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Курс:Жалпы физика курсу(механика,молекулярдык физика,электричество жана 

магнетизм, оптика жана кванттык физика), 1-курс. 

Специлаьность: Физика, математика, информатика 

Мугалим: ага окутуучу  Шаршенова Хамида Алымкуловна 

Телефон: 57-69-65(кафедра), (0552)197117 

Иштөө убактысы: 8
00

-17
00

 

Дарек: №6 окуу имараты, 206-бөлмө 

     

  

 

 

Окуу процессинин графиги боюнча маалымат: 

Жүгүртмө: деканат тарабынан түзүлгөн семестрдик план боюнча график менен иш алып 

баруу. 

Консультация: Жума,14
00

-17
00

, мугалим менен макулдашуу боюнча 

Сабактын башталышы:3-февраль  2014-жыл 

Сабактын аякташы: 29-июнь 2014-жыл 

Сынак экзамени (модуль) деканат тарабынан түзүлгөн  график боюнча 

 

Курстун сыпаттамасы: 

 

        Бул курстун максаты жалпы физика боюнча Сиздин буга чейинки ээ болгон 

билимдериңизди жана көндүмдөрүңүздү андан ары өнүктүрүү.Бул курста Сиз 

жаратылыштагы кубулуштарды жана алардын закон ченемдүүлктөрүн, анын коомдогу 

адамзаттын ар тараптуу жана рацианалдуу пайдалануусун, илимий-техникалык 

прогресстин өнүгүшүнүн  ролун окуп үйрөнөсүңөр. Азыркы учурда ар бирибизге 

белгилүү болгондой, физика ар кандай табият таануу жана инженердик илимдердин 

фундаментин түзөт. Ошентип, Сиз окуп үйрөнө турган жалпы физика курсу негизги 

физикалык фактыларды жана түшүнүктөрдү, закондорду жана принциптерди,өзгөчө 

классикалык жана азыркы физиканын теорияларын үйрөтөт. Бул семестрде механика, 

молеклалык физика, электричества жана магнетизм, оптика жана кванттык физика 

бөлүмдөрү каралат. Бул жалпы физика бөлүмүндө буга чейинки элементардык физикадан 

алган түшүнүктөрүӊүздү пайдаланып, Сиз механикалык кубулуштардан тартып, 

молекуланын түзүлүштөрүн, токтун алынышы жана магнит талаасы менен байланышкан 

кубулуштарды, электр энергиясынын адам баласынын турмушундагы орду боюнча 

көптөгөн түшүнүктөрдү аласыңар. Ал эми оптика бөлүмүндө жарык кубулуштарын, 

жарык кубулуштары аркылуу келип чыккан закон, принциптерди окуп үйрөнөбүз. 

      
 Пайдалануучу адабияттар: 

Негизгилер: 

1.Л.С.Жданов, Г.Л.Жданов. Физика. М.Наука-1984г. 

2.Мерион Дж. Физика с биологическими примерами.М.:-1969г. 

3.КарашевТ.,Карашева Т.К.Физика курсу.Бишкек-2002 

4.Савельев И.В. Курс общей физики.М.:-1990г 

Маселе жыйнактар: 

1.Волкенштейн Б.С.Сборник задач по общему курсу физики. М.:Наука.1990г 

2.Сборник задач и вопросов по физике. Р.А.Гладкова, В.Е.Добронравов и др.М.:Наука-1988г. 

3.С.П.Мясников, Т.Н.Осанова. Пособие по физике для поступающих в ВУЗы. ВШ-1980г. 

Кошумчалар: 

1.Лабораторный практикум по общей физике. Ю.А Кварцев, А.Н.Мансуров и др.М.:1985г 

2.Майсова Н.Н. Практикум по курсу  общей физики. М.:ВШ-1970г. 

3.Грабовский Р.И. Курс физики. М.:ВШ-1980г. 



Курстун негизги талаптары: 

      Сунуш кылынган китептерди окуу, даярдануу жана дарс учурунда талкууга жигердүү 

катышуу негизги критерийлер болуп эсептелет. 

Жекече иштөө тапшырма: 

1. Модуль №1-35 упай 

2. Модуль №2-35 упай 

3. СРС -15 упай 

4. Кошумча-15 упай  

    Жалпы: 100 упай. 

Топтордо иштөө үчүн тапшырма: 

1. Модуль: Механикалык кыймыл. Кыймылдын түрлөрү. Динамика. Ньютондун 

закондору. Жаратылыштагы күчтөр. 

2. Модуль: Молекулалык- кинетикалык теориянын негиздери. Идеалдык газ абалынын 

теӊдемеси. Термодинамика. Иермодинамиканын закондору. Электростатика. Кулон 

закону. 

3. Модуль: Ом закондору. Оптика. Жарыктын жаратылышы. Жарыктын чагылуу жана 

сынуу закондору. Кван физикасы. Жарыктын кванттык касиеттери. Бордун постулаттары. 

 

Дарстарга катышуу жана Сиздин кошкон салымыңыз. 

Катышуу: Мен баардык студенттер сабактарды жүйөөлүү себепсиз калтырбайт деп үмүт 

кылам. Жүйөөлүү себептер: ооруу, диний жана улуттук майрамдар, кокустук же башка 

болушу ыктымал. Сабактардын жалпы санын15% калтыруу Сиздин бааӊызга терс 

таасирин тийгизет. Негизинен баардык материалдар аудиторияда өтөт. Көнүгүүлөр, 

маселе чыгаруу, лабораториялык иштер студенттердин баардыгы катышкан гана учурда 

өткөрөт. 

  Салым: мен окутуу процессине ар бир студент өз салымын кошот деп үмүттөнөм. Ар 

бир студент сабакка даярданып келиши керек. Сунушталган китептерди окуп, сабакка 

талкууга катышууга абзел.Сабактардагы студенттердин активдүүлүгүнө бааны мугалим ар 

бир студенттин ошол сабакка кошкон салымына,үзгүлтүксүз катышканына жараша коет. 

 

Жазуу иштерин баалоо критерийлери: 

 

       Келечектеги биолог-химик катары Сиз так, түшүнүктүү болушуңуз абзел. Сиз өз 

оюнузду так, логикалуу жана негиздеп айтууга көнүшүңүз керек. Ошондуктан мен Сиздин 

жумушуңузду төмөндөгү критерийлер боюнча баалайм: 

1. Жазма эмгектин түшүнүктүүлүгү: 

    Жазма иштериңиз түшүнүктүү жазылып, жеңил окулушу керек.   Негиздөөлөрдү так 

берип, оюңуз логикалуу болушуна көз салыңыз. О.э. физикалык закондордун негизги 

эрежелерин унутпай жана формулаларды туура жазыьыз. 

 2. Ишенимдүү негиздер: 

     Сиз өз ойлоруңузду негиздешиьиз керек, таянган булактарды сөзсүз көрсөтүңүз. 

3. Тактык жана тыкандык: 

     Сиз өз ынанымдарыьыздын тактыгына көз салыңыз.Эсиңизде болсун: түшүнүксүз 

ынанымдарды далилдөө өтө татаал. Сөздөрдү колдонууда тыкандык абдан зарыл, өзгөчө 

физикалык терминдердин так эместиги окурмандарды адаштырышы ыктымал. Керексиз 

сөздү жазгандан көрө башканы пайдаланган жакшы. 

 

4. Акылга сыйымдуулук: 

     Логикалык тыянактарыздын тууралыгына көңүл буруңуз, «алдын-ала көрө билүүгө» 

аракет кылыьыз.Акыры тыянак же чечим катары сунуш кылынуучу ойлоруңузда 

кокусунан кирип калуучу нерселерден этият болуңуз. 

5. Оригиналдуулук: 



   Ойлоруңуздун тереңдиги абдан зарыл сапат. Мүмкүн болушунча чыгармачылыкты, көз 

каранды эмес ойлоону көрсөтүңүз. 

6. Акдемиялык чынчылдык: 

    Бирөөлөрдүн эмгегинен көчүрүп алуу, даяр нерселерди айтып берүү барып турган 

абийирсиздик болуп эсептелет. Абийирсиздикти же бирөөнүн интеллектуалдык укугуна 

же артыкчылыктарына кол салууну жактоого эч кандай негиз жок. Мындай аракеттердин 

тизмесине булар кирет: 

а) экзамендерде тапшырмаларды көчүрүп алуу; 

б) плагиат; 

в) булактарды, маалыматтарды бурмалоо; 

г) далилсиз маалыматтарды таратуу; 

д) модулду, текшеруу иштерди өз убагында тапшырбоо; 

      Мугалимдер студенттердин ушул өздүк аракеттери тууралуу деканатка жеткирүүгө 

милдеттүү, ар кандай жазалар колдонулуп, окуудан чыгарууга чейин жетишиши мүмкүн. 

 

Студенттердин өз алдынча ишинин сыпаттамасы (описание СРС) 

      Сиздин өз алдынча иштериңиздин түрлөрүнө: тиешелүү темага реферат жазуу, 

текшерүү иштери, доклад, график жана схемаларды түзүү, кроссворд, синквейн, кластер 

түзүүлөр кирет. Мындан сырткары, тиешелүү темаларга эсептерди чыгаруу, 

лабораториялык иштерди иштөө болуп эсептелет. 

 Ар бир өз алдынча иштелген иштин жыйынтыгы чыгарылып мугалимге отчет 

даярдалышы керек. Реферат же докладдар Сиз тарабынан корголушу керек. 

   Ар бир жазылган, иштелген өз алдынча иштер балл менен белгиленип, мугалимдин 

журналына түшүрүлөт. 

Эсиңизге алыңыз, өз учурунда тапшырылбаган иштер үчүн «0» балл алып калышыңыз 

мүмкүн. 

 

Программанын кыскача мазмуну: 

 

№ Дисциплинанын мазмуну лекция  практика 

1 
Механикалык кыймыл. Кыймылдын 

түрлөрү 
2с 1с 

2 Динамика. Ньютондун закондору. 2с 2c 

3 Жаратылыштагы күчтөр. 2с 2с  

4 

Молекулалык- кинетикалык 

теориянын негиздери. Идеалдык газ 

абалынын теӊдемеси. 

2с 2с 

5 
Термодинамика. Иермодинамиканын 

закондору. 
2с 1с 

6 Электростатика. Кулон закону. 2с 1с 

7 Ом закондору. 2с 2с 

8 

Оптика. Жарыктын жаратылышы. 

Жарыктын чагылуу жана сынуу 

закондору. 

2с 2с 

9 
Кван физикасы. Жарыктын кванттык 

касиеттери. Бордун постулаттары. 2с 1с 

 
Жыйынтыгы: Бардыгы: 60с 18 саат-

лекция 

14 саат-

практика 

     

 

 



Лабораториялык сабактын темалары: 

 

№ Лабораториялык иштин темалары сааты 

1 Сызыктуу чоӊдуктарды аныктоо. 2с 

2 Катуу телолордун тыгыздыгын аныктоо. 2с 

3 Сүрүлүү коэффициентин аныктоо. 2с 

4 
Катуу телолордун сызыктуу кеӊейүү 

коэффициентин аныктоо. 
2с 

5 Турактуу ток үчүн Ом законун текшерүү. 2с 

6 Геометриялык оптика. 1с 

7 Линзанын фокустук аралыгын аныктоо. 2с 

 Бардыгы: 13 саат 

   

 

 

 

 
 Колдонулуучу адабияттар: 

1.Лабораторный практикум по общей физике. Ю.А Кварцев. А.Н.Мансуров и др.М.:1985г 

2.Майсова Н.Н.Практикум по курсу  общей физики. М.:ВШ-1970г. 

3.Грабовский Р.И.Курс физики. М.:ВШ-1980г. 

4.Бөлүмдөргө тиешелүү методикалык колдонмолор (описание). 


