1

KFSh
M/
NPSP
h/
UPM
Ph
7301

Қазіргіфизиканың
шешілмегенмәсел
елері /
Нерешенные
проблемы
современной
физики
/Unresolvedproble
msofmodernphysic
s

2

GTE
OM /

Ғылым, техника
жәнеэкологияның

Бұл курс
3
докторанттарғазаман
ауифизиканыңшешіл
мегенмәселелерімен,
мысалы, кванттық
гравитация,
жоғарыэнергетикалы
қ
физикасаласындатан
ысуүшінарналған /
Данный курс
предназначен для
ознакомления
докторантов с
нерешенными
проблемами
современной
физики, например в
области квантовой
гравитации, физики
высоких энергий.
Зерттеупроблемалар 3
ыншешуүшінPhDдок
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Семестр

Пререквизиттер/
Пререквизиты

Постреквизиттер/
Постреквизиты

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу
нәтижесі) Формируемые компетенции
(Ожидаемые результаты )

ECTS

Пәннің қысқаша
мазмұны, мақсаты,
негізгі тараулары, Цель
изучения дисциплины,
краткое содержание,
основные разделы

Кредит саны/
Количество
кредитов

Пәндер атауы/
Наименование
дисциплины

KZ

№
п/п

Пәндер коды/
Коды дисциплины

Мамандық/Специальность ____6D060400-Физика______
Академиялық дәрежесі/Академическаястепень_Докторфилософиии /(PhD) по специальности «6D060400- Физика»__

5

1

5

1

Кванттық
механика,
қазіргізаманғыф
изиканыңнегізгі
принциптері,
теориялық
физика курсы,
жалпы физика
курсы /
Квантовая
механика,
основные
принципы
современной
физики, курс
теоретической
физики, курс
общей физики

Stringтеориясы
/Теория струн

Курстыңаяқталғаннанкейіндоктор
анттарқазіргізаманғыфизиканыңне
гізгімәселелеріфизикаданшешілме
генмәселелергеарналғанғылымиәд
ебиеттер мен ғылымитанымдықсайттарғаеркінбағдарлан
ғанболады /
По завершению курса докторант
знает: основные проблемы
современной физики, свободно
ориентируется в научной
литературе и научных
образовательных сайтах
посвященным нерешенным
проблемам физики

Ойлану, талдау, синтездеу,
интеллектуалдықжәнежалпымәден

APNT
E/
APST
E
7302

өзектімәселелері /
Актуальные
проблемы науки,
технологии и
экологии /
Actualproblemsofs
cience,
technologyandecol
ogy

торыныңқажеттінегі
згіжалпығылымибілі
ктілігінқалыптастыр
уменбайланыстықұз
ыреттердіқалыптаст
ыружәнедамыту;
тақырыптықаймақта
ғығылымизерттеужәнетәуелсізі
сәрекеттергебағдарла
у мен мотивациялық
фокус
қалыптастыру. /
Формирование и
развитие
компетенций,
связанных со
становлением
базовой
общенаучной
компетентности
доктора PhD,
необходимой для
решения
исследовательских
задач; формирование
ориентации и
мотивационной
направленности на
научноисследовательскую и
практическую
самостоятельную
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идеңгейінжетілдіружәнедамытуқа
білеті.
Кәсібипроблемалардышешудеғыл
ым мен
білімніңқазіргізаманғыпроблемала
рынбілугедайын болу /
Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу,
способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень.
Готовность использовать знание
современных проблем науки и
образования при решении
профессиональных задач.

3

SZhF
Zh/
DPhP
Lh /
APR
Y
7303

4

KSF/
KSF /
QSPh
7304

деятельность в
предметной сфере.
Соңғыжылдардағ Физиканың заманауи 3
ы физика
теорияларының
жетістіктері /
дәлелдеген
Достижения
болжауларымен
физики последних таныстыру /
лет /
Ознакомление с
Achievementsinph проверенными
ysicsinrecentyears
принципами
современной физики

Кванттықстатисти
калық физика /
Квантовая
статистическая
физика /
Quantumstatistical
physics

Кванттық
статистиканың
концептуалды және
теориялық
негіздерін, оның
жалпы ғылымдар
жүйесіндегі орны
мен құндылығын
көрсету / Чтобы
продемонстрировать
концептуальные и
теоретические
основы квантовой
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3

5

1

Кванттық
механика,
қазіргізаманғыф
изиканыңнегізгі
принциптері,
теориялық
физика курсы,
жалпы физика
курсы /
Квантовая
механика,
основные
принципы
современной
физики, курс
теоретической
физики, курс
общей физики

Stringтеориясы /
Теория струн

Пәнді оқып үйрену нәтижесінде
докторант қазіргі физиканың
негізгі принциптерінің
дәлелдегендерін білу керек / В
результате изучения дисциплины
докторант должен знать основы
современной физики

5

1

Кванттық
механика,
қазіргізаманғыф
изиканыңнегізгі
принциптері,
теориялық
физика курсы,
жалпы физика
курсы /
Квантовая
механика,
основные
принципы

Кванттық
механика, жоғары
энергетикалық
физика /
Квантовая
механика, Физика
высоких энергий

Кванттық статистиканың заңдары
мен теориялар туралы білім
жүйесін, табиғат пен техника
құбылыстары мен үдерістердің
физикалық мәнін игереді.
Кванттық статистиканың
теориялық және тәжірибелік
негіздері туралы білімін қолдануға
қаби\ілет қалыптастыру. / Изучает
законы и теории квантовой
статистики, физический смысл
явлений явлений и процессов
природы и техники.

статистики, ее место
и ценность в системе
общих наук

Зав.кафедрой

______________ Косов В.Н.
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современной
физики, курс
теоретической
физики, курс
общей физики

Формирование знаний о
теоретических и практических
основах квантовой статистики

