояния. Нулевое 
начало термодинамики. Температура. Первое начало термодинамики и его 
физическое содержание. Первое начало термодинамики и его физическое 
содержание. Первое начало термодинамики как запрет вечного двигателя 
первого рода. Внутренняя энергия как функция состояния. Работа и теплота в 
термодинамике как форма изменения внутренней энергии.  Обратимые и 
необратимые процессы. Теплоемкость. Соотношения между теплоемкостями 
и выражение их через число степеней свободы молекул идеального газа. 
Недостатки классической теории теплоемкости. Понятие о квантовой теории 
теплоемкости. Применение первого начала термодинамики и уравнения 
состояния идеального газа для описания изобарного, изохорного, 
изотермического и адиабатного процессов. Определение приращения 
внутренней энергии, совершенной работы и количества теплоты, 
полученного системой в процессе перехода системы из одного состояния в 
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другое. Теплоёмкость термодинамической системы в различных процессах. 
Графики процессов в различных координатах: Рабочая диаграмма, тепловая 
диаграмма. Политропный процесс. Теплоёмкость политропного процесса как 
функция показателя политропы.  

 
Второе  начало термодинамики 
Циклические процессы. Работа цикла. Цикл Карно. Коэффициент 

полезного действия (КПД) цикла Карно. Теоремы Карно. Неравенство 
Клаузиуса. Энтропия. Второе начало термодинамики. Формулировка 
Кельвина. Формулировка Клаузиуса. Другие формулировки второго начала 
термодинамики и их эквивалентность. Второе  начало термодинамики как 
запрет вечного двигателя второго рода. Применение циклов в технике.  
Энтропия идеального газа. Использование окружающей среды в качестве 
холодильника тепловых машин как источник теплового загрязнения и 
способы его уменьшения. Закон возрастания энтропии в замкнутых системах. 
Изменение энтропии в необратимых процессах. Статистический характер 
второго начала термодинамики. Основное термодинамическое тождество. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Кинематика точки 
2. Преобразования Галилея 
3. Кинематика вращения 
4. Динамика точки. Законы сохранения 
5. Столкновения. Движение в гравитационном поле 
6. Неинерциальные системы отсчёта 
7. Момент инерции. Динамика твердого тела 
8. Механика сплошной среды 
9. Колебания и волны 
10. Задачи СТО 
11. Вычисления массы атомов и молекул 
12. Условия локального термодинамического равновесия. Локально-

равновесные макропараметры. 
13. Решение задач на уравнение состояния идеального газа. 
14. Решение задач на максвелловское и больцмановское 

распределение молекул по скоростям. 
15. Природа межмолекулярных сил 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Статические закономерности, возникающие при измерениях 
2. Изучение основного закона динамики вращательного движения 
3. Изучение законов колебания физического маятника 
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4. Изучение стационарного течения жидкости по трубе переменного 
сечения. Теорема Бернулли 

5. Измерение скорости полета тела с помощью крутильно-
баллистического маятника 

6. Определение ускорения силы тяжести при помощи оборотного 
маятника  

7. Гироскоп 
8. Измерение термодинамических параметров систем (плотности, 

давления, температуры, концентрации компонентов в смеси).  
9. Газовые законы. Исследования процессов в идеальных и 

реальных газах. 
10. Определение постоянной Больцмана. 
11. Измерение теплоёмкостей газов, жидкостей, металлов 

различными методами. 
12. Определение теплоты плавления (отвердевания) и приращения 

энтропии в этих процессах. 
13. Измерение вязкости жидкостей и газов и её зависимости от 

температуры. 
14. Измерение коэффициентов диффузии и теплопроводности 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 
15. Измерение коэффициента температуропроводности твёрдых тел. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
 

1. Системы координат (декартова, цилиндрическая, сферическая). 
Векторные и координатные методы описания. Преобразование координат и 
проекций векторов. 

2. Векторы и операции с ними: сложение, вычитание, умножение. 
3. Системы единиц измерения (СИ).  
4. Природа света. Экспериментальное определение скорости света. 

Опыт Майкельсон – Морли. 
5. Масса как мера инертности при поступательном движении тела, 

ее экспериментальное определение. 
6. Деформация твердого тела. 
7. Движение тел переменной массы. 
8. Физический маятник. Маятник Максвелла. 
9. Гравитационная энергия шарообразного тела. Гравитационный 

радиус. 
10. Свойства жидкостей и газов. Законы гидростатики. 
11. Движение тела в вязкой среде. Установившееся движение. 
12. Природа звука. Скорость звука и ее измерение. Ультразвук. 
13. Измерение макроскопических параметров газа. 
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14. Измерение объёма и давления. Термометрическое тело. Шкалы 
температуры. Идеальный газ как термометрическое тело. Газовый термометр  

15. Сжижение газов. Сжижение газов с использованием эффекта 
Джоуля – Томсона. Детандерные методы. Турбодетандер П.Л.Капицы  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Кинематика  
2. Динамика материальной точки (точек). Законы сохранения. Рабо-

та и энергия. 
3. Динамика твердого тела. Неинерциальные системы отсчета. 

Движение в поле тяготения. 
4. Механика жидкости и газа 
5. Температура. 
6. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 
7. Закон биномиального распределения. Распределение Пуассона. 
8. Микросостояния и макросостояния. Вероятность состояния. 

Частотное и временное определение. Статистические средние. Флуктуации. 
9. Распределение Максвелла. Абсолютно-максвелловская функция 

распределения и локально-равновесная функция распределения молекул по 
скоростям. 

10. Абсолютная температура. Уравнение кинетической теории для 
температуры. 

11. Основное уравнение кинетической теории газов для давления. 
12. Работа и теплота. Первое начало термодинамики. 
13. Теплоёмкость газов. Измерение и вычисление отношения 

изобарной теплоёмкости к изохорной для смесей газов. Учёт влажности 
воздуха в лабораторных измерениях. 

14. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. 
15. Эффект Джоуля – Томсона. Экспериментальное наблюдение и 

физическая сущность. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. М.: "ОНИКС 

21 век", "Мир и Образование", 2003. — 432 с: ил. 
2. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 1. Механика. М.: "Аст-

рель", 2003, 336 с.: ил. 
3. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: учеб. пособие для студентов 

вузов.- 3-е изд., М.: ОНИКС, 2006.- 358 с. 
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4. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. – Изд. «Лань». 
Сп-б.: 2008,    484 с. 

5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: "Наука", 1988, 416 с. 
6. Исатаев С.И., Аскарова А.С., Локтионова И.В. и др. Физпракти-

кум по общей физике. Механика. Учебное пособие для ВУЗов. Алматы: 
Қазақ университеті, 2002, 207с. 

7. Молекулярная физика. Общий физический практикум. Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений/ С.И.Исатаев, 
А.С.Аскарова, В.В.Кашкаров, И.Н.Корзун, И.В.Локтионова и др. – Алматы: 
Қазақ университеті, 2003. – 140 с. 

 
Дополнительная: 
1. Кочеев А.А., Сербо В.Г. Механика и теория относительности: 

Учеб. пособие / Новосиб. гос ун-т. Новосибирск, 2007, 186 с. 
2. Стрелков С.П. Механика.- Изд. 4-е, стер.- СПб.: Лань, 2005.- 

559с. 
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том I. Механика. - Изд. 4-е, 

стер.- М.: Физматлит, 2005. – 560 с. 
4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по фи-

зике. Т.1., Т.2. М., "Мир", 2010, 440 с. 
5. Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика. Статистическая 

физика и кинетика. – Новосибирск: НГУ, 2000. – 608 с. 
6. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэнде М. Фейнмановские лекции по 

физике. Т. 4. Кинетика. Теплота. Звук. – М.: Мир, 2009, – 264 с. 
7. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - Изд.3-

е, испр. и доп.- СПб.: Кн. мир, 2005.- 326 с. 
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EMOAF 2206 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ, ОПТИКА И  
АТОМНАЯ ФИЗИКА 

 
Объем - 4 кредита  

 
Авторы: 

Джумагулова К.Н. - доктор физико-математических наук, профессор 
Аскарулы А.- PhD доктор, ассоц. профессор кафедры физики плазмы и 

компьютерной физики 
Исмайлова Г.А. – PhD доктор, старший преподаватель кафедры физики 

твердого тела и нелинейной физики 
 

Рецензенты: 
Лаврищев О.А.- кандидат физико-математических наук, доцент,  

директор научно-исследовательского института экспериментальной и 
теоретической физики 

Абишев M. E. - доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры теоретической и ядерной физики Казахского Национального уни-

верситета им. аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Краткое описание курса. Главной задачей дисциплины является созда-
ние фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно 
развивать более углубленное и детализированное изучение всех разделов фи-
зики в рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных 
курсов. Курс позволяет студентам получить знания об основных законах 
атомной физики и математические выражения квантовых явлений на атомно-
молекулярном уровне. Рассматриваются теоретические понятия электриче-
ства и магнетизма, принципы решения конкретных задач электромагнетизма. 
Изучаются основы геометрической оптики. Изучение курса сопровождается 
многоуровневыми задачами по семинарским занятиям и лабораторными ра-
ботами.  

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисци-
плины (пререквизиты): для изучения дисциплины студент должен знать 
математические методы, основы векторной алгебры, а также интегральные и 
дифференциальные расчеты, общие курсы физики: "Механика", "Молеку-
лярная физика" и др. 

Перечень дисциплин для изучения после освоения данной дисци-
плины (постреквизиты): специальные курсы по физике: Физическая оптика 
для Астрономии, Электромагнетизм для Астрономии, Основы квантовой ме-
ханики и Атомной физики. 

Основные формы компетенций бакалавра. 
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Бакалавр, изучивший дисциплину  «Электричество и магнетизм, оптика 
и атомная физика» должен знать: 

• квантовые явления на атомно-молекулярном уровне; 
• экспериментальные основы квантовой физики и физических явле-

ний, вызванных электронными оболочками атомов и молекул; 
• основные законы электромагнетизма; 
• границы применимости физических моделей и гипотез; 
• законы геометрической оптики. 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь: 
• представление об основных законах атомной физики и их математи-

ческое выражение;  
• представление о физических явлениях, методах их наблюдения и 

экспериментального исследования; 
• представления о важнейших этапах развития классической электро-

динамики и оптики. 
Бакалавр, изучивший дисциплину  «Электричество и магнетизм, оптика 

и атомная физика»   должен уметь: 
• формулировать основные понятия раздела общей физики, чтобы ре-

шать физические задачи и оценивать порядок физических величин; 
• приобрести практические навыки в физическом практикуме "Атом-

ная физика" и "Геометрическая оптика"; 
• описывать основные физические явления классической электроди-

намики и геометрической оптики, методы их наблюдения и эксперименталь-
ного исследования. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 
1 Электростатика 
2 Электростатические поля в диэлектриках 
3 Постоянный электрический ток. Электропроводность 
4 Термоэлектрические явления 
5 Постоянные магнитные поля. Переменное электромагнитное поле 
6 Предмет «оптика». Шкала ЭМ волн 
7 Явления преломления и рефракции в природе 
8 Начало геометрической теории оптических изображений 
9 Построение изображения в тонкой линзе 

10 Глаз и зрение. Оптическая схема глаза 
11 Атомные спектры  
12 Атомная модель Бора  
13 Теория корпускулярно-волнового дуализма 
14 Спектры атомов щелочных металлов  

http://www.phys.spb.ru/Stud/Lectures/Krylov/Meop/Meop_20.html%23%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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15 Электронные оболочки атомов и их заполнение  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель преподавания дисциплины «Электричество и магнетизм, оптика и 

атомная физика» - представить геометрическую оптику и физическую тео-
рию атома и электромагнетизма как обобщение наблюдений, опытов и экс-
периментов, изложенных на соответствующем математическом уровне, как и 
связь между физическими явлениями и величинами.  

Задачи изучения дисциплины:  
• формирование целостного представления о современной физической 

картине мира; 
• иметь представление о взаимосвязях в оптике и  о связи оптики с ма-

тематикой, химией, техникой, и другими разделами физики; 
• иметь представление о квантовых явлениях на атомно-молекулярном 

уровне; 
• иметь представление об основных законах геометрической оптики; 
• иметь представление об экспериментальных основах квантовой фи-

зики и физических явлений, вызванных электронными оболочками атомов и 
молекул; 

• знать основные законы атомной физики и их математическое выра-
жение; 

• владеть основными специальными знаниями  по геометрической оп-
тике и оптическим устройствам; 

• знать основные физические явления, методы их наблюдения и экспе-
риментального исследования; 

•  знать основные законы электромагнетизма; 
• формулировать основные понятия раздела, решать физические зада-

чи и оценивать порядок физических величин; 
•  приобрести практические навыки в физическом практикуме "Атом-

ная физика" и "Оптика"; 
• правильно формулировать как качественно, так и количественно, ос-

новные физические задачи и математические методы для описания электро-
магнитных процессов и оптических устройств геометрической оптики. 

Объектами изучения дисциплины  являются атомы и молекулы, их 
строение и свойства, заряженные частицы, их структуры и свойства, явления 
распространения света в различных средах.   

Методы изучения дисциплины: теоретическими методами расчета и 
эксперимента (в том числе спектроскопия); проблемно-ориентированные,  
проектно-ориентированные методы преподавания. 
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Роль и место данной дисциплины среди других наук: атомная физика-
это раздел науки о строении и свойствах атомов и молекул, которые являют-
ся основой мироздания и определения природных законов. Электродинами-
ка-раздел физики, который включает в себя изучение электромагнитного вза-
имодействия, тип физического взаимодействия, который возникает между 
электрически заряженными частицами. Оптика - древнейшая из наук. Законы 
отражения и преломления света были известны еще в древней Греции и 
Египте. В узком понимании свет - это электромагнитное излучение, воспри-
нимаемое глазом. В физике светом называют видимое, ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучение, а иногда  - электромагнитное излучение с любой 
длиной волны. Оптика – раздел физики, наука, изучающая  свет и его взаи-
модействие с веществом. 

Идея существования мельчайших неделимых частиц - атомов, впервые 
была сформулирована древнегреческим философом (Демокрит). В XVII веке 
идея атомов была как постоянная, неделимых частиц различных размеров и 
формы, лишенные химических и физических свойств. Все материальные тела 
являются комбинациями их. 

Бурное развитие химии в конце XVIII и в начале XIX века привело к пе-
ресмотру некоторых аспектов теории атомов. Английский ученый Дж. Даль-
тон сделал предположение, что атом - это наименьшая частица химического 
элемента и атомы разных химических элементов имеют различные массы, 
которые являются основной характеристикой атома. В XIX веке, оптические 
свойства атомов были обнаружены немецкими физики Г. Кирхгоф и Робер-
том Бунзеном, которые заложили основы спектрального анализа. В 1869 году 
д. И. Менделеев открыл периодический закон химических элементов. 

Наиболее важным в истории атомной физики стало открытие электрона 
в 1897 году английским физиком Джоном Томсоном. Томсон в 1903 году 
предложил модель атома в виде сферы с положительным зарядом, вперемеж-
ку с малым размером частиц с отрицательным зарядом - электрон. Модель 
Томсона была опровергнута в 1909 году его учеником Э. Резерфордом, пред-
ложившего планетарную модель атома с массивным плотным положитель-
ным ядром в центре, вокруг которого, как планеты вокруг Солнца, летают 
электроны. В 1913 Г.Н. Бор предположил, что электрон не может вращаться 
свободно, но в строго определенных орбит, не меняя произвольно свою энер-
гию долгое время. Переход с одной орбитали на другую, требует определен-
ной энергии - энергии фотона. 

Боровская модель атома была подтверждена экспериментально в опытах 
немецких физиков Франка и Г. Герца. Французский физик Луи де Бройль 
выдвинул предположение о двойственной природе движения микрообъектов, 
таких как электрон. Эта теория послужила отправной точкой для создания 
квантовой механики в работах немецких физиков Вернер Гейзенберг и Макс 
Борн, австрийский физик Эрвин Шредингер и английского физика П. Дирака, 
и создал на ее основе современной квантово-механической теории атома. 
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История начинается с древних времен, с попытки понять атмосферные 
электрические явления, в частности молнию. В те времена люди имели сла-
бое представление об электричестве, и не могли объяснить наблюдаемые яв-
ления. Научное понимание в области электричества росло на протяжении во-
семнадцатых и девятнадцатых веков благодаря работам таких исследовате-
лей, как Ампер, Кулон, Фарадей и Максвелл. 

В 19-м веке стало ясно, что электричество и магнетизм связаны между 
собой, и их теории были объединены: движение зарядов приводит к появле-
нию электрического тока, и магнетизма как следствие электрического тока. 
Источником электрического поля является электрический заряд, тогда как, 
магнитное поля электрический ток (движущиеся заряды).  

Несмотря на свою древность, последние десятилетия оптика развивается 
быстрее других разделов физики. Свидетельство этому - появление в оптике 
новых научных направлений: физики лазеров, нелинейной оптики, физики 
волоконных световодов, оптической электроники (оптических методов пере-
дачи и хранения информации), современных методов обработки изображе-
ния. Причем дело здесь не только в важных технических приложениях опти-
ки, которые для фундаментальной науки играют второстепенную роль. 

 Именно в оптике экспериментально исследуют принципиальные и дис-
куссионные вопросы физики. Здесь удалось подойти к наблюдению объектов 
Вселенной, удаленных на миллиарды световых лет и к  исследованиям, за-
трагивающим самые основы физики. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Электростатика 
Основы теории электромагнитных взаимодействий. Скалярный потен-

циал. Описание электростатических полей с помощью потенциала.  
 
Электростатические поля в диэлектриках 
 Механизм поляризации диэлектриков. Неполярные, полярные диэлек-

трики, сегнетоэлектрики и механизмы их поляризации. 
 
Постоянный электрический ток. Электропроводность 
Основные законы электрического тока, протекающего через проводник. 

Электрическая проводимость в твердых телах.  
 
Термоэлектрические явления 
Термоэлектрические явления. Электрическая проводимость полупро-

водников. Электропроводность газов. Плазма. 
 
Постоянные  магнитные поля. Переменное электромагнитное поле. 
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Магнитные поля в магнетиках. Теория магнетиков. Магнитные поля в 
магнетиках. Теория магнетиков. Переменное электромагнитное поле. 
Система уравнений Максвелла. Закон электромагнитной индукции и его 
следствия. Цепи с переменным квазистационарным током и методы их рас-
четов. Ток смещения и уравнения Максвелла. 

 
Предмет «оптика». Шкала ЭМ волн.   
Развитие представлений о природе света. Оптика в период научно-

технического прогресса. Первые законы оптики.  
 
Явления преломления и рефракции в природе.  
Закон Гладсона и уравнение рефракции. Световые волокна и волоконная 

оптика.  
 
Начало геометрической теории оптических изображений. 
Основные  понятия и определения геометрической оптики. Преломление 

на сферической поверхности. Центрированная оптическая система. Модели 
источников излучения. Поток от излучателей различной формы. Яркость рас-
сеивающей поверхности. Освещенность, создаваемая различными источни-
ками. 

 
Построение изображения в тонкой линзе 
Линза. Формулы тонкой линзы. Сферическое зеркало. Сложение опти-

ческих систем. Линзовые оптические приборы.  Оптические приборы геомет-
рической оптики. 

 
Глаз и зрение. Оптическая схема глаза  
Аккомодация и адаптация. Дневное и сумеречное зрение. Понятие цвета. 

Дневное и сумеречное зрение. Светочувствительные рецепторы. Иллюзии 
восприятия. Понятие цвета и цветовых координат. 

 
Атомные спектры  
Атомы и молекулы. Спецификация процессов в микро-мире. Атомная 

модель Томсона. Атомные спектры излучения и поглощения. Формула Баль-
мера для спектральных линий водорода. Спектральные серии. Комбинацион-
ный принцип Ритца. 

 
Атомная модель Бора 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Атомная модель Бора. 

Энергетические уровни и радиусы орбит электронов водородоподобных си-
стем. Опыты Франка-Герца. Эксперимент Штерна-Герлаха. Пространствен-
ное квантование. Влияние конечной массы ядра. Изотопный сдвиг. 

 

http://www.phys.spb.ru/Stud/Lectures/Krylov/Meop/Meop_20.html%23%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B
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Теория корпускулярно-волнового дуализма. 
Эффект Комптона. Волны де Бройля. Теория корпускулярно-волнового 

дуализма. Экспериментальное подтверждение: эксперименты Дэвиссон и 
Джермера. Принцип неопределенности Гейзенберга. Зависящие от времени и 
не зависит от времени уравнение Шредингера. Собственные значения и соб-
ственных функций. Принцип суперпозиции. Примеры использования урав-
нения Шредингера: частица в жесткой коробке. Квантово-механическое рас-
смотрении водородоподобных атомов. Электронные орбитали. Квантовые 
числа: главное, азимутальное, магнитное. Вырождение энергетических уров-
ней. 

 
Спектры атомов щелочных металлов 
Энергетические уровни атомов щелочных металлов. Спектральные се-

рии. Правило перехода для азимутального квантового числа. Спин электрона. 
Спин магнитный импульс. Спин-орбитальное взаимодействия. Тонкая струк-
тура спектральных линий атомов водорода и атомов щелочных металлов. 
Новые правила перехода. Примерная характеристика отдельных электронов 
квантовыми числами и понятие электронной конфигурации. Сложение век-
торов момента импульса и типы облигаций.Общая характеристика спектров 
многоэлектронных атомов. Применение принципа исключения Паули. Энер-
гетические уровни и спектр атома гелия.  

 
Электронные оболочки атомов и их заполнение 
Электронные оболочки атомов и их заполнение. Правила Хунда для 

многоэлектронных атомов. Физическое объяснение периодического закона. 
Взаимодействие электронов в многоэлектронных атомов. Общая характери-
стика спектров многоэлектронных атомов. Рентген и рентгеновские спектры 
и их природа. Непрерывность характеристического рентгеновского спектра. 
Закон Мозли. Рентгеновские серии. Структура дублета линий рентгеновских 
спектров. Спектры поглощения рентгеновских лучей. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Вычисление напряженности и потенциала электростатического 
поля 

2.  Вычисление электростатического поля проводников и диэлек-
триков 

3.  Энергия электростатического поля. 
4.  Постоянный ток в различных средах. 
5.  Магнитное поле постоянного тока 
6.  Явление электромагнитной индукции 
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7.  Расчеты электрических цепей. Закон электромагнитной индук-
ции 

8.  Цепи переменного квазистационарного тока 
9.  Излучение и распространение электромагнитных волн 
10.  Законы отражения и преломления света на границе прозрачных 

диэлектриков  
11.  Освещенность, создаваемая различными источниками. 
12.  Формулы тонкой линзы. 
13.  Построение геометрических изображений составными линзами 
14.  Энергетические единицы, световые величины, 
15.  Атомная модель Томсона. 
16.  Формула Бальмера для спектральных линий водорода. Спек-

тральные серии. 
17. Атомная модель Бора. Энергетические уровни и радиусы орбит 

электронов водородоподобных систем. 
18.  Эффект Комптона. 
19.  Волны де Бройля. Теория корпускулярно-волнового дуализма. 
20.  Принцип неопределенности Гейзенберга.  
21.  Примеры использования уравнения Шредингера 
22.  Энергетические уровни атомов щелочных металлов. Спектраль-

ные серии. 
23. Тонкая структура спектральных линий атомов водорода и атомов 

щелочных металлов. 
24.  Сложение векторов момента импульса и типы облигаций. 
25.  Электронные оболочки атомов и их заполнение. 
26.  Колебание и вращение 2-атомных молекул. 
27.  Эффект Зеемана. 
28.  Эффект Пашена-Бака. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 

 ЗАНЯТИЙ 
 

1. Измерение активного сопротивления методом амперметра и 
вольтметра. 

2. Изучение гальванометра магнитоэлектрической системы. 
3. Изучение магнитного поля соленоида.  
4. Изучение биполярного транзистора. 
5. Изучение термоэлектронной эмиссии. 
6. Изучение работы электронного осциллографа и исследование с 

его помощью периодических и импульсных процессов. 
7. Изучение электронно-дырочного перехода в полупроводниках. 
8. Исследование последовательных цепей переменного тока. 
9. Определение удельного заряда электрона. 
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10. Исследование нелинейных сопротивлений. 
11. Снятие кривой намагничения и петли гистерезиса с помощью 

осциллографа. 
12. Сегнетоэлектрики 
13. Изучение плазменных (газоразрядных) приборов 
14. Изучение законов преломления и отражения 
15. Изучение полного внутреннего отражения 
16. Определение фокусного расстояние тонкой линзы 
17. Определение коэффициентов увеличения центрированной 

системой 
18. Изучение рефракции в среде с плавно изменяющимся 

показателем преломления 
19. Получение и изучение атомных спектров. Основы спектроскопи-

ческого анализа. 
20. Формула Бальмера для спектральных линий водорода. Спек-

тральные серии. 
21. Атомная модель Бора. Энергетические уровни и радиусы орбит 

электронов водородоподобных систем. 
22. Спектры щелочных металлов. 
23. Тонкая структура спектральных линий атомов водорода и атомов 

щелочных металлов. 
24. Эффект Зеемана 
25. Вращательные, колебательные и электронные спектры 2-атомных 

молекул. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Как изменяется электрическое поле, при прохождении его из 

одного диэлектрика в другой? 
2. Как работает металлический экран? 
3. Для чего мы используем конденсаторы в электрической цепи? 
4. Как образуются объемные и поверхностные связанные заряды? 
5. Дайте полевую интерпретацию закона взаимодействия элементов 

тока. О чем утверждает закон Гаусса для магнетизма? Как определить 
магнитное поле проводника с текущим по нему током I на расстоянии b от 
него? 

6. Определить постоянную Ридберга на основе атомной модели Бо-
ра. 

7. Принцип соответствия в квантовой механике и классической ме-
ханики. 

8. Прохождение потенциальный барьер конечной ширины. 
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9. Построить диаграмму уровней энергии щелочных металлов во 
внешнем магнитном поле 

10. Обобщить все правила перехода, которые вы знаете. 
11. Световые величины и их связь с энергетическими. 
12. Опишите модели источников излучения.   
13. Яркость рассеивающей поверхности.  
14. Объясните построение изображения в тонкой линзе. Формулы 

тонкой линзы. 
15. Построение изображения в толстой линзе 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Приведите пример применения теоремы Гаусса? 
2. Каковы особенности сегнетоэлектриков и где они используются в 

промышленности? 
3. Что описывает скин-эффект? 
4. Построить диаграмму энергетические уровни атома водорода и 

водородоподобных систем (He+, Li++). Объяснять закономерности в спек-
тральных сериях. 

5. Опишите экспериментальное подтверждение постулатов Бора. 
Опыты Франка и Герца. 

6. Построить диаграмму уровней энергии щелочных металлов во 
внешнем сильном магнитном поле 

7. Опишите энергетические единицы и соотношения между ними 
8. Освещенность плоской поверхности, создаваемая точечным ис-

точником. 
9. Построить изображение объекта рассеивающей (отрицательной) 

линзой 
10. Недостатки модели Бора.  
11. Правила Хунда для многоэлектронных атомов. 
12. Каковы особенности полупроводников, диодов и транзисторов? 
13. Как поверхностная плотность заряда зависит от кривизны 

поверхности проводника? 
14. Какова энергия взаимодействия четырех заряженных частиц? 
15. Обосновать структуру дублета линий рентгеновских спектров. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Матвеев А.Н. Атомная физика. М.: Высшая Школа , 1989. 
2. Shpolskiy Э.В. Атомная физика. - М.: Наука, 1989. 
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3. Задачи иродов И. И. по атомной и ядерной физике. М.: Наука, 
Наука, 1984 

4. Уолтер Р. Джонсон Лекции по атомной физике, Университет Нотр-
Дам 2006,. 

5. Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. Учебное пособие. - М.: 
Высшая школа, 1983 (1989). - 463 с.  

6. Сивухин Д.В. Электричество. - М.: Высшая школа, 1995.  
7. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. Учебное посо-

бие. - М.: Высшая школа, 2000. – 203 с.  
8. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс лекций по физике. - 

М.: Иностр. Литература, 1984.  
9. Иродов И.Е. Задачи по общей физике - М.: Наука, 2003. - 416 с.  
10. Савельев И.В. Курс общей физики.- М., Наука, 2004, -258 с.  
11. Архипов Ю.В. Краткий конспект лекций курса «Электричество и 

магнетизм». - Алматы, Казак университетi, 2009, -60 с.  
12. Д.В.Сивухин. Общий курс физики. Т.4. Оптика. М.; Наука, 2003.  
13. Т.И. Трофимова, З.Г. Павлова Сборник задач по курсу физики с ре-

шениями. М.; Высшая школа 2002 г.  
 
Дополнительная: 
1. Джумагулова К. Н. Рамазанов т. С. и др. авторы. Атомная физика и 

проблемы управляемого термоядерного синтеза. Алматы: Принт-С 2008,. 
2. Жуманов К. Б. Атомная физика. - Казахский Университет, 2006 
3. Гольдин Л.Л., Novicova Г. И. Введение в атомную физику. М.: 

Наука, 1988.  
4. Sivuhin D.V. Общий курс физики. Атомная и ядерная физика. П. 1. 

М., 1986. 
5. Eliashevich М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. - М.: 

ComKniga 2007,. 
6. Мигдал А. Б. Квантовая физика. – М.: Наука, 
7. Виксман Е. Квантовая физика. – М.: Наука, 1986. 
8. Benuell К. Основы молекулярной спектроскопии.- М.: Мир, 1985. 
9. Нерсесов Э. А. Основные законы атомной и ядерной физики. – М., 

1988. 
10. А Леше. Физика молекул.- М.: Мир, 1987. 
11. Кован К., Акоста В., Б. Грем Основы современной физики. М.: 

Просвещение. 
12. Р.И. Грабовский Сборник задач по физике С.-Пб, «Лань» 2002 г.  
13. Курс общей физики. Книга 4. Волны. Оптика: И.В. Савельев — 

Санкт-Петербург, АСТ, Астрель, 2008 г.- 256 с. 
14.  А.А. Маскевич. Оптика. Учебное пособие. Вып.2. Изд. 

Ньюлайбрари, 2010 г.  
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Объем -  3 кредита 
 

Авторы: 
Изтлеуов Н.Т. – кандидат физико-математических наук, старший  

преподаватель кафедры физики твердого тела и нелинейной физики  
физико-технического факультета  

Сагидолда Е. - PhD, старший преподаватель кафедры физики  
твердого тела и нелинейной физики физико-технического факультета  

 
Рецензенты: 

Асанов Г.С. - PhD, старший преподаватель кафедры физики  
Алматинского университета энергетики и связи 

Алимгазинова Н.Ш. - кандидат физико-математических наук, и.о.  
доцента кафедры физики твердого тела и нелинейной физики физико-
технического факультета Казахского национального университета  

им. аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современная радиоэлектроника – это собирательное название ряда об-
ластей науки и техники,  связанных с генерацией, передачей, приемом и пре-
образованием, хранением информации. Основные из них - радиотехника и 
электроника, сюда же можно включить опто– и микроэлектронику и функци-
ональную микроэлектронику, использующие в качестве носителя информа-
ции многомерный сигнал. Радиоэлектроника не ограничивается электромаг-
нитными колебаниями радиодиапазона. Используются и более короткие вол-
ны вплоть до гамма – диапазона, то есть радиоэлектроника стала также все-
волновой. Основная задача, решаемая с помощью устройств радиоэлектро-
ники - разработка методов и устройств передачи, приема,  обработки и хра-
нения информации, передаваемое с помощью условных сигналов. Информа-
ционный процесс протекает как передача, преобразование и хранение сигна-
лов. Информационная направленность радиоэлектроники послужило базой 
для возникновения новых направлений  науки и техники, в частности техни-
ческой кибернетики, вычислительной и информационной техники.  

Курс направлен на то, что студенты должны 
- знать  
элементную базу радиоэлектронных устройств, принцип действия  про-

стых аналоговых и цифровых устройств, иметь представление о структуре и 
принципах организации радиоэлектронных методов измерения, передачи  и 
обработки информации;  

- уметь 
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применять радиоэлектронную аппаратуру в практической деятельности, 
адаптировать стандартные радиоэлектронные приборы для целей конкретно-
го физического эксперимента, синтезировать простейшие функциональные 
радиоэлектронные устройства на интегральных микросхемах и дискретных 
компонентах, компьютерных моделях; 

- иметь навыки  
применения полученных знаний в профессиональной, преподаватель-

ской и исследовательской деятельности. 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

Высшая математика, курс Общей физики, Электричество и магнетизм, Ин-
форматика. 

Смежные дисциплины: «Статистическая физика», «Теория вероятно-
стей», «Теория матриц». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Сигналы, их классификация 
2 Элементы линейных электрических цепей 
3 Физические основы работы полупроводниковых приборов 
4 Электронные усилители, их классификация 
5 Генераторы гармонических колебаний 
6 Цифровая электроника 
7 Запоминающие устройства 
8 Микроэлектроника и интегральные микросхемы 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
У истоков радиофизики и электроники лежит величайшее открытие 

электромагнитного поля, связанное с тремя выдающимися учеными: М. Фа-
радеем, открывшим закон электромагнитной индукции (1831 г.); Дж. Макс-
веллом, создавшем теорию электромагнитного поля (1865 г.); Г. Герцем, 
впервые экспериментально получившим электромагнитные волны (1887 г.).  
Появление микросхем ознаменовало новый этап на пути развития радиотех-
ники и электроники. В процессе развития электроники произошла ее специа-
лизация по диапазону используемых волн  и другим свойствам. Дальнейший 
прогресс в электронике связан  с развитием функциональной электроники - 
оптоэлектроники, фотоники, квантовой электроники и, наконец, биоэлектро-
ники. Учитывая резкий рост публикаций по нанотехнологиям, структурам и 
приборам, можно с уверенностью сказать,  что одним из ближайших про-
должений развития микроэлектроники является наноэлектроника. 
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На сегодняшний день радиофизика и электроника занимает важную 
роль практически везде. Современная электроника подразумевает практиче-
ски полную автоматизацию, упрощение труда и экономия времени. Поэтому 
в развитии техники и технологии занимает ключевое место. 

Цель преподавания дисциплины – формирование системы знаний, 
позволяющих применять в практической деятельности радиоэлектронные 
методы исследований в физическом эксперименте; автоматизации получе-
ния, накопления и обработки экспериментальных данных; привитие навыков 
и умения работать со специальной литературой по радиоэлектронике. Курс 
“Oсновы радиофизики и электроники”  для физических специальностей явля-
ется базовым для последующего изучения студентами различных спецкурсов 
радиотехнического цикла. Глубокое изучение основ радиоэлектроники осо-
бенно важно  также для профессиональной подготовки будущих специали-
стов в различных областях науки и техники, для подготовки будущего учите-
ля к преподаванию соответствующих разделов школьной программы и к вне-
классной работе  со школьниками. 

Объектами дисциплины являются радиоэлектронные оборудования и 
приборы, которые используются в современной электронике. 

Во время обучения дисциплины будут использоваться теоретические и 
практические методы изучения радиотехнических и электронных приборов и 
оборудований. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- ознакомить студентов с современными теоретическими и эксперимен-

тальными результатами исследования в области радиоэлектроники, а также с 
проблемами, стоящими перед этой отраслью; 

- дать студентам глубокое понимание того, какие физические процессы 
происходят в электронике и как эти процессы управляют; 

- дать представление об основных методах исследования.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Сигналы, их классификация 
Детерминированные и случайные колебания. Комплексное представле-

ние колебаний. Спектры сигналов. Элементы линейных электрических цепей. 
Свойство преобразования Фурье и Лапласа. Дискретный и непрерывный 
спектры. Дискретизация сигналов. Теорема Котельникова. Цифровой сигнал. 

 
Элементы линейных электрических цепей 
Определение  и общее свойства цепей. Классификация цепей. Пассив-

ные элементы. Методы анализа линейных и нелинейных цепей. Источник  
ЭДС, источник тока. Комплексное сопротивление. Воздействия, реакции и 
характеристики цепей. Дифференцирующие и интегрирующие цепи, аттеню-
аторы, компенсированные делители, последовательный и параллельный кон-
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туры, их частотные и переходные характеристики. 
 
Физические основы работы полупроводниковых приборов 
Электронно-дырочный переход, вольт-амперная характеристика перехо-

да. Полупроводниковые диоды. Основные типы диодов, стабилитроны, им-
пульсные диоды, варикапы, туннельные диоды. Биполярные транзисторы, 
принцип действия транзистора. Униполярные транзисторы. Эквивалентные 
схемы транзистора. Емкости эмиттерного и коллекторного  p-n переходов. 
Частотные свойства биполярного транзистора. Схемы включения и режимы 
работы транзистора. Статические и динамические характеристики. Транзи-
стор как четырехполюсник. Интегральные и дифференциальные параметры 
транзистора. Полевые транзисторы. Полевые транзисторы с управляющим p-
n переходом. Полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП и МОП 
транзисторы), эквивалентные схемы. Статические и динамические характе-
ристики. Дифференциальные параметры. Схемы включения полевых транзи-
сторов и их свойства. 

 
Электронные усилители, их классификация 
Принцип действия, классификация  и основные  характеристики усили-

телей. Основные параметры усилителя. Избирательные усилители. Резистив-
но-емкостной каскад усиления, эквивалентная схема, амплитудно-частотная, 
фазо-частотная характеристики, полоса пропускания. Многокаскадный уси-
литель. Широкополосные и импульсные усилители, переходная и импульс-
ная характеристики. Время нарастания фронта и спад вершины импульса.  
Коррекция амплитудно-частотной характеристики на высоких и низких ча-
стотах. Резонансные усилители. Усилители постоянного  тока. Усилители 
мощности. Дифференциальный каскад усиления. Обратная связь в усилите-
лях. Коэффициент усиления  с обратной связью. Отрицательная и положи-
тельная обратная связь. Эмиттерный и истоковый повторители. Операцион-
ные усилители. Основные характеристики и параметры. Схемы включения 
операционного усилителя. Инвертирующие, неинвертирующие входы. Сум-
матор, интегратор, дифференциатор, преобразователь сопротивлений. 

 
Генераторы гармонических колебаний 
Автоколебательная система. LC – генератор гармонических сигналов. 

Условие самовозбуждения. RC- генераторы низкочастотных синусоидальных 
колебаний. Генераторы релаксационных сигналов. Мультивибратор в авто-
колебательном  и ждущем режимах. Генератор пилообразного напряжения. 

 
Цифровая электроника 
Транзистор в ключевом режиме. Переходные процессы в простейшем 

биполярном ключе. Ключ с барьером Шоттки. Переключатель тока. МДП – 
транзисторные ключи. Бистабильные ячейки и триггеры. Триггер Шмидта. 
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Цифровая электроника и булева алгебра. Основные правила булевой 
алгебры. Комбинационные схемы. Логические элементы «НЕ», «ИЛИ», «И», 
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». Схемы логических элементов в транзисторно- 
транзисторной логике, на МДП- и  КМДП- структурах. Тристабильные  
схемы, понятие об обмене информацией через шину. Последовательностные 
схемы. Триггеры, их классификация. RS-, D-, JK, T- триггеры.  

 
Запоминающие устройства 
Счетчики импульсов, их классификация. Последовательные двоичные 

суммирующие и вычитающие счетчики. Параллельные счетчики. 
Реверсивные счетчики. Десятичные счетчики. Регистры, их классификация. 
Способы записи информации. Реверсивные регистры. Полусумматор, 
сумматор по модулю 2, многоразрядные сумматоры. Цифровые одно- и 
многоразрядные компараторы. Шифраторы, дешифраторы. Преобразователи 
кодов. Мультиплексоры, демультиплексоры. Запоминающие устройства. 
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи.  

 
Микроэлектроника и интегральные микросхемы 
Технологические основы микроэлектроники. Степень интеграции эле-

ментов и компонентов в микросхеме. Современные тенденции развития элек-
троники. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Основные радиоэлектронные измерения и измерительные прибо-

ры. 
2. Пассивный четырехполюсник. Прохождение через дифференци-

рующие и интегрирующие цепи гармонических и импульсных сигналов. 
Взаимосвязь  между временными и частотными характеристиками цепей. 
Компенсированный делитель напряжения. 

3. Исследование биполярного транзистора в статическом режиме. 
4. Резонансный контур. Исследование последовательного и парал-

лельного контура. 
5. Исследование генераторов гармонических сигналов (RC и  LC). 
6. Исследование мультивибратора. 
7. Исследование генератора пилообразного напряжения. 
8. Исследование резистивно–емкостного каскада усиления. 
9. Исследование эмиттерного и истокового повторителей. 
10.  Дифференциальный каскад усиления. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 



142 

 

1. Метод комплексных изображений. Частотные, амплитудно-
частотные (АЧХ), фазо-частотные (ФЧХ) характеристики RC, RL цепей.  

2. Определение резонансной частоты, добротности контура, полосу 
пропускания, амплитуду тока, протекающего в неразветвленной части цепи, 
напряжение на контуре при резонансе.  

3. Определение операционным методом форму импульса на выходе че-
тырехполюсника.  

4. Компьютерное моделирование биполярного транзистора.  
5. Расчет стабилизированного источника питания.  
6. Расчет АЧХ, ФЧХ, полосы пропускания и добротности усилитель-

ных каскадов.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Расчет эквивалентных сопротивлений.  Законы Ома и Кирхгофа. 
2. Метод контурных токов. Метод наложения. 
3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 
4. Резонанс в электрических цепях  
5. Аналитический и графо-аналитический методы разложения периоди-

ческих кривых в ряд фурье 
6. Расчет цепей, содержащих r, L или R, C-элементы. Классический ме-

тод. операторный метод. 
7. Параметры четырехполюсников 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Метод комплексных изображений.  
2.  Частотные, амплитудно-частотные (АЧХ), фазо-частотные (ФЧХ) ха-

рактеристики RL – цепей. 
3. Определение резонансной частоты, добротности контура, полосу про-

пускания, амплитуду тока, протекающего в неразветвленной части цепи, 
напряжение на контуре при резонансе.   

4. АЧХ, ФЧХ, полоса пропускания и добротность усилительного каска-
да. 

5. Обратная связь в усилителях. Коэффициент подавления синфазного 
сигнала. 

6. Операционные усилители.  Основные характеристики, параметры. 
7. LC - генератор гармонических сигналов. Условия самовозбуждения. 

RC- генераторы гармонических сигналов. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Рецензенты: 
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научный сотрудник Астрофизического института им. В.Г.Фесенкова 
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кафедры физики твердого тела и нелинейной физики Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методическая деятельность является необходимой составной частью 
профессиональной деятельности преподавателя. Теория и методика обучения 
физике и астрономии основываются на интегрированных знаниях, обобщен-
ных навыках и умениях, взаимосвязи с социально-гуманитарными, психоло-
го-педагогическими, общепрофессиональными и специальными дисципли-
нами. Методика преподавания физики и астрономии, ее предмет и методы 
исследования, история развития. Связь теории и методики обучения физике и 
астрономии с философией, педагогикой и психологией. Актуальные пробле-
мы и задачи теории и методики обучения физике и астрономии на современ-
ном этапе развития среднего и высшего образования. Концепция современ-
ного школьного физического и астрономического образования. Стандарт 
школьного физического и астрономического образования. Основные виды 
деятельности преподавателя физики и астрономии. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисци-
плины: 

Курс общей и теоретической физики, высшая математика, дисциплины 
специализаций, информатика, философия. 

Перечень смежных дисциплин: педагогика, психология. 
Основные формы компетенции бакалавра. 
Бакалавр, изучивший дисциплину, должен знать: 
• цели обучения физике и астрономии в учреждениях среднего и 

высшего образования; способы их задания и методы достижения; 
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• содержание курсов физики и астрономии средней и высшей шко-
лы, пособия, входящие в учебно-методические комплекты по физике и аст-
рономии; 

• методы обучения физике и астрономии, их классификации и воз-
можности реализации в учебном процессе; 

• формы организации учебных занятий по физике и астрономии, 
типы уроков по физике, требования к современному уроку физики и астро-
номии; 

• современные технологии обучения физике и астрономии, вклю-
чая информационные и коммуникационные; 

• средства обучения физике и астрономии и их применение в учеб-
ном процессе. 

Бакалавр должен владеть навыками: 
•  проведения всех видов учебного физического эксперимента для 

решения разных педагогических задач с соблюдением требований к методике 
и технике его проведения; 

• численных расчетов физических величин при решении физиче-
ских задач и обработке экспериментальных результатов; 

• представления физической информации различными способами 
(в вербальной, знаковой, аналитической, математической, графической, схе-
мотехнической, образной, алгоритмической формах). 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

1 Научно-теоретические и методические основы преподавания 
физики и астрономии 

2 
Система методов и средств обучения физике и астрономии. 

Виды организации учебных занятий по физике и астрономии в 
средних учебных заведениях 

3 Организация учебных занятий по физике и астрономии в выс-
шей школе 

4 Структура содержания курса физики и астрономии 
5 Методы обучения физики и астрономии 
6 Методологические основы процесса обучения 
7 Виды учебного физического эксперимента 
8 Научные основы оценки учебной деятельности 
9 Методика  формирования основных понятий  курса  механики 
10 Методические  вопросы курса молекулярной   физики 
11 Вопросы формирования понятий курса «Электродинамика» 
12 Методические  вопросы курса «Колебания и волны» 
13 Методический анализ содержания раздела  курса физики           
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«Атомное ядро и элементарные частицы» 
14 Особенности изучения основных разделов астрономии 
15 Использование компьютера при изучении физики и астрономии 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины - подготовка студентов в процессе 

обучения в вузе к выполнению профессионально-педагогической деятельно-
сти преподавателя физики и астрономии.  

Задачи изучения дисциплины:  
• изучение студентами научных и психолого-педагогических основ 

структуры и содержания курса физики и астрономии средних и высших 
учебных заведений и их взаимосвязей; 

• освоение студентами знаний о содержании и структуре школь-
ных учебных планов, программ на уровне, отвечающем принятым стандар-
там образования, а также о методах, формах и средствах обучения физике и 
астрономии; 

• развитие умений у студентов планировать учебные занятия в со-
ответствии с учебным планом и последовательности изложения материала с 
учетом междисциплинарных связей физики и астрономии с другими дисци-
плинами;  

• формирование умений проводить научно-методический анализ 
дидактического материала, учебной и учебно-методической литературы и 
использовать их для построения собственного изложения программного ма-
териала, и организовать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 
оценивать её результаты; 

• привитие студентам первоначальных навыков проведения учеб-
ного физического эксперимента, применения технических средств обучения 
и компьютерной техники в учебном процессе; 

• подготовка студентов к проведению занятий по программам ос-
новного общего, среднего (полного) общего и начального профессионально-
го образования в общеобразовательных школах и других учебных заведениях 
и к осуществлению требований к минимуму содержания и уровню подготов-
ки учащихся по физике и астрономии, устанавливаемые государственным 
образовательным стандартом.   

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Научно-теоретические и методические основы преподавания физи-

ки и астрономии 
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Физика и астрономия как наука, как учебный предмет. Процесс обуче-
ния физике и астрономии как дидактическая система. Основные задачи пре-
подавания физики и астрономии: мирово зренческие, познавательные, воспи-
тательные и развивающие. Роль физики и астрономии в профессиональной 
ориентации учащихся и подготовке их к труду. 

Структура курса физики и астрономии в средних учебных заведениях. 
Учебные планы средней общеобразовательной и профессиональной школы, 
место физики и астрономии в них. Связь курса физики и астрономии с дру-
гими учебными предметами. Особенности преподавания физики и астроно-
мии в профессиональной школе, связанные с профилем будущей специаль-
ности учащихся (межпредметные связи, профессиональная направленность 
дидактического материала иллюстративно-прикладного характера). 

Анализ учебных программ, стандарта школьного физического и астро-
номического образования и учебников по физике и астрономии для средних 
учебных заведений. 

 
Система методов и средств обучения физике и астрономии. Виды 

организации учебных занятий по физике и астрономии в средних учеб-
ных заведениях 

Дидактические принципы и методы обучения физике и астрономии. Ме-
тоды педагогических исследований, статистический характер методических 
закономерностей, эксперимент, тестирование. Логика, методология и методы 
научного познания в обучении физике и астрономии: анализ и синтез, индук-
ция и дедукция, абстрагирование, обобщение, аналогия и моделирование. 

Методы интенсификации обучения физике и астрономии. Примеры про-
блемных ситуаций, опорных сигналов, структурно-логических схем по физи-
ке и астрономии. 

 
Организация учебных занятий по физике и астрономии в высшей 

школе 
Место физики и астрономии в учебных планах высших учебных заведе-

ний разного профиля. Принципы построения курса физики и астрономии в 
вузах, его связь с другими дисциплинами. 

Лекции. Виды и структура лекции по физике и астрономии. Проблемное 
построение лекций. Лекционные демонстрации. Технические средства  

Семинары. Практические занятия. Лабораторный практикум. Компью-
терное моделирование. Их роль и место в преподавании физики и астроно-
мии. 

Различные формы организации самостоятельной работы студентов на 
аудиторных занятиях и во внеурочное время. Учебно-исследовательская ра-
бота студентов. 

Формы контроля знаний студентов. Принципы рейтинговой системы и 
тестового контроля. 
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Структура содержания курса физики и астрономии 
Физическая наука и соответствующий учебный предмет. Радиальное или 

линейное построение курса физики и астрономии. Концентрическая или 
уровневая система. Ступенчатая система. Двухступенчатое построение курса 
физики и астрономии. Трехступенчатый курс физики и астрономии. 

 
Методы обучения физики и астрономии 
Классификация методов обучения: информационно-репродуктивный, 

эвристическо-поисковый, исследовательский методы. Методы интенсифика-
ции обучения:  опорные сигналы, проблемные ситуации, структурно-
логические схемы.  

 
Методологические основы процесса обучения 
Использование логических основ научных методов при обучении физи-

ке. Общие дидактические принципы. Виды методов обучения физике. Мето-
ды логики, науки в обучении физике. Индукция. Дедукция. Аналогия. Моде-
лирование. Дидактические принципы обучения физике. 

 
Виды учебного физического эксперимента 
Оснащение учебного процесса по физике и астрономии. Основные тре-

бования к оборудованию физических кабинетов, кабинетов астрономии и ла-
бораторий. Использование наглядных пособий. Технические средства обуче-
ния, их роль в учебном процессе, методика использования. Демонстрацион-
ный, компьютерный эксперименты, их значение и методические требования 
к ним. Физические демонстрации. Фронтальные лабораторные работы. Фи-
зический практикум. Технические средства обучения. Кабинет физики.   

 
Научные основы оценки учебной деятельности 
Сущность оценок и рейтинговых баллов. Учет значимости   тестовых 

вопросов. Универсальные алгоритмы оценки знаний. Синергетическая сущ-
ность педагогического процесса. Синергетический анализ цели и структуры  
образования, кредит-системы. Новая парадигма выбора содержания обуче-
ния. Информационная основа новых технологий обучения. Синергетическая 
основа педагогического управления. 

 
Методика  формирования основных понятий  курса  механики 
Основные понятия кинематики: система отсчета, перемещение, ско-

рость, ускорение, векторное и координатное описание движения материаль-
ной точки. Основные положения динамики. Понятия: масса, сила. Центро-
стремительная, центробежная силы. Законы сохранения в механике, их связь 
со свойствами пространства и времени. Понятие о нелинейной динамике. 
Динамический хаос. 
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Методические  вопросы курса молекулярной физики  
Методика формирования понятий: моль, температура. Термодинамиче-

ские характеристики (равновесные и неравновесные состояния, внутренняя 
энергия, количество теплоты, работа, энтропия). Описание фазовых превра-
щений, самоподобные, фрактальные обьекты. Первый и второй законы тер-
модинамики. Ограниченность равновесной термодинамики. Принципы нели-
нейной неравновесной термодинамики.  

 
Вопросы формирования понятий курса «Электродинамика» 
Методика формирования понятий: электрический заряд, электрическое 

поле, потенциал. Силовые и энергетические характеристики электромагнит-
ного поля.  Роль системы отсчета в электромагнитных явлениях. Свойства и 
характеристики электростатического поля. Электрический ток в веществе.  

 
Методические  вопросы курса «Колебания и волны» 
Методика изучения электромагнитных волн. Свойства электромагнит-

ных волн. Единая методика изучения колебаний и волн различной природы. 
Роль нелинейных волн в современной физике. Методика введения понятий 
дисперсия волн, квазичастицы. Фотон - переносчик электромагнитных взаи-
модействий. Электромагнитная волна. Нелинейная дисперсия, квазичастицы. 

 
Методический анализ содержания раздела  курса физики  «Атомное 

ядро и элементарные частицы»  
Методика изучения строения атома. Квантовые постулаты Бора. Волно-

вые свойства частиц. Состав ядра. Методика изучения темы “Энергия связи”. 
Приложение к объяснению природы реакций синтеза и деления ядер. Мето-
дика изучения понятий физики элементарных частиц (электрон, протон, 
нейтрон, мезоны, кварки, резонансы). 

 
Особенности изучения основных разделов астрономии 
Движение тел в центральном поле. Законы Кеплера. Понятие о планетах. 

Термодинамическое состояние солнечной системы. Особенности распро-
странения электромагнитных волн в разных средах. Радиоастрономия. Поня-
тия в астрометрии. Методы космической навигации. Термоядерная реакция – 
источники энергии звезд. Нейтронные звезды. Телескопы и астрономические 
обсерватории. Наблюдение звездного неба. 

 
Использование компьютера при изучении физики и астрономии 
Методика использования компьютерных моделей на уроках. Виды зада-

ний к компьютерным моделям. Использование методов интенсификации при 
изучении физики и астрономии. Примеры опорных сигналов, проблемные 
ситуации, структурно-логических схем. Оснащение  кабинета  и лабораторий 



150 

 

физики и астрономии общеобразовательных школ. Измерительные демон-
страционные приборы для кабинета физики и астрономии. Методы обучения 
и использование комплексных приемов обучения по курсу физика и 
астрономии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ  

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Методика решения качественных задач  
2. Планирование учебного материала по физике и астрономии: состав-

ление план-конспектов уроков различного вида (нового материала, практиче-
ских занятий, контроля учебной деятельности и т.д.) 

3.  Доклады студентов по вопросам методологии и методики физики и 
астрономии, выступления перед группой со сценарием урока, с изложением 
определенной темы, показом какого-либо методического приема 

4. Методика решения аналитических задач  
5. Методика решения графических задач  
6. Методика решения экспериментальных задач  
7. Методика решения вычислительных задач  
8. Методика решения задач-демонстрации  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Методика формирования основных понятий кинематики 
2. Методика формирования основных понятий динамики 
3. Методика изучения «Закон сохранения импульса» в курсе физики и 

астрономии средней школы 
4. Методика изучения темы «Закон сохранения момента импульса» в 

курсе физики и астрономии средней школы 
5. Методика изучения темы "Закон сохранения энергии" в курсе физи-

ки и астрономии средней школы 
6. Методические вопросы курса молекулярной физики и астрономии 

средней школы 
7. Методика изучения закона Максвелла о распределении молекул иде-

ального газа в курсе физики и астрономии средней школы 
8. Методика изучения первого закона термодинамики в курсе физики и 

астрономии средней школы 
9. Методика изучения астрометрии в курсе физики и астрономии сред-

ней школы 
10. Методика изучения нейтронных звезд в курсе физики и астрономии 

средней школы 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Моделирование физических процессов на основе уравнения движе-

ния 
2. Дижение частиц в потенциальной поле  
3. Динамический хаос нелинейного маятника  
4. Движение заряженных частиц в магнитном поле  
5. Вычисление разветвленных электрических цепей  
6. Гармонический анализ неравновесных процессов 
7. Информационная энтропия импульсов 
8. Движение частиц в потенциальных полях 
9.  Построение орбит планет Солнечной системы 
10.  Нелинейный маятник 
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обучения физике. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 135 с. 
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зических наук», «Информатика, физика, математика» (на каз.яз.), «Новое в 
жизни, науке, технике. Сер.физика». 

3. Жанабаев З.Ж., Мукушев Б.А. Синергетика в педагогике, Алматы, 
2002, 127 с. 

4. Карташов В.Ф. Практические работы по астрономии: Методические 
рекомендации и задания. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 1999. - 196 с. 

5. Физический практикум для классов с углубленным изучением физи-
ки/  Под ред. Ю.И.Дик, О.Ф.Кабардина, М., 1993, 208 с. 

6. Школьные учебники и учебные пособия по физике и астрономии для  
V11 - X1  классов. 
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Объем - 3 кредита 
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Бейсебаева А.С. - кандидат физико-математических наук, и.о. доцента 
кафедры физики твердого тела и нелинейной физики  

физико-технического факультета  
 

Рецензенты: 
Чечин Л.М. -  доктор физико-математических наук, профессор  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Назначение дисциплины. 
Курс направлен на то, что студент должен 
иметь представление: 
− об основных объектах и областях исследований в астрономии; 
− об основных экспериментальных, теоретических и численных мето-

дах исследования астрономических явлений и процессов; 
− о наиболее известных теориях и моделях астрономических и космо-

физических явлений и процессов, а также об их практических приложениях. 
знать: 
− основные понятия, законы и модели общей астрономии; 
− математический аппарат и математические методы, используемые в 

астрономии; 
− современные инструменты и методы наблюдений, в том числе ин-

струменты и методы астрономических наблюдений с космических аппаратов; 
− компьютерные методы обработки астрономической информации. 
уметь: 
- применять фундаментальные физические законы и математический 

аппарат для построения физических и математических моделей астрономиче-
ских объектов; 

- анализировать, формулировать и решать при помощи специальных 
методов проблемы и задачи астрономии. 
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иметь навыки: 
− проведения экспериментальных исследований астрономических яв-

лений и процессов, физических свойств и характеристик космических объек-
тов и излучений; 

− создания математических моделей, применения теоретических и чис-
ленных методов исследования физических явлений и процессов в дальнем и 
ближнем космосе; 

− обработки полученных астрономических данных и их анализ с ис-
пользованием новых компьютерных технологий. 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины. 
Изучение дисциплины «Общая астрономия» опирается  на знание общего 
курса физики, высшей математики и информатики. 

Перечень смежных дисциплин: «Сферическая астрономия», 
«Астрометрия», «Основы астрофизики», «Галактическая астрономия», 
«Элементы небесной механики». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
№ Название тем 
1 Введение 
2 Общие сведения из сферической астрономии 
3 Видимые и действительные движения планет 
4 Определение размеров, формы небесных тел и расстояний до 

них 
5 Движение Земли 
6 Движения Луны. Затмения 
7 Астрофизические инструменты и основные методы наблюдений 
8 Солнце 
9 Солнечная система 

10 Звезды 
11 Наша Галактика 
12 Внегалактическая астрономия 
13 Происхождение и эволюция небесных тел 
14 Элементы Космологии 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Астрономия является одной из древнейших наук.  Астрономия — наука 

о Вселенной, изучающая движение, строение, происхождение и развитие 
небесных тел и их систем. 

http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_9.htm
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Астрономия изучает Солнце и звезды, планеты и их спутники, кометы 
и метеорные тела, туманности, звездные системы и материю, заполняющую 
пространство между звездами и планетами, в каком бы состоянии эта мате-
рия ни находилась. 

Изучая строение и развитие небесных тел, их положение и движение в 
пространстве, астрономия в конечном итоге дает нам представление о строе-
нии и развитии Вселенной в целом. 

Астрономия и ее методы имеют большое значение в жизни современ-
ного общества. Вопросы, связанные с измерением времени и обеспечением 
человечества знанием точного времени, решаются теперь специальными ла-
бораториями — службами времени, организованными, как правило, при аст-
рономических учреждениях. 

Астрономические методы ориентировки наряду с другими по-
прежнему широко применяются в космонавтике, в мореплавании и в авиа-
ции. 

Составление географических и топографических карт, вычисление 
наступлений морских приливов и отливов, определение силы тяжести в раз-
личных точках земной поверхности с целью обнаружения залежей полезных 
ископаемых — все это в своей основе имеет астрономические методы. 

Тесная связь астрономии с физикой, химией, математикой является ос-
новой достижении современной космической техники.  

Целью преподавания дисциплины является предварительное озна-
комление студентов с задачами и методами астрономии. 

Студент, изучивший данный курс должен понимать суть основных 
проблем, стоящих перед астрономической наукой, и быть готовым к изуче-
нию углубленных курсов по сферической астрономии, небесной механике, 
теоретической и практической астрофизике, звездной астрономии, а также 
космологии. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- ознакомить студентов с современными теоретическими и экспери-

ментальными результатами исследования в астрономии, а также с проблема-
ми, стоящими перед ней; 

-  ознакомить с методами наблюдения и расчета положения и движения 
небесных тел; 

- дать представление о ее роли и значении в развитии космонавтики, 
при описании движения и эволюции небесных тел. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение. 
Предмет и задачи астрономии. Подразделения астрономии. Возникно-

вение и основные этапы развития астрономии. Практическое значение астро-
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номии. Основа и источник астрономических исследований. Краткий очерк 
строения Вселенной. 

 
Общие сведения из сферической астрономии. 
Видимые положения светил. Видимые движения звезд, Солнца, Луны и 

планет. Географические координаты. Небесная сфера. Горизонтальная и эк-
ваториальные системы небесных координат. Зависимость высоты полюса 
мира от географической широты места наблюдения. Явления, связанные с 
суточным вращением небесной сферы. Изменение координат светил при су-
точном движении. Эклиптика. Эклиптическая система координат.  Движение 
Солнца по небесной сфере. Суточное движение Солнца на разных широтах.  

Основы измерения времени. Звездные сутки. Звездное время.  Истин-
ные солнечные сутки. Истинное солнечное время. Средние солнечные сутки. 
Среднее солнечное время. Уравнение времени. Системы счета времени. Ка-
лендарь. Сферический треугольник и основные формулы сферической три-
гонометрии. Параллактический треугольник. 

 
Видимые и действительные движения планет 
Видимые движения планет на фоне звезд. Система мира Птолемея. Си-

стема мира Коперника.  Основные конфигурации планет: нижнее и верхнее 
соединения, противостояние, максимальные элонгации. Особенности движе-
ния нижних и верхних планет. Попятное движение верхних планет и каче-
ственная зависимость периода обращения планеты от расстояния до Солнца. 
Синодический и сидерический периоды обращения планет. Тропический год. 
Уравнение синодического движения. Законы Кеплера. Элементы орбит пла-
нет. Основные задачи теоретической астрономии. Природа тяготения и его 
роль в астрономии. Задача двух тел. Определение расстояний в астрономии. 
Суточный и годичный параллаксы. Астрономическая единица. Парсек. Шка-
ла космических расстояний. Третий закон Кеплера и Закон всемирного тяго-
тения. Понятие о возмущенном движении и силе. Сила, возмущающая дви-
жение Луны. Приливы и отливы. Задача трех и более тел. Определение масс 
небесных объектов. Движение искусственных спутников Земли. Движение 
космических аппаратов. 

 
Определение размеров, формы небесных тел и расстояний до них. 
Определение радиуса Земли. Триангуляция. Размеры и форма Земли. 

Определение расстояний до небесных тел. Единицы расстояний в астроно-
мии. Определение суточного и годичного параллаксов из наблюдений. Опре-
деление астрономической единицы (параллакса Солнца). Определение раз-
меров и формы светил.  

 
Движения Земли. 
Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Враще-
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ние Земли вокруг оси. Прецессионное и нутационное движение земной оси. 
Следствия прецессионного движения земной оси. Движение полюсов Земли 
по ее поверхности.  

 
Движения Луны. Затмения. 
Орбита Луны и ее возмущения. Видимое движение и фазы Луны. Пе-

риоды обращения Луны. Вращение и либрации Луны. Покрытия светил Лу-
ной. Солнечные затмения. Лунные затмения. Условия наступления солнеч-
ных и лунных затмений. Общее число затмений в году. Сарос. 

 
Астрофизические инструменты и основные методы наблюдений. 
Телескопы. Глаз как приемник излучения. Астрофотография. Фото-

электрические приемники излучения. Спектральные приборы. Астрофизиче-
ские исследования с воздушных шаров, самолетов и космических аппаратов. 
Понятие о радиолокационных методах.  

 
Солнце.  
Общие сведения о Солнце.  Спектр и химический состав Солнца.  Сол-

нечная постоянная и ее измерение.  Температура внешних слоев Солнца.  
Внутреннее строение Солнца.  Фотосфера.  Грануляция и конвективная зона. 
Внешние слои солнечной атмосферы. Хромосфера. Корона. Радиоизлучение 
спокойного Солнца. Активные образования в солнечной атмосфере.  Цикл 
солнечной активности.  

 
Солнечная система. 
Общие сведения. Планета Земля.  Магнитное поле Земли, полярные си-

яния и радиационные пояса. Связь солнечных и земных явлений. Луна. Фазы 
планет. Условия наблюдений.  Меркурий. Венера. Марс. Общие вопросы 
строения планет земной группы. Юпитер. Сатурн.  Уран и Нептун. Общие 
вопросы строения планет-гигантов. Малые планеты. Кометы. Метеоры. Ме-
теориты.  

 
Звезды.  
Нормальные звезды. Спектры нормальных звезд и спектральная клас-

сификация. Основы колориметрии. Абсолютная звездная величина и свети-
мость звезд. Диаграмма спектр — светимость. Понятие о шкале звездных 
температур. Методы определения размеров звезд. Зависимость радиус — 
светимость — масса.  Физические условия в недрах и строение звезд. Атмо-
сферы и общее строение звезд. Планетарные туманности. Двойные звезды. 
Общие характеристики двойных систем. Визуально-двойные звезды. Затмен-
ные переменные звезды.  Спектрально-двойные звезды. Физические пере-
менные звезды. Пульсирующие переменные. Эруптивные переменные, пуль-
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сары и нейтронные звезды. Рентгеновские источники излучения. Черные ды-
ры. Происхождение и эволюция звезд. 

 
Наша Галактика. 
Объекты, принадлежащие нашей Галактике. Определение расстояний 

до звезд. Распределение звезд в Галактике. Звездные скопления. Простран-
ственные скорости звезд и движение Солнечной системы. Вращение Галак-
тики. Межзвездная пыль. Межзвездный газ. Космические лучи, галактиче-
ская корона и магнитное поле Галактики. Общая структура Галактики. 

 
Внегалактическая астрономия. 
Классификация галактик и их спектры. Определение расстояний до га-

лактик. Физические свойства галактик. Активность ядеp галактик. Квазары. 
Пpостpанственное pаспpеделение и эволюция галактик.  

 
Происхождение и эволюция небесных тел. 
Космогонические проблемы. Происхождение и эволюция звезд. Об 

эволюции галактик. Происхождение планет. Гипотезы Канта, Лапласа и 
Джинса. Современные представления о происхождении и эволюции Солнеч-
ной системы.  

 
Элементы космологии.  
Модели одноpодной изотpопной Вселенной. Закон Хаббла. Решение 

Фридмана. Критическая плотность. Стандартный космологический сценарий. 
Реликтовое излучение. Ячеистая структура Вселенной. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Небесная сфера и ее основные элементы. Основы ориентирова-

ния. 
2. Системы небесных координат. 
3. Суточное вращение небесной сферы. Кульминация светил. Высо-

та светила в меридиане. 
4. Подвижная карта звездного неба. 
5. Видимое годичное и суточное движение Солнца.  
6. Единицы и системы счета времени. 
7. Параллакс и собственные движения звезд. 
8. Движение и физическая природа Луны. 
9. Законы Кеплера и планетные конфигурации. 
10. Методы астрофизических исследований. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_11_4_160.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_161.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_162.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_162.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_163.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_164.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_164.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_165.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_165.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_166.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_166.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_168.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_168.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_169.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_169.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_13_171.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_13_171.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_13_172.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_13_172.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_13_174.htm
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1. Системы небесных координат. 
2. Измерение времени. 
3. Календари. 
4. Законы Кеплера. 
5. Движение планет и космических аппаратов. 
6. Определение масс, размеров, формы небесных тел и расстояний до 

них. 
7. Методы определения размеров звезд. Зависимость радиус-светимость- 

масса. 
8.  Определение расстояний до звезд.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Используя карту звездного неба определить даты перехода Солнца 
из одного зодиакального созвездия в следующее. 

2.  Расчет часового угла светила исходя из долготы места наблюдения, 
его экваториальных координат и поясного времени. 

3. Неравномерность движения Солнца по небесной сфере. Уравнение 
времени. Среднее солнечное время. 

4. Определение элонгации планет.   
5. Определение моменты противостояния планет.  
6. Определение синодического и сидерического периодов планет.  
7. Определение расстояния до планет по их синодическим периодам. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
 
1. Оценить величину приливной силы действующей на Землю со сто-

роны Луны. 
2.  Визуально оценить звездную величину выбранной звезды. 
3. Особенности спектров красных и голубых гигантов. 
4. Генетическая связь газово-пылевых туманностей и рассеянных скоп-

лений. 
5. Распределение нейтрального водорода в Галактике. 
6. В рамках стандартного сценария активности квазаров, исходя из ве-

личины светимости квазара, оценить массу аккрецирующего на черную дыру 
вещества. 

7. Теория расширяющейся Вселенной. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_11_1_150.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_11_1_151.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_11_1_151.htm
http://crydee.sai.msu.ru/ak4/Chapt_12_162.htm
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Объем - 2 кредита 
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Наурзбаева А.Ж. -  кандидат  физико-математических  наук, старший 

преподаватель кафедры физики твердого тела и нелинейной физики 
Алимгазинова Н.Ш. -  кандидат  физико-математических  наук, старший 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Назначение дисциплины. Изучение дисциплины «Астрометрия» 
направлено на освоение основных понятий и методов позиционных наблю-
дений небесных тел, в том числе из космоса, на приобретение навыков 
необходимых редукций астрометрических наблюдений.  

Астрометрия является одним из основных направлений астрономии. К 
ее основным задачам относятся определение и реализация небесных систем 
координат, определение на основе наблюдений векторов положений и скоро-
стей небесных тел, хранение и измерение времени, изучение фигуры и дви-
жения Земли. Результаты астрометрических измерений необходимы для по-
нимания и решения актуальных задач не только практически всех разделов 
астрономии, но и множества смежных наук, а также в повседневной, хозяй-
ственной, военной деятельности человечества. В связи с этим понятна роль 
изучения астрометрии, как в подготовке квалифицированных специалистов-
астрономов, так и в систематизации междисциплинарных связей образова-
тельной программы.  

Компетенции (результаты обучения) 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
• понимать роль и место астрометрии в астрономии и в повседневной 

жизни;  
• знать основные задачи астрометрии; 
• понимать принципы построения и практической реализации небесных 

и земных систем координат;  
• иметь навыки перевода координат звезд и других небесных тел из од-

ной системы в другие; 
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• понимать принципы измерения времени астрономическими метода-
ми; 

• уяснить принципы работы угломерных инструментов; 
• знать методы позиционных наблюдений небесных тел; 
• освоить методы редукции измеренных координат на рефракцию, 

аберрацию, параллакс, прецессию и нутацию; 
• иметь навыки использования астрометрических каталогов, в том чис-

ле их электронных версий. 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Астрометрия» опи-
рается на знание общего курса астрономии, элементов высшей математики,  
механики и оптики. 

Перечень смежных дисциплин. «Сферическая астрономия», 
«Экспериментальные методы астрономии», «Практическая астрономия», 
«Небесная механика». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение в дисциплину 
2 Системы небесных координат и связи между ними 

3 Методы определения и реализации систем координат в совре-
менной астрометрии 

4 Фигура Земли 
5 Вращение Земли 
6 Системы счета времени: звездное и солнечное время 

7 Системы счета времени: атомные и динамические шкалы 
времени 

8 Эффекты, искажающие положение светил на небесной сфере 
9 Редукция астрометрических наблюдений 

10 Методы и инструменты практической астрономии и 
фундаментальной астрометрии  

11 Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами 
(РСДБ) в астрометрии 

12 Космическая астрометрия 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цель изучения дисциплины. Цель изучения дисциплины состоит в 

освоении основных понятий и методов позиционных наблюдений небесных 
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тел, в том числе из космоса,  а также в приобретении навыков необходимых 
редукций астрометрических  наблюдений.  

Задачи изучения дисциплины. Задачами изучения дисциплины являет-
ся: 

• приобретение знаний об  основных задачах астрометрии, о значе-
нии и месте астрометрии в изучении космоса, в других отраслях науки, в по-
вседневной жизни;  

• изучение принципов построения небесных и земных систем коор-
динат, а также принципов их практической реализации;  

• изучение методов  измерения и хранения времени; 
• приобретение навыков преобразования координат небесных тел из 

одной системы в другие; 
• изучение принципов работы угломерных инструментов и  методов 

позиционных наблюдений небесных тел; 
• освоение методов практического учета различных факторов, 

искажающих видимое положение светил на небесной сфере; 
• приобретение навыков использования астрометрических каталогов. 
Астрометрия изучает положение и движение небесных тел, вращение и 

форму Земли, занимается определением и хранением времени. Основной ме-
тод исследований – позиционные наблюдения (измерение углов на небе) с 
последующей теоретической обработкой результатов наблюдений. 

Астрометрия является одной из самых древних наук – она появилась на 
заре человечества из-за необходимости ориентации в пространстве, измере-
ния времени и т.д. Астрометрия началась с накопления данных наблюдений 
за небесными светилами. Значительные достижения в астрономии связаны с 
наблюдениями древнеегипетских жрецов, их результаты являются ценными с 
научной точки зрения и в наши дни. Дальнейший прогресс астрометрии был 
связан с расцветом древнегреческой науки, в рамках которой астрономия 
стала точной математической наукой. В 16 веке после выхода знаменитой 
книги Коперника "Об обращениях небесных сфер" началась революция в 
астрономии. В начале 17 века  Галилей с помощью построенного им телеско-
па сделал ряд выдающихся открытий. Изобретение телескопа и усовершен-
ствование его конструкции Ньютоном точность наблюдений стала быстро 
расти. Потребностями мореплавания в 17 веке привели к осознанию важно-
сти точного измерения времени.  

В последние десятилетия актуальность и в то же время точность астро-
метрических измерений резко возросла в связи с вводом в действие систем 
глобального определения местоположения (GPS и ГЛОНАСС), разработкой 
специальных спутников для проведения астрометрических наблюдений, вво-
дом в строй и непрерывным совершенствованием радиоинтерферометров со 
сверхдлинными базами (РСДБ), а также разработкой новых методов обра-
ботки результатов.   
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Повышение точности позиционных измерений привело, в частности, к 
расширению круга задач, для решения которых применяются результаты 
астрометрических наблюдений. В этот круг входят не только многие задачи 
астрофизики, космологии, звездной динамики и смежных отраслей науки, но 
и хозяйственные, военные и политические потребности, связанные, напри-
мер, с определением положения наблюдателя во времени и пространстве. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в дисциплину 
Предмет астрометрии, ее основные задачи, понятия и методы, новые 

проекты. Связь с другими областями астрономии. Практическая значимость. 
 
Системы небесных координат и связи между ними 
Небесная сфера. Горизонтальная, экваториальные, эклиптическая, галак-

тическая системы координат. Параллактический треугольник, преобразова-
ние координат из одной системы в другую.  

 
Методы определения и реализации систем координат в современной 

астрометрии 
Кинематические и динамические методы определения и реализации си-

стем координат в современной астрометрии. Астрометрические каталоги. 
Эпохи каталога и равноденствия. Стандартная эпоха. Системы FK5, HIP-
PARCOS, ІCRS. 

 
Фигура  Земли 
Фигура Земли. Геоид, средний земной эллипсоид, референц - эллипсоид. 

Астрономическая, геоцентрическая и геодезическая системы географических 
координат.  

 
Вращение Земли 
Прецессионное движение земной оси, его причины. Нутация земной оси, 

ее составляющие и причины. Следствия лунно-солнечной и планетной пре-
цессии земной оси. Движение полюсов Земли по ее поверхности. 
Неравномерность вращения Земли, ее составляющие и причины. 

 
Системы счета времени: звездное и солнечное время 
Звездное время. Истинное солнечное время. Среднее солнечное время. 

Неравномерность звездного и солнечного времени. Всемирное, местное, по-
ясное и декретное время. Системы всемирного времени. Связь всемирного и 
звездного времени. Определение времени с помощью астрономических 
наблюдений. Приборы для хранения времени. Проблемы стабильности хода 
часов. 
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Системы счета времени: атомные и динамические шкалы времени 
Шкала атомного времени TAI. Понятие о других атомных стандартах 

частоты. Динамические шкалы времени, эфемеридное время.  
 
Эффекты, искажающие положение светил на небесной сфере 
Понятие об астрономической рефракции. Учет рефракции в плоскопа-

раллельной и сферически-симметричной атмосфере. Явление аберрации. Из-
менение координат светил под влиянием рефракции и аберрации. Параллакс. 
Понятие об изменении координат источников в гравитационном поле 
Солнца. Собственные движения звезд.  

 
Редукция оптических наблюдений 
Среднее место звезды. Видимое место звезды. Этапы  редукции оптиче-

ских наблюдений.  
 
Методы и инструменты практической астрономии и фундаменталь-

ной астрометрии 
Определение широты места по измерениям зенитного расстояния звезд. 

Определение азимута земного предмета по наблюдениям Солнца. Определе-
ние азимута земного предмета по наблюдениям Полярной звезды. Определе-
ние широты места методом Певцова. Способ Талькотта для определения ши-
роты. Служба широты Определение долготы места по способу Цингера. Аб-
солютные и относительные методы определения прямых восхождений и 
склонений. Каталоги и ежегодники.  Основные инструменты меридианной 
астрометрии.  

 
Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ) в 

астрометрии 
Радиоинтерферометр как астрометрический прибор. Принцип метода 

РСДБ. Рефракция в радиодиапазоне. Редукция наблюдений на РСДБ. Опре-
деление экваториальных координат радиоисточников методом РСДБ. Полу-
чение параметров вращения Земли методом РСДБ.  

 
Космическая астрометрия 
Миссия «HIPPARCOS», ее цели и достижения. Астрометрические 

исследования на космическом телескопе имени Хаббла. Проекта GAIA. Бу-
дущие проекты космической астрометрии. Спутниковая навигация.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Суточное вращение небесной сферы на разных географических ши-

ротах  
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2. Кульминация, восход и заход светил 
3. Восходы и заходы Солнца, сумерки, белые ночи 
4. Прохождение светил через первый вертикал и элонгация 
5. Изменение экваториальных координат Солнца в течение года 
6. Движение Луны. Фазы Луны  
7. Вращение и либрации Луны  
8. Затмения и покрытия. Условия наступления солнечных и лунных за-

тмений 
9. Календарь  
10. Летосчисление. Юлианские дни и эпохи  
11. Вычисление моментов времени и азимутов восхода и захода светил  
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Кроме того, с целью формирования навыков применения полученных 

знаний на практике на практических занятиях должны решаться задачи по 
данному на лекциях материалу. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
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