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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы негізінде бекітілген  типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (250 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген. 

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 

университетом им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года 

№343 (Приложение 250). Внесены изменения приказом Министра образования 

и науки РК от 05 июля 2016 года №425. 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского 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. 

 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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ZFNP 5301 ЗАМАНАУИ ФИЗИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ 

 

(бейндік бағыт) 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Авторлары: 

Жусупов М.А. - физика-математика ғылымдарының докторы,  физика-

техникалық факультеті теориялық және ядролық физика кафедрасының 

профессоры 

Кабатаева Р.С. - физикадан философия докторы,  физика-техникалық 

факультеті теориялық және ядролық физика кафедрасының доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Беков А.А. - физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, 

орбиталық параметрлерді есептеу және геопозициялау зертханасының 

меңгерушісі, ҚР ИДМ АҒҚ «ҰҒЗТО» АҚ 

Юшков А.В. - физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті физика-техникалық факультеті 

теориялық және ядролық физика кафедрасының  профессоры 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Физикалық теория бақылау, тәжірибе және эксперименттік зерттеудің 

нәтижесінде пайда болады, және осылар сәйкесті құбылыстар облысында 

физикалық модельдің құрылуына әкеледі. Модель математикалық тілде 

тұжырымдалады және сипатталады және осы құбылыстар тобының теориясы 

болып табылады. Теорияның аксиомалық мазмұндалуында оның барлық 

мазмұны негізгі жағдайларға әкеленеді, және осы жағдайлардан логикалық 

және математикалық операциялар жолымен теорияның барлық салдарын 

алуға болады, осы негізгі жағдайлар жиынтығын физикалық теорияның 

аксиомалары немесе постулаттары деп аталады. Ньютонның толықтай 

классикалық механикасы үш постулатқа негізделеді – Ньютон заңдарына; 

классикалық электродинамика – Максвелл теңдеулеріне және т.б.  

Әлеміміздің нақты құбылыстарын (механикалық және жылу қозғалыс), 

электрмагнит процесстерін, микроәлем процесстерін сипаттайтын осы іргелі 

физикалық теорияларымен қатар барлық физикалық процесстерге, 

материяның қозғалу барлық түрлеріне әсер ететін жалпы заңдар да бар. Осы 

заңдарды физиктер қазіргі замаңғы физиканың принциптері деп атайды, және 

олар әлемнің физикалық сүретінің маңызды құрылымдық бөлігі болып 

табылады. Осы принциптерді білу, оларды қолдану құбылыстардың 

физикасын және олардың күрделі тәуелділікті тереңдетіп түсіну үшін 

маңызды. Мысалы, барлық физикалық процесстер физикалық шамалардың 
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сақталу заңдарына бағынады және осы заңдар симметрия қасиеттерінен 

шығады, нақты түрлендірулері кезінде өзгерусіз (инварианттық) болып қалу. 

Симметрия классикалық және кванттық физикада роль ойнайды, бірақ 

алайда кванттық механикада ролі аса маңызды. Солай, бірдей бөлшектердің 

айырмаушылық принципінен бөлшектердің екі типіне келтіреді, Бозе-

Эйнштейн және Дирак статистикасы. Бозондар және фермиондар ауыспалы 

симметриялары әр-түрлі. Фермиондар үшін іргелі Паули принциптері 

орындалады, және осы принцип атомдардың және ядролардың периодиялық 

жүйелері орындалады.   

Осы пәнді оқып үйренген магистрдің кілт кұзыреттеріне 

қойылатын талаптар. Магистр міндетті: 

түсінік иелену:  

- қазіргі замаңғы физиканың негізгі принциптері туралы; 

- симметрия принциптері және сақталу заңдары туралы; 

- релятивтік инвариан және оны қолдану туралы; 

білу: 

- салыстырмалық принципін; 

- Галилей және Лоренц түрлендірулерін; 

- физиканың теңдеулерін коварианттық түрде; 

- симметрия, суперпозиция, анықталмағандық принциптерін; 

- сәйкестік принципі; 

- энергияның сақталу заңы және уақыттың біртектілігі; 

- импульстың және қозғалыс мөлшерінің моменті сақталу заңдары; 

- кеңістіктің айна симметриясы және жұптылықтың сақталу заңы; 

- бірдей бөлшектердің айырмаушылық принципі және бөлшектердің 

статистикасы; 

- күшті әсерлесудің зарядтық тәуелсіздігі; 

- аддитивтік және мультипликативтік сақталу заңдары; 

істей білу: 

- заманауи физикалық есептеулерде конверсия коэффициентін қолдану; 

- кванттық механикада, атомдық физикада сәйкестік принципін қолдану;  

- релятивтік инвариантты қолдану және ядролық процесстердің 

табалдырықтарын анықтау; 

- жылдам тұрақсыз бөлшектердің өмір сүру уақытын анықтау ядролық 

процесстердің табалдырықтары. 

Пререквизиттер. Осы пәнді оқу үшін жалпы физика курсын және 

математикалық физиканы білу керек, кванттық өріс теориясын, жалпы 

салыстырмалық теорияны және кванттық механиканы, атом ядросы эәне 

элементар бөлшектер теориясын оқу керек. 

Постреквизиттер. Суперсимметрия теориясына кіріспе, Релятивтік 

астрофизика, Теориялық физиканың сандық әдістері, Ядролық астрофизика. 

 

ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ 
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№ Тақырыптың атауы 

1 Салыстырмалық принципі. Галилей және Лоренц түрлендірулері 

2 Физика теңдеулерінің коварианттық түрі 

3 
Симметрия, суперпозиция, анықталмағандық, сәйкестік 

принциптері 

4 
Сақталу заңдары және кеңістік-уақыттың симметрия 

принциптері 

5 
Бірдей бөлшектердің айырмаушылық принципі және 

бөлшектердің статистикасы 

6 Күшті әсерлесудің зарядтық тәуелсіздігі 

7 Кванттық физикада сақталатын шамалар 

8 Жұптылықтың сақталуы және айналық симметрия 

9 Симметрия және деңгейлер азғындалу реті 

10 Ядролық күштердің зарядтық симметриясы 

11 Суперпозиция принципі 

12 Физикалық мәселелерде анықталмағандық қатынасын қолдану 

13 Релятивистік инвариантты қолдану 

14 Тұрақты емес элементар бөлшектердің массаларын өлшеу  

15 Шашырау теориясының элементтері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: қазіргі замаңғы физиканың негізгі 

принциптерін, физикалық жүйелердің симметриясы кеңістік-уақыт 

координаттар түрлендірулерге салыстырмалық сақталу заңдарымен 

байланыстарын мазмұндау. 

Пәнді оқыту мәселелері: жүйені инварианттық болып қалдыратын 

түрлендірулердің генераторларының қасиеттерінің салдары болып 

табылатын аддитивтік және мультипликативтік сақталу заңдарын қарастыру, 

физиканың приницптерін (салыстырмалық, симметрия, супрепозиция, 

анықталмағандық, сәйкестік) қарастыру.  

Пәнді оқу объектілері  

Физика принциптері, координаттар түрлендірулері, физиканың 

теңдеулері, Шредингер теңдеуі, Дирак теңдеуі, Клейн-Гордон-Фок теңдеуі, 

физикадағы сақталу заңдары және олармен байланысты кеңістік-уақыттың 

қасиеттері, релятивистік инвариант.   

Пәнді оқыту әдістері 

Теориялық физика әдістері: векторлық және тензорлық талдаудың 

әдістері (қисықсызыктық координаталардағы векторлық дифференциалдық 

операторлар, векторлық алгебраның теоремалары (Остроградский-Гаусс, 

Стокс, Грин), математикалық физика әдістері: дербес туынды 

дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістері, айнымалыларды бөлу әдісі; 

функцияларды тігу әдістері.   
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Басқа ғылымдардың арасында осы пән ғылымының орыны және 

ролі  

Әлем физикалық суретінің жалпы түсінігін қалыптастырудағы қазіргі 

заманғы физиканың негізгі принциптерінің ролі келесіде: физика 

принциптерін және олардан шығатын салдарды оқу ертерек алған білімдерді, 

дағдыларды қосып жалпылайды, бұл ары қарай зерттеушінің кәсіби 

қызметіне аса қажетті компетенциялар комплексін береді. 

Қазіргі замаңғы физиканың негізгі принциптерін оқу қажеттілігі 

келесімен себептелген: қазіргі уакытта физикалық ғылымда ашылулардың 

және жетістіктердің саны аса жеткілікті болып табылады, енді оларды 

магистранттардың – болашақ зерттеуші-ғалымдардың білімдерінің біртұтас 

комплексіне жүйелеу керек. Пәннің мазмұндалуы физикалық принциптердің 

қалыптасуының хронологиялық ретіне сәйкес келеді, яғни Галилей 

түрлендірулерінен бастап, осы түрлендірулерге қатысты коварианттық 

теңдеулер, ары қарай Лоренц түрлендірулері, Шредингер теңдеуі, бұл теңдеу 

Лоренц түрлендірулеріне қатысты ковариантты емес, ары қарай Лоренц-

ковариантты Дирак теңдеуі, бұл теңдеу спин айнымалыларын қамтымайды, 

және Клейн-Гордон-Фок теңдеуі, Лоренц-инвариантты және спиндік 

бөлшектерді сипаттайды.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Салыстырмалық принципі. Галилей және Лоренц түрлендірулері 

Координаттар түрлендірулері, 4-өлшемдік кеңістік-уақыт, физикадағы 

қозғалыс теңдеулері.  

 

 Физика теңдеулерінің коварианттық түрі  

Шредингер теңдеуі, Дирак теңдеуі, Клейн-Гордон-Фок теңдеуі. 

 

 Симметрия, суперпозиция, анықталмағандық, сәйкестік 

принциптері 

Координаталар инверсиясы және бөлшектерді оры ауыстыру 

операторлары. Коммутацияланбайтын операторлар. Жаңа физикалық 

теорияларды құрастыру кезінде сәйкестік принципі бағыт ретінде.  

 

Сақталу заңдары және кеңістік-уақыттың симметрия принциптері 

Энергияның сақталу заңы және уақыт біртектілігі. Кеңістіктің 

трансляциялық изотроптылығы және инварианттылығының салдары ретінде 

импульс және қозғалыс мөлшерінің моменті сақталу заңдары. Кеңістіктің 

айна симметриясы және жұптылықтың сақталу заңдары. 

 

Бірдей бөлшектердің айырмаушылық принципі және бөлшектердің 

статистикасы 
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Тепе-теңдік бөлшектер, орын ауыстыру операторы, орын ауыстыру 

операторының эрмиттілігі, орын ауыстыру операторының өздік мәндері, 

Ферми-Дирак және Бозе-Эйнштейн статистикасы, симметриялық және 

антисимметриялық толқындық функциялар. 

 

Күшті әсерлесудің зарядтық тәуелсіздігі 

Калибрлік түрлендірулерге салыстырмалы инварианттылығынан 

шығатын аддитивтік сақталу заңдары: электр заряды, бариондық және 

лептондық заряд. 

 

Кванттық физикада сақталатын шамалар 

Орталық симметриялық өрістерде шамалардың уақытпен сақталуы. 

Энергияның, импульстың, жұптылықтың, бұрыштық моменттің сақталу 

заңдары. 

 

Жұптылықтың сақталуы және айналық симметрия 

 Аддитивтік және мультипликативтік сақталу заңдары. Жұптылықтың 

сақталу заңы. 

 

Симметрия және деңгейлер азғындалу реті 

Сфералық симметриялық потенциалында (V(|𝑟|) = V(r)) (бұрышқа 

тәуелді емес) энергиялық деңгейлер азғындалады. Азғындалу дегеніміз 

бірнеше сызықтық-тәуелсіз толқындық функциялар бірдей энергиға ие. 

Сутегі атомы және гармониялық осцилляторда деңгейлердің азғындалу реті 

оседі, бұл қосымша симметриямен себептеледі. Мысалы үшөлшемдік 

осциллятордың потенциалы, сфералық симметрияны айтпағанда, 

параболалық симметрияны да иеленеді, себебі V(r)  𝑟2. Байқалатын – 

симметриянын бұзылуы болып табылады, мысалы магниттік өрісті қосқан 

кезде. Бұл жағдайда азғындалуы алынып, мультиплет пайда болады, бұл 

мультплет бірнеше жақын жатқан энергия деңгейлерден тұрады – бұл Зееман 

ажырауы. 

 

Ядролық күштердің зарядтық симметриясы 

Ядролық күштердің зарядтық симметриясы изотоптық 

инварианттылыққа алып келеді. Ядролардың қасиеттері бірдей болып қалады 

егер барлық протондарды нейтрондарға ауыстырса, және керісінше. Мысалы, 

3 протоннан және 4 нейтроннан тұратын 7Li ядросының қасиеттері 4 протон 

және 3 нейтрон қамтитын 7Ве ядросының қасиеттерімен толықтай сәйкес 

келеді. Бұл туралы олардың энергетикалық спектрлерінің ұқсастығы 

айқындайды – энергетикалық деңгейлер бірдей кванттық сандар және 

энергияға ие. Сонымен, симметрияны білу физикалық сипаттамаларды табу 

мәселесін айтарлықтай жеңілдетеді және олардың қасиеттері туралы әр-түрлі 

болжамдар жасауға мүмкіндік береді. Изотоптық инварианттылық. Кванттық 

сандар және энергия.   



9 
 

 

Суперпозиция принципі 

Суперпозиция принципі классикалық физикада да кванттық физикада да 

әжептеуір жиі кездеседі. Бұл, біріншіден, жақсы белгілі классикалық 

толқындардың суперпозициясы. Математикалық тұрғыдан классикалық 

суперпозиция және кванттық  механикадағы суперпозиция ұқсас. Алайда, 

олардың көрінулері әр-түрлі. Солай, екі классикалық толқындардың 

суперпозициясы жаңа сипаттамаларды иеленетін жаңа толқынның пайда 

болуына әкеледі.  Классикалық толқындардың суперпозициясы. 1(β1) және 

2(β2) күйлердің суперпозициясы. Кванттық механикада егерде біз екі 1(β1) 

және 2(β2) толқындық функцияларымен сипатталатын күйлердің 

суперпозициясында кез-келген шаманы өлшесек, онда біз алдыңғы β1 және β2 

шамаларын табамыз, бірақ әр-түрлі ықтималдықтармен.  Кванттық 

суперпозиция. Классикалық суперпозиция. Ықтималдық. Өлшеу 

нәтижелерінің анықталмағандығы. Бұл өлшеу нәтижесінің 

анықталмағандығы кванттық суперпозицияның классикалық 

суперпозициядан принципиалдық айырмашылығын анықтайды.  

 

Физикалық мәселелерде анықталмағандық қатынасын қолдану. 

Анықталмағандық қатынасы анықталмағандық принципінің 

математикалық көрінуі болып табылады. Координата және импульс үшін 

анықталмағандық қатынастарын қолданып, сутегі атомының негізгі күйінің 

немесе сфералық потенциалдық шұңқырдың энергиясын аса дәл анықтауға 

болады, гармониялық осциллятордың нолдік тербелістерінің энергиясын 

табуға болады, атомда электрон неліктен ядроға құламайтынын түсіндіруге 

болады және де ядроның ішінде электрон неліктен болмайтыны, туннельдік 

эффектінің қарама-қайшы емес табиғатын түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Энергия-уақыт үшін анықталмағандық қатынасы әлсіз және күшті 

әсерлесулер радиустарын табуға мүмкіндік береді, сонымен қатар сол 

әсерлесулерге жауапты кванттардың массасын бағалауға. Дәл осы 

анықталмағандық қатынасы микроәлемдегі виртуалды бөлшектер және 

процесстер түсінігін тұжырымдауға мүмкіндік берді.    

 

Релятивистік инвариантты қолдану. 

 Микроәлемдегі жоғарғы энергиядағы процесстерді сипаттау кезінде 

инвариаттық массаны қолдану. Лабораториялық және массалар центрі 

жүйесінде бөлшектердің энергияның байланысы. Бөлшектер шоғының 

үдеткіштері – синхротрондар және коллайдерлер. Үлкен адрондық 

коллайдер. 

 

Тұрақты емес элементар бөлшектердің массаларын өлшеу. 

 Ядролық процесстердің табалдырықтары. Қысқа уақыт  өмір сүретін 

бөлшек-резонанстар. Жылдам қозғалатын элементар бөлшектердің өмір сүру 

уақыты.  
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Шашырау теориясының элементтері. 

Спинсіз бөлшектердің серпінді шашырауы. Шашырау мәселесі үшін 

Шредингер теңдеуінің шешімі. Борндық жуықтау. Орталық өрістегі 

шашырау. 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазіргі замаңғы физикалық есептеулерде конверсия 

коэффициентін қолдану. Мысалдар. 

2. Қазіргі замаңғы физикада сәйкестік принципі. Квантық 

механикада, атомдық физикада колдануы.  

3. Релятивтік инвариант және ядролық процесстердің 

табалдырықтарын анықтау. 

4. Жылдам тұрақты емес бөлшектердің өмір сүру уақыты. 

5. Дельта-резонанс және оның массасын анықтау. 

6. Энергия-уақыт ұшін анықталмағандық принципі. Табиғатта 

әсерлесудің ауыспалы қасиеті. Деңгейлердің табиғи ені.  

7. Кванттық теорияда ыдырауларды сипаттау.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Классикалық және кванттық физикада суперпозиция принципі. 

2. Анықталмағандық принципі: неліктен электрон атом ішінде 

ядроның үстіне құламайды және электрон ядроның ішінде бола адмайды? 

3. Анықталмағандық принципі және сутегі атомының негізгі 

күйінің энергиясын бағалау. 

4. Анықталмағандық принципі және осциллятордың нолдік 

ауытқуларының энергиясы. 

5. Анықталмағандық принципі және туннельдік эффектінің 

мүмкіндігі. 

6. Кванттық механикада эрмиттік операторлардың қасиеттері 

салдарынан анықталмағандық принципі. 

7. Тікбұрыштық бірөлшемдік потенциалдық барьерден шағылу 

коэффициенті үшін ℏ  0  жағдайы үшін сәйкестік принципі неге 

орындалмайды? 

8. Релятивтік  кванттық механикада теңдеулердің коварианттық 

формасы. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
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1. Релятивтік инвариантты қолдануға мәселелерді шешу. 

2. Ядролық процесстердің табалдырықтарын анықтау. 

3. Атомдық және ядролық физикада энергиялық деңгейлердің өмір 

сүру уақыты және ені. 

4. Симметриялар, айқын. 

5. Симметриялар, жасырын. 

6. Гармониялық осциллятордың симметриясы. Деңгейлердің 

азғындау еселелігі. 

7. Кулон өрісінің симметриясы. Деңгейлердің азғындау еселелігі. 

8. Кристаллдардың симметриясы. 

9. Энергия және уақыт үшін анықталмағандық принципі. 
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ZFNP 5301 ЗАМАНАУИ ФИЗИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ 

 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі – 2 кредит  

 

Авторлары: 

Жусупов М.А. - физика-математика ғылымдарының докторы,   

физика-техникалық факультеті теориялық және ядролық физика 

кафедрасының профессоры 

Кабатаева Р.С. - физикадан философия докторы, физика-техникалық 

факультеті теориялық және ядролық физика кафедрасының доцент м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Беков А.А. - физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, 

орбиталық параметрлерді есептеу және геопозициялау зертханасының 

меңгерушісі, ҚР ИДМ АҒҚ «ҰҒЗТО» АҚ 

Юшков А.В. - физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті физика-техникалық факультеті 

теориялық және ядролық физика кафедрасының  профессоры 

 

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 

Физикалық теория бақылау, тәжірибе және эксперименттік зерттеудің 

нәтижесінде пайда болады, және осылар сәйкесті құбылыстар облысында 

физикалық модельдің құрылуына әкеледі. Модель математикалық тілде 

тұжырымдалады және сипатталады және осы құбылыстар тобының теориясы 

болып табылады. Теорияның аксиомалық мазмұндалуында оның барлық 

мазмұны негізгі жағдайларға әкеленеді, және осы жағдайлардан логикалық 

және математикалық операциялар жолымен теорияның барлық салдарын 

алуға болады, осы негізгі жағдайлар жиынтығын физикалық теорияның 

аксиомалары немесе постулаттары деп аталады. Ньютонның толықтай 

классикалық механикасы үш постулатқа негізделеді – Ньютон заңдарына; 

классикалық электродинамика – Максвелл теңдеулеріне және т.б.  

Әлеміміздің нақты құбылыстарын (механикалық және жылу қозғалыс), 

электрмагнит процесстерін, микроәлем процесстерін сипаттайтын осы іргелі 

физикалық теорияларымен қатар барлық физикалық процесстерге, 

материяның қозғалу барлық түрлеріне әсер ететін жалпы заңдар да бар. Осы 

заңдарды физиктер қазіргі замаңғы физиканың принциптері деп атайды, және 

олар әлемнің физикалық сүретінің маңызды құрылымдық бөлігі болып 

табылады. Осы принциптерді білу, оларды қолдану құбылыстардың 

физикасын және олардың күрделі тәуелділікті тереңдетіп түсіну үшін 

маңызды. Мысалы, барлық физикалық процесстер физикалық шамалардың 
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сақталу заңдарына бағынады және осы заңдар симметрия қасиеттерінен 

шығады, нақты түрлендірулері кезінде өзгерусіз (инварианттық) болып қалу. 

Симметрия классикалық және кванттық физикада роль ойнайды, бірақ 

алайда кванттық механикада ролі аса маңызды. Солай, бірдей бөлшектердің 

айырмаушылық принципінен бөлшектердің екі типіне келтіреді, Бозе-

Эйнштейн және Дирак статистикасы. Бозондар және фермиондар ауыспалы 

симметриялары әр-түрлі. Фермиондар үшін іргелі Паули принциптері 

орындалады, және осы принцип атомдардың және ядролардың периодиялық 

жүйелері орындалады.   

Осы пәнді оқып үйренген магистрдің кілт кұзыреттеріне 

қойылатын талаптар. Магистр міндетті: 

түсінік иелену:  

- қазіргі замаңғы физиканың негізгі принциптері туралы; 

- симметрия принциптері және сақталу заңдары туралы; 

- релятивтік инвариан және оны қолдану туралы; 

білу: 

- салыстырмалық принципін; 

- Галилей және Лоренц түрлендірулерін; 

- физиканың теңдеулерін коварианттық түрде; 

- симметрия, суперпозиция, анықталмағандық принциптерін; 

- сәйкестік принципі; 

- энергияның сақталу заңы және уақыттың біртектілігі; 

- импульстың және қозғалыс мөлшерінің моменті сақталу заңдары; 

- кеңістіктің айна симметриясы және жұптылықтың сақталу заңы; 

- бірдей бөлшектердің айырмаушылық принципі және бөлшектердің 

статистикасы; 

- күшті әсерлесудің зарядтық тәуелсіздігі; 

- аддитивтік және мультипликативтік сақталу заңдары; 

істей білу: 

- заманауи физикалық есептеулерде конверсия коэффициентін қолдану; 

- кванттық механикада, атомдық физикада сәйкестік принципін қолдану;  

- релятивтік инвариантты қолдану және ядролық процесстердің 

табалдырықтарын анықтау; 

- жылдам тұрақсыз бөлшектердің өмір сүру уақытын анықтау ядролық 

процесстердің табалдырықтары. 

Пререквизиттер. Осы пәнді оқу үшін жалпы физика курсын және 

математикалық физиканы білу керек, кванттық өріс теориясын, жалпы 

салыстырмалық теорияны және кванттық механиканы, атом ядросы эәне 

элементар бөлшектер теориясын оқу керек. 

Постреквизиттер. Суперсимметрия теориясына кіріспе, Релятивтік 

астрофизика, Теориялық физиканың сандық әдістері, Ядролық астрофизика. 

 

ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ 
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№ Тақырыптың атауы 

1 1. Салыстырмалық принципі. Галилей және Лоренц 

түрлендірулері 

2 2. Физика теңдеулерінің коварианттық түрі 

3 Симметрия, суперпозиция, анықталмағандық, сәйкестік 

принциптері 

4 Сақталу заңдары және кеңістік-уақыттың симметрия 

принциптері 

5 Бірдей бөлшектердің айырмаушылық принципі және 

бөлшектердің статистикасы 

6 Күшті әсерлесудің зарядтық тәуелсіздігі 

7 Кванттық физикада сақталатын шамалар 

8 Жұптылықтың сақталуы және айналық симметрия 

9 Симметрия және деңгейлер азғындалу реті 

10 Ядролық күштердің зарядтық симметриясы 

11 Суперпозиция принципі 

12 Физикалық мәселелерде анықталмағандық қатынасын қолдану 

13 Релятивистік инвариантты қолдану 

14 Тұрақты емес элементар бөлшектердің массаларын өлшеу 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқыту мақсаты: қазіргі замаңғы физиканың негізгі 

принциптерін, физикалық жүйелердің симметриясы кеңістік-уақыт 

координаттар түрлендірулерге салыстырмалық сақталу заңдарымен 

байланыстарын мазмұндау. 

Пәнді оқыту мәселелері: жүйені инварианттық болып қалдыратын 

түрлендірулердің генераторларының қасиеттерінің салдары болып 

табылатын аддитивтік және мультипликативтік сақталу заңдарын қарастыру, 

физиканың приницптерін (салыстырмалық, симметрия, супрепозиция, 

анықталмағандық, сәйкестік) қарастыру.  

Пәнді оқу объектілері  

Физика принциптері, координаттар түрлендірулері, физиканың 

теңдеулері, Шредингер теңдеуі, Дирак теңдеуі, Клейн-Гордон-Фок теңдеуі, 

физикадағы сақталу заңдары және олармен байланысты кеңістік-уақыттың 

қасиеттері, релятивистік инвариант.   

Пәнді оқыту әдістері 

Теориялық физика әдістері: векторлық және тензорлық талдаудың 

әдістері (қисықсызыктық координаталардағы векторлық дифференциалдық 

операторлар, векторлық алгебраның теоремалары (Остроградский-Гаусс, 

Стокс, Грин), математикалық физика әдістері: дербес туынды 

дифференциалдық теңдеулерді шешу әдістері, айнымалыларды бөлу әдісі; 

функцияларды тігу әдістері.  
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Басқа ғылымдардың арасында осы пән ғылымының орыны және 

ролі  

Әлем физикалық суретінің жалпы түсінігін қалыптастырудағы қазіргі 

заманғы физиканың негізгі принциптерінің ролі келесіде: физика 

принциптерін және олардан шығатын салдарды оқу ертерек алған білімдерді, 

дағдыларды қосып жалпылайды, бұл ары қарай зерттеушінің кәсіби 

қызметіне аса қажетті компетенциялар комплексін береді. 

Қазіргі замаңғы физиканың негізгі принциптерін оқу қажеттілігі 

келесімен себептелген: қазіргі уакытта физикалық ғылымда ашылулардың 

және жетістіктердің саны аса жеткілікті болып табылады, енді оларды 

магистранттардың – болашақ зерттеуші-ғалымдардың білімдерінің біртұтас 

комплексіне жүйелеу керек. Пәннің мазмұндалуы физикалық принциптердің 

қалыптасуының хронологиялық ретіне сәйкес келеді, яғни Галилей 

түрлендірулерінен бастап, осы түрлендірулерге қатысты коварианттық 

теңдеулер, ары қарай Лоренц түрлендірулері, Шредингер теңдеуі, бұл теңдеу 

Лоренц түрлендірулеріне қатысты ковариантты емес, ары қарай Лоренц-

ковариантты Дирак теңдеуі, бұл теңдеу спин айнымалыларын қамтымайды, 

және Клейн-Гордон-Фок теңдеуі, Лоренц-инвариантты және спиндік 

бөлшектерді сипаттайды.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Салыстырмалық принципі. Галилей және Лоренц түрлендірулері 

Координаттар түрлендірулері, 4-өлшемдік кеңістік-уақыт, физикадағы 

қозғалыс теңдеулері.  

 

 Физика теңдеулерінің коварианттық түрі  

Шредингер теңдеуі, Дирак теңдеуі, Клейн-Гордон-Фок теңдеуі. 

 

Симметрия, суперпозиция, анықталмағандық, сәйкестік 

принциптері 

Координаталар инверсиясы және бөлшектерді оры ауыстыру 

операторлары. Коммутацияланбайтын операторлар. Жаңа физикалық 

теорияларды құрастыру кезінде сәйкестік принципі бағыт ретінде.  

 

Сақталу заңдары және кеңістік-уақыттың симметрия принциптері 

Энергияның сақталу заңы және уақыт біртектілігі. Кеңістіктің 

трансляциялық изотроптылығы және инварианттылығының салдары ретінде 

импульс және қозғалыс мөлшерінің моменті сақталу заңдары. Кеңістіктің 

айна симметриясы және жұптылықтың сақталу заңдары. 

 

Бірдей бөлшектердің айырмаушылық принципі және бөлшектердің 

статистикасы 
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Тепе-теңдік бөлшектер, орын ауыстыру операторы, орын ауыстыру 

операторының эрмиттілігі, орын ауыстыру операторының өздік мәндері, 

Ферми-Дирак және Бозе-Эйнштейн статистикасы, симметриялық және 

антисимметриялық толқындық функциялар. 

 

Күшті әсерлесудің зарядтық тәуелсіздігі 

Калибрлік түрлендірулерге салыстырмалы инварианттылығынан 

шығатын аддитивтік сақталу заңдары: электр заряды, бариондық және 

лептондық заряд. 

 

Кванттық физикада сақталатын шамалар 

Орталық симметриялық өрістерде шамалардың уақытпен сақталуы. 

Энергияның, импульстың, жұптылықтың, бұрыштық моменттің сақталу 

заңдары. 

 

Жұптылықтың сақталуы және айналық симметрия 

 Аддитивтік және мультипликативтік сақталу заңдары. Жұптылықтың 

сақталу заңы. 

 

Симметрия және деңгейлер азғындалу реті 

Сфералық симметриялық потенциалында (V(|𝑟|) = V(r)) (бұрышқа 

тәуелді емес) энергиялық деңгейлер азғындалады. Азғындалу дегеніміз 

бірнеше сызықтық-тәуелсіз толқындық функциялар бірдей энергиға ие. 

Сутегі атомы және гармониялық осцилляторда деңгейлердің азғындалу реті 

оседі, бұл қосымша симметриямен себептеледі. Мысалы үшөлшемдік 

осциллятордың потенциалы, сфералық симметрияны айтпағанда, 

параболалық симметрияны да иеленеді, себебі V(r)  𝑟2. Байқалатын – 

симметриянын бұзылуы болып табылады, мысалы магниттік өрісті қосқан 

кезде. Бұл жағдайда азғындалуы алынып, мультиплет пайда болады, бұл 

мультплет бірнеше жақын жатқан энергия деңгейлерден тұрады – бұл Зееман 

ажырауы. 

 

Ядролық күштердің зарядтық симметриясы 

Ядролық күштердің зарядтық симметриясы изотоптық 

инварианттылыққа алып келеді. Ядролардың қасиеттері бірдей болып қалады 

егер барлық протондарды нейтрондарға ауыстырса, және керісінше. Мысалы, 

3 протоннан және 4 нейтроннан тұратын 7Li ядросының қасиеттері 4 протон 

және 3 нейтрон қамтитын 7Ве ядросының қасиеттерімен толықтай сәйкес 

келеді. Бұл туралы олардың энергетикалық спектрлерінің ұқсастығы 

айқындайды – энергетикалық деңгейлер бірдей кванттық сандар және 

энергияға ие. Сонымен, симметрияны білу физикалық сипаттамаларды табу 

мәселесін айтарлықтай жеңілдетеді және олардың қасиеттері туралы әр-түрлі 

болжамдар жасауға мүмкіндік береді. Изотоптық инварианттылық. Кванттық 

сандар және энергия.   
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Суперпозиция принципі 

Суперпозиция принципі классикалық физикада да кванттық физикада да 

әжептеуір жиі кездеседі. Бұл, біріншіден, жақсы белгілі классикалық 

толқындардың суперпозициясы. Математикалық тұрғыдан классикалық 

суперпозиция және кванттық  механикадағы суперпозиция ұқсас. Алайда, 

олардың көрінулері әр-түрлі. Солай, екі классикалық толқындардың 

суперпозициясы жаңа сипаттамаларды иеленетін жаңа толқынның пайда 

болуына әкеледі.  Классикалық толқындардың суперпозициясы. 1(β1) және 

2(β2) күйлердің суперпозициясы. Кванттық механикада егерде біз екі 1(β1) 

және 2(β2) толқындық функцияларымен сипатталатын күйлердің 

суперпозициясында кез-келген шаманы өлшесек, онда біз алдыңғы β1 және β2 

шамаларын табамыз, бірақ әр-түрлі ықтималдықтармен.  Кванттық 

суперпозиция. Классикалық суперпозиция. Ықтималдық. Өлшеу 

нәтижелерінің анықталмағандығы. Бұл өлшеу нәтижесінің 

анықталмағандығы кванттық суперпозицияның классикалық 

суперпозициядан принципиалдық айырмашылығын анықтайды.   

 

Физикалық мәселелерде анықталмағандық қатынасын қолдану. 

Анықталмағандық қатынасы анықталмағандық принципінің 

математикалық көрінуі болып табылады. Координата және импульс үшін 

анықталмағандық қатынастарын қолданып, сутегі атомының негізгі күйінің 

немесе сфералық потенциалдық шұңқырдың энергиясын аса дәл анықтауға 

болады, гармониялық осциллятордың нолдік тербелістерінің энергиясын 

табуға болады, атомда электрон неліктен ядроға құламайтынын түсіндіруге 

болады және де ядроның ішінде электрон неліктен болмайтыны, туннельдік 

эффектінің қарама-қайшы емес табиғатын түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Энергия-уақыт үшін анықталмағандық қатынасы әлсіз және күшті 

әсерлесулер радиустарын табуға мүмкіндік береді, сонымен қатар сол 

әсерлесулерге жауапты кванттардың массасын бағалауға. Дәл осы 

анықталмағандық қатынасы микроәлемдегі виртуалды бөлшектер және 

процесстер түсінігін тұжырымдауға мүмкіндік берді.    

 

Релятивистік инвариантты қолдану. 

Микроәлемдегі жоғарғы энергиядағы процесстерді сипаттау кезінде 

инвариаттық массаны қолдану. Лабораториялық және массалар центрі 

жүйесінде бөлшектердің энергияның байланысы. Бөлшектер шоғының 

үдеткіштері  – синхротрондар және коллайдерлер. Үлкен адрондық 

коллайдер. 

 

Тұрақты емес элементар бөлшектердің массаларын өлшеу. 

Ядролық процесстердің табалдырықтары. Қысқа уақыт  өмір сүретін 

бөлшек-резонанстар. Жылдам қозғалатын элементар бөлшектердің өмір сүру 

уақыты.  
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ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Қазіргі замаңғы физикалық есептеулерде конверсия 

коэффициентін қолдану. Мысалдар. 

2. Қазіргі замаңғы физикада сәйкестік принципі. Квантық 

механикада, атомдық физикада колдануы.  

3. Релятивтік инвариант және ядролық процесстердің 

табалдырықтарын анықтау. 

4. Жылдам тұрақты емес бөлшектердің өмір сүру уақыты. 

5. Дельта-резонанс және оның массасын анықтау. 

6. Энергия-уақыт ұшін анықталмағандық приницпі. Табиғатта 

әсерлесудің ауыспалы қасиеті. Деңгейлердің табиғи ені.  

7. Кванттық теорияда ыдырауларын сипаттау.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Классикалық және кванттық физикада суперпозиция принципі. 

2. Анықталмағандық принципі: неліктен электрон атом ішінде 

ядроның үстіне құламайды және электрон ядроның ішінде бола адмайды? 

3. Анықталмағандық принципі және сутегі атомының негізгі 

күйінің энергиясын бағалау. 

4. Анықталмағандық принципі және осциллятордың нолдік ауытқу 

ларының энергиясы. 

5. Анықталмағандық принципі және туннельдік эффектінің 

мүмкіндігі . 

6. Кванттық механикада эрмиттік операторлардың қасиеттері 

салдарынан анықталмағандық принципі. 

7. Тікбұрыштық бірөлшемдік потенциалдық барьерден шағылу 

коэффициенті үшін ℏ  0  жағдайы үшін сәйкестік принципі неге 

орындалмайды? 

8. Релятивтік  кванттық механикада теңдеулердің коварианттық 

формасы. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Релятивтік инвариантты қолдануға мәселелерді шешу. 

2. Ядролық процесстердің табалдырықтарын анықтау. 

3. Атомдық және ядролық физикада энергиялық деңгейлердің өмір 

сүру уақыты және ені. 

4. Симметриялар, айқын. 

5. Симметриялар, жасырын. 
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6. Гармониялық осциллятордың симметриясы. Деңгейлердің 

азғындау еселелігі. 

7. Кулон өрісінің симметриясы. Деңгейлердің азғындау еселелігі. 

8. Кристаллдардың симметриясы. 

9. Энергия және уақыт үшін анықталмағандық принципі. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

Біз үшін табиғат өзінің ақиқатты танытуында екі қырын көрсетеді: 

ақпараттық және материалдық. Табиғаттың ақпараттық құрылымы оның 

материалдық құрылымын құрамы мен даму динамикасын нақты логикалық, 

математикалық конструкциясын тәртіп және өлшемін бейнелеумен көрсетеді. 

Осығын сәйкес физика – материалдық әлемнің құбылыстарын сипаттауда 

ақиқатты заңдармен және физикалық шамалар мен түсініктермен 

байланыстығын анықтап береді. Яғни бұл заңдар – заңды түрде 

математикалық тұжырымдамалармен  түсіндіріледі. 

Пәнді оқып-үйрену, теориялық тұрғыда қалай ұйғарылса, тәжірибелік 

жоспарлық тұрғыдада солай беріледі. Тәжірибелік тұрғыда негізгі көзқарас 

физикалық мәселелердің қойылуы мен шешімі – зерттеулік іске, бақылауды 

жүргізуді және алынған нәтижелердің әр қырынан сарапталуына мән 

берілуіне тоқталады.  

Курста сонымен қатар арнайы шешілмеген және өзекті физикалық 

мәселелерді талқылау қарастырылады. 

Көзделген мақсаттарға жету үшін: 

 жалпы әмбебап сипаттағы негізгі қағидалар мен шешімдерді 

баяндау  және осы заңдарды айқындайтын математикалық конструкциялар 

мен әдістердің арасындағы өзара байланысын  және маңызды 

ерекшеліктеріне қарау; 

 физика және техниканың  арнайы бөлімдеріне тиісті жергілікті 

заңдар мен құбылыстарындағы ортақ қағидаларының пайда болуын көрсету; 



22 
 

 физика және оныі аралас  ғлым мен техника аймақтарындағы 

зерттеу тәжірибелері мен теориялық мәселелерінің қойылуы мен шешімін 

абулары үшін нақты заңдар мен қағидаларын қолдануға машықтануды 

ұйымдастыруды қажет етеді. 

"Эксперименттік физика" пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі 

қажет:  

 жалпылама сипаттағы заманауй физиканың негізгі қағидалары 

мен олардың математикалық тұжырымдалуының ерекшеліктерін білуі;  

 осы қағидалар мен заңдардың нақты қолданулар мен физикалық 

құбылыстар моделдерінде қалай пайдалану жолдарының пайда болуын білуі;  

 физиканың  және басқа табиғат ғылымы салаларының арнайы 

бөлімдерінде нақты зерттеу мәселелерін қою, шешу және сараптауда негізгі 

әдістерді, заңдарды, қағидаларды тиімді қолдана алуды игеру. 

"Эксперименттік физика" пәнін ойдағыдай оқып-үйрену үшін, 

студенттерге физикалық немесефизика-техникалық ғылым бакалавр 

дәрежесінде қарастырылатын  физика және математика курстар көлемінде 

білімділік пен ептілік қажет. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар аталуы 

1 Кіріспе 

2 Физикалық түсініктемелер мен шамалардың жүйесі 

3 Физикалық зерттеулер кезеңдері 

4 Классикалық физиканың қағидалары 

5 Электродинамика 

6 Термодинамика және статистикалық физика 

7 Экстремальды қағидалар 

8 Релятивистикалық және кванттық теорияның қағидалары 

9 Өмір 

10 Физикалық құрылымдық теория 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
"Эксперименттік физика" пәнін оқып-үйренудің мақсаты, пән үшін 

негізін қалауыш және жалпылама мәні бар физикалық құбылыстарды сипаты 

бар бастапқы ұсынылған, қағидалар мен логикалық схемалар негізінде 

сипаттайтын әдістерге мән беретін Табиғат туралы физикалық ғылымға 

көзделген. Бұл табиғатты зерттеушінің ғылыми көзқарасын әртүрлі ғылыми 

бағытта кездесетін теориялық және тәжірибелік ерекше мәселерлерді сауатты 

түрде қоя білу мен шешу мәселелерін көру қабілеттілігін арттыруда 

жетілдіреді. Пән және физиканың мәселелері. Адамның іс-әрекетіндегі және 

табиғатты тануда физиканың орыны. Зерттеудің физикалық әдісі. Физикалық 
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құбылыстарды сипаттау үшін физикалық қағидалар, заңдар және логикалық 

схемалардың көрсетілулеріндегі математиканың негізгі орыны. Материя 

және ақпарат. Кеңістіктік масштаб бойынша материаның құрылымы.  Микро, 

мезо және мега масштабтарында материяның құрылымы мен іс-әрекетінің  

ерекшеліктері. Материаның тіршілігіндегі физикалық уақыт кеңістік 

құрылымы мен сипаттамасының негізгі атрибуты мен әдістері ретінде 

қарастырылуы. Симметрия – табиғаттың құрылымдық кілті. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМІ 

 

Физикалық түсініктемелер мен шамалардың жүйесі 
Физикалық құбылыстар және оның моделі. Физикалық түсініктемелер 

және физикалық шамалар. Физикалық түсініктердің квалиметриясы. 

Физикалық шамалардың өлшем бірлік жүйесі. СИ (System International) 

халықаралық өлшем бірілк жүйесі. Берілген класстағы өлшем бірлік 

жүйесіндегі негізгі физикалық шамалардың масштабтарын таңдауға тиісті 

физикалық заңдардың инварианттылығы (Scaling – масштабтық 

инварианттылық қағидасы). Берілген класстағы өлшем бірлік жүйесінде бір 

эталоннан басқаға өту және физикалық шамалардың туындысының түрленуі. 

Дәрежелік бір мүше ретінде физикалық шаманың өлшемділігінің өрнегінің 

қорытындысы. 

Өлшемсіз түрдегі масштабтық инварианттілік пен физикалық заңдар. П 

– теорема және оның салдары. Физикалық мәселелерді шешу  және алынған 

нәтижелерді тексеру үшін өлшемділік әдісін қолдану мысалдары.Механика, 

газды динамика, геофизика, астрофизика, техникалық есептеулер және 

білімніғ басқа салаларында ұқсастық әдістері мен өлшемдері. Берілген 

физикалық құбылыс моделіндегі өлшемсіз ұқсастық критериилері мен 

парметрлері. 

 

Физикалық зерттеулердің кезеңдері 

Физикалық мәселелердің зерттеулік қойылымы. Физикалық 

құбылыстың моделін тұжырымдалуы. Анықтайтын параметрлерді таңдау 

және өлшемдеуді сараптау. Өлшемсіз параметрлер бойынша шекті уақиғаны 

сараптау.ұқсастық критерилері, автомоделділік және аралық асимптотика. 

Симметрияның басқа түрлерін сараптау. Мәселені шешу үшін симметрияны 

және сақталу заңдарын қолдану. Шамалардың реті бойынша сандық 

нәтижеледі бағалау әдістері. Алынған нәтижелерді елестету, тексеру және 

сараптау. Жүргізілген зерттеулерге қорытындыларды тұжырымдауү 

 

Классикалық физиканың қағидалары 
Механикалық жүйе. Физикалық және фазалық кеңістік. Жағдай мен 

үдірістер. Импульс және энергия -  механикалық жүйенің жағдайының 

функциясы. Жұмыс – үдірістің функциясы. Бастапқы жай жағдайы мен 

өтудің динамикалық заңдарының орыны. Сақталу заңдары. Фазалық 
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бейнелер. Аттракторлар. Хаостың пайда болуы мен дамуы. Хаостан шыққан 

реттер. Физикалық заңдардың симметриялық орыны. Детерминизм және 

қайтымсыз іс –әрекеттің мәселелері.  

 

Электродинамика 

Қорек көздері және өрістер. Зарядтың сақталу заңы. Максвелл теңдеуі. 

Өріс теориясы. Электр статикалық аналогия. Электр механикалық аналогия. 

"Неліктен әртүрлі құбылыстар үшін теңдеулер өте ұқсас?". Өріс және  

потенциалдар. Кулона заңы және әлемдік тартылыс. 

 

Термодинамика және статистикалық физика 

Термодинамикалық жүйе. Жағдай және үдерістер. Термодинамиканың 

нөлдік бастамасы және температура. Термодинамиканың бірінші бастамасы – 

жүйедегі энергияның балансы. Жылу сыйымдылық. Термодинамиканың 

екінші бастамасы және энтропия. Термодинамиканың үшінші бастамасы. 

Термодинамикалық функциялар және олардың арасындағы қатынастар. 

Жылулық аппараттар: жылулық машиналар және жылулық сорғылар. 

"Энергияны үнемдеу" – физика тұрығысынан. 

Көптеген бөлшектер жүйесі. Жағдай ықтималдылығы. Энтропия үшін 

Больцман өрнегі. Жылулық тепе-теңдіктегі бөлшектер. Максвелл және 

Больцман таралымдары. Жылулық сәулеленудің тепе-теңдігі. Сәулеленудің 

қысымы. Жұлдыздар. 

 

Экстремалды қағидалар 

Ферма қағидасы. Гамильтон қағидасы. Лагранжа қағидасы. Тепе-теңдік 

жағдайдағы потенциалдық энергияның минимум қағидасы. Теңсіздік 

үдірістердегі энтропияның минималды өсуінің қағидасы. 

 

Релятивистикалық және кванттық теория қағидалары  
Санаудың инерциялық жүйесі. Инерциялық жүйеге тиісті уақыт – 

кеңістік құрамы және олардың сақталу заңымен байланысы. 

Салыстырылымдық қағидасы – инерциалық санау жүйесінің 

инварианттылық қағидасы. Жарықтың жылдамдығының тұрақтылық 

қағидасы. Сағаттардың синхрондалуының физикалық тәртібі.  Лоренца 

түрленуі. Уақиға және оның инварианттілік арасындағы интервалы. Себептер 

қағидасы.  Релятивтік динамика. Релятивтік бөлшектер импульсі мен 

энергиясы. Релятивистік бөлшектер массасы және оның инварианттілігі. 

Релятивистік механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары. 

Уақиғаның төрт өлшемді кеңістігі. Физикалық шамалардың 4-векторлары. 4-

векторлардың түрлену тортары. Тардиондар, люксондар, тахиондар – 

гипотездері және шынайылығы. 

Микро масштабтардағы кванттық іс-әрекеттер. Уақиғаның 

ықтималдылығының толқындық функция және амплитудасы. Кванттық 

интерференция. Белгісіздіктің қағидасы.  Үлестірілімдік бөлшектердің 
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жүйесі, фермиондар және бозондар. Спиндер.  Пауль тиымының қағидасы. 

Симметрия және сақталу заңдары. Траектория бойынша іс-әрекет және 

интегралы. Улкен Жпарылыстың стандартты моделі және гипотезі. 

 

Өмір 
Өмір – ерекше мезо масштабты құрылым. Тірі организмдердің 

құрылымы мен ерекшеліктері. ДНҚ – генетикалық ақпараттың материалдық 

тасымалдаушысы. ДНҚ молекулаларының физика-химиялық құрамы. 

Комплементарлылық қағидасы. Генетикалық код – барлық тірі 

организмдердің материалдық және функционалдық кодталуының бірлік 

негізінің қағидасы. Генетикалық кодтың симметриясының ерекшеліктері. 

Осындай симметрияның функционалды орыны.  

 

Физикалық құрылым теориясы 
Физикалық заңның теориясы. Физикалық заңдар неліктен осындай? 

Көп түрлі физикалық аналогия мәні неде?  Кулаков жұмысы. Салмақсыз 

және күшссіз  Ньютон заңы. Кедергісіз және кернеусіз Ом заңы. Физикалық 

құрылым рангалары туралы Михайличенко теоремасы. Математика және 

Табиғат. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Физикалық шамаларды бағалау мен есептеу әдістері. 

2. Алынған нәтижелерді тексеру әдістері. 

3. Физикалық құбылыстың моделін жасау. 

4. Физикалық есептерді шешуде симмерияны қолдану. 

5. Физикалық мәселелерді шешуде сақталу заңдары. 

6. Энергетика және экология мәселелері. 

7. Экстремальді қағидалар. 

8. "Мәңгі қозғалтқыштар" туралы мәселелер. 

9. СТО және кванттық теория мәселелері. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Дәрежелік бір мүше сияқты физикалық шамалардың 

өлшемдерінің өрнектерінің қорытындысы. 

2. П – теорема матрица және дәлелдемесінің рангы теоремасы. 

3. Гидро-газ динамикасының есептеріндегі ұқсастық критерилері. 

4. Механикалық жүйе фазалық бейнелерінің негізгі типтері. 

5. Гаусса – Остроградский теоремасы  және аймақтық сипатталуы. 

6. Жылулық аппараттар жұмысының қағидасы. 
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7. Тасымалдау жылдамдығының векторнының өрнеінің 

қорытындысы. 

8. Құрамында ток бар, кедергімен кернеу жоқ кезіндегі Ом заңының 

қорытындысы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІНІҢ ТІЗБЕСІ 

 

1. Физикалық есептерді шешу үшін өлшемділік әдісін қолдану. 

2. Физикадағы симметриялық қағида. 

3. 4-векторларды қолдана отырып Лоренц түрленуінің 

қорытындысы. 

4. Физикалық құбылыстарды сипаттау үшін физикалық сақталу 

заңдарының орыны. 

5. Ю.И.Кулаков физикалық құрылым теориясының мәні. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическая теория возникает как результат наблюдений, опыта и 

экспериментальных исследований, в совокупности приводящих к 

построению физической модели соответствующей области явлений. Модель 

формулируется и описывается на математическом языке и является теорией 

для данной группы явлений. При аксиоматическом изложении теории все ее 

содержание можно свести к небольшому числу основных положений, из 

которых путем логических и математических операций можно получить все 

следствия теории; совокупность этих основных положений принято называть 

аксиомами или постулатами физической теории. Вся классическая механика 

Ньютона основывается на трех постулатах – законах Ньютона; классическая 

электродинамика – на уравнениях Максвелла и т.д.  

Наряду с этими фундаментальными физическими теориями, 

описывающими определенные явления нашего мира (механическое или 

тепловое движение), электромагнитные процессы, процессы микромира и 

т.д. существуют еще более общие законы, влияющие на все физические 

процессы, все формы движения материи. Эти законы ученые называют 

принципами современной физики, и они являются важной составной частью 

современной физической картины мира. Знание этих принципов, умение 

использовать их важно для углубленного понимания физики явлений, их 

сложной взаимозависимости. Например, все физические процессы 

подчиняются законам сохранения физических величин, вытекающим из 
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свойства симметрии, способности оставаться неизменными (инвариантными) 

при их определенных преобразованиях.  

Симметрия играет некую роль и в классической и в квантовой физике, 

но именно в последней ее проявления наиболее интересны. Так принцип 

неразличимости тождественных частиц приводит к двум типам частиц, 

подчиняющихся статистике Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Бозоны и 

фермионы обладают различной перестановочной симметрией. При этом для 

фермионов выполняется фундаментальный принцип Паули, который лежит в 

основе объяснения периодической системы атомов и ядер.  

Требования к ключевым компетенциям магистра, завершившего 

изучение данной дисциплины. Магистр должен: 

иметь представление:  

- об основных принципах современной физики; 

- о принципе симметрии и законах сохранения; 

- о релятивистском инварианте и его использовании; 

знать: 

- принцип относительности; 

- преобразования Галилея и Лоренца; 

- уравнения физики в ковариантной форме; 

- принцип симметрии, суперпозиции, принцип неопределенности; 

- принцип соответствия; 

- закон сохранения энергии и однородность времени; 

- законы сохранения импульса и момента количества движения; 

- зеркальную симметрию пространства и закон сохранения четности; 

 - принцип неразличимости тождественных частиц и статистику частиц; 

- зарядовую независимость сильных взаимодействий; 

- аддитивные и мультипликативные законы сохранения; 

уметь: 

- использовать коэффициент конверсии в современных физических 

расчетах; 

- применять принцип соответствия в квантовой механике, атомной 

физике;  

- использовать релятивистский инвариант и определять пороги ядерных 

процессов; 

- определить время жизни быстрых нестабильных частиц и пороги 

ядерных процессов. 

Пререквизиты. Изучению данной дисциплины предшествуют курс 

общей физики, математическая физика, квантовая теория поля. Знания, 

умения и навыки, необходимые для освоения данной дисциплины, 

содержатся в курсах теории относительности и квантовой механики, теории 

атомного ядра и элементарных частиц. 

Постревизиты. Введение в теорию суперсимметрии, Релятивистская 

астрофизика, Численные методы теоретической физики, Ядерная 

астрофизика. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Принцип относительности. Преобразования Галилея и Лоренца 

2 Уравнения физики в ковариантной форме 

3 Принципы симметрии, суперпозиции, неопределенности, 

соответствия 

4 Законы сохранения и принципы симметрии пространства-времени 

5 Принцип неразличимости тождественных частиц и статистика 

частиц 

6 Зарядовая независимость сильных взаимодействий 

7 Сохраняющиеся величины в квантовой физике 

8 Сохранение четности и зеркальная симметрия 

9 Симметрия и кратность вырождения уровней  

10 Зарядовая симметрия ядерных сил 

11 Принцип суперпозиции 

12 Применение соотношения неопределенностей в физических 

задачах 

13 Использование релятивистского инварианта 

14 Измерение масс нестабильных элементарных частиц 

15 Элементы теории рассеяния 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины 

Изложение основных принципов современной физики, связей 

симметрии физических систем относительно различных преобразований 

пространственно-временных координат с законами сохранения. 

Задачи преподавания дисциплины 

Рассмотрение аддитивных и мультипликативных законов сохранения, 

как следствие характера генераторов преобразования, оставляющих систему 

инвариантной; рассмотрение принципов физики (относительности, 

симметрии, суперпозиции, неопределенности, соответствия).  

Объекты изучения дисциплины 

Принципы физики, преобразования координат, уравнения физики, 

уравнение Шредингера, уравнение Дирака, уравнения Клейна-Гордона-Фока, 

законы сохранения в физике и связанные с ними свойства пространства-

времени, релятивистский инвариант.   

Методы изучения дисциплины 

Методы теоретической физики: методы векторного и тензорного 

исчисления (векторные дифференциальные операторы в криволинейных 

координатах, теоремы векторной алгебры (Остроградского-Гаусса, Стокса, 
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Грина), методы математической физики: методы решения 

дифференциальных уравнений в частных производных, метод разделения 

переменных; методы сшивания функций.           

Роль и место науки дисциплины среди других наук 

Роль основных принципов современной физики в формировании общего 

понимания физической картины мира заключается в том, что изучение 

принципов физики и следствий из них суммирует и обобщает ранее 

полученные знания, умения и навыки обучающихся в единый комплекс 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности 

исследователя. 

Необходимость изучения основных принципов современной физики 

обосновано тем, что к настоящему моменту накоплено достаточное 

количество открытий и достижений в физической науке, которые должны 

быть систематизированы в единый комплекс знаний магистрантов – будущих 

исследователей-ученых. Изложение содержания дисциплины соответствует 

этапам становления физических принципов в хронологическом порядке, то 

есть от преобразований Галилея, уравнений, ковариантных относительно 

этих преобразований, далее преобразования Лоренца, уравнение 

Шредингера, которое нековариантно относительно Лоренц-преобразований, 

далее Лоренц-ковариантное уравнение Дирака, не содержащее спиновых 

переменных, и далее уравнение Клейна-Гордона-Фока, которое является 

Лоренц-инвариантным и описывающее спиновые частицы.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Принцип относительности. Преобразования Галилея и Лоренца. 

Преобразования координат, 4-хмерное пространство-время, уравнения 

движения в физике.  

 

Уравнения физики в ковариантной форме.  

Уравнение Шредингера, уравнение Дирака, уравнение Клейна-Гордона-

Фока. 

 

Принципы симметрии, суперпозиции, неопределенности, 

соответствия. 

Операторы инверсии координат и перестановки частиц. 

Некоммутирующие операторы. Принцип соответствия как ориентир при 

построении новых физических теорий.  

 

Законы сохранения и принципы симметрии пространства-времени. 

Закон сохранения энергии и однородность времени. Законы сохранения 

импульса и момента количества движения как следствие трансляционной 

инвариантности и изотропности пространства. Зеркальная симметрия 

пространства и закон сохранения четности.  
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Принцип неразличимости тождественных частиц и статистика 

частиц.  
Тождественные частицы, оператор перестановки, эрмитовость оператора 

перестановки, собственные значения оператора перестановки, статистика 

Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна, симметричные и антисимметричные 

волновые функции. 

 

Зарядовая независимость сильных взаимодействий.  

Аддитивные законы сохранения, вытекающие из инвариантности 

относительно калибровочных преобразований: электрического заряда, 

барионного и лептонного чисел. 

 

 Сохраняющиеся величины в квантовой физике.  

Сохранение величин со временем в центрально-симметричных полях. 

Закон сохранения энергии, импульса, четности, углового момента. 

 

Сохранение четности и зеркальная симметрия.  

Аддитивные и мультипликативные законы сохранения. Закон 

сохранения четности.   

 

Симметрия и кратность вырождения уровней. 

В сферически симметричном потенциале (V(|𝑟|) = V(r)) (не зависящем 

от углов) энергетические уровни всегда вырождены. Вырождение означает, 

что несколько линейно-независимых волновых функций имеют одинаковую 

энергию. В атоме водорода и в гармоническом осцилляторе кратность 

вырождения уровней возрастает, что обусловлено дополнительной 

симметрией. Например, потенциал трехмерного осциллятора, кроме 

сферической симметрии, обладает и параболической симметрией, т.к. V(r)  

𝑟2. Наблюдаемым является нарушение симметрии, например, вследствие 

включения магнитного поля. В этом случае вырождение снимается и 

возникает мультиплет, состоящий из нескольких близко расположенных 

уровней энергии – зеемановское расщепление. 

 

Зарядовая симметрия ядерных сил. 

Зарядовая симметрия ядерных сил приводит к изотопической 

инвариантности. Свойства ядер остаются совершенно одинаковыми, если 

заменить все протоны на нейтроны, и наоборот. Например, свойства ядра 7Li 

содержащего 3 протона и 4 нейтрона, почти в точности совпадают со 

свойствами ядра 7Ве, содержащего 4 протона и 3 нейтрона. Об этом говорит 

схожесть энергетических спектров – энергетические уровни имеют 

одинаковые квантовые числа и энергии. Таким образом, знание симметрии 

значительно упрощает задачу нахождения физических характеристик и 

позволяет делать различные предсказания об их свойствах.      
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Принцип суперпозиции. 

Суперпозиция довольно часто встречается и в классической и в 

квантовой физике. Это, прежде всего, хорошо известная суперпозиция 

классических волн. С математической точки зрения классическая 

суперпозиция и суперпозиция в квантовой механике аналогичны. Однако, 

проявления ее различны. Так, суперпозиция двух классических волн 

приводит к возникновению новой волны, обладающей новыми 

характеристиками. В квантовой механике, если мы измеряем какую-либо 

величину в суперпозиции двух состояний 1(β1) и 2(β2), то мы будем 

получать прежние значения β1 и β2, но с различными вероятностями. Эта 

неопределенность результата измерения определяет принципиальное отличие 

квантовой суперпозиции от классической.   

 

Применение соотношения неопределенностей в физических задачах. 

Соотношение неопределенностей является математическим выражением 

принципа неопределенности. Используя соотношения неопределенностей 

для координаты и импульса, можно довольно точно определить энергию 

основного состояния атома водорода, или сферической потенциальной ямы, 

найти энергию нулевых колебаний гармонического осциллятора, объяснить, 

почему электрон в атоме не падает на ядро и почему электрон не может 

находиться внутри ядра, позволяет объяснить непротиворечивую природу 

туннельного эффекта. Соотношение неопределенностей для энергии-времени 

позволяет найти радиус сильных и слабых взаимодействий, а также оценить 

массы квантов, отвечающих за эти взаимодействия. Именно это соотношение 

неопределенностей позволило сформулировать в микромире понятие 

виртуальных частиц и процессов.    

 

Использование релятивистского инварианта. 

Использование инвариантной массы при описании процессов при 

высоких энергиях в микромире. Связь энергии частиц в лабораторной 

системе и системе центра масс. Ускорители пучков частиц – синхротроны и 

коллайдеры. Большой адронный коллайдер.  

 

Измерение масс нестабильных элементарных частиц.  

Пороги ядерных процессов. Короткоживущие частицы-резонансы. 

Время жизни быстро движущихся элементарных частиц.  

 

Элементы теории рассеяния. 

Упругое рассеяние бесспиновых частиц. Решение уравнения 

Шредингера для задачи рассеяния. Борновское приближение. Рассеяние в 

центральном поле. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ  
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(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Использование коэффициента конверсии в современных 

физических расчетах. Примеры. 

2. Принцип соответствия в современной физике. Применение в 

квантовой механике, атомной физике.  

3. Релятивистский инвариант и определение порогов ядерных 

процессов. 

4. Время жизни быстрых нестабильных частиц. 

5. Дельта-резонанс и определение его массы. 

6. Принцип неопределенности для энергии-времени. Обменный 

характер взаимодействий в природе. Естественная ширина уровней.  

7. Описание распадов в квантовой теории.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

1. Принцип суперпозиции в классической и квантовой физике. 

2. Принцип неопределенности: почему электрон в атоме не падает 

на ядро и почему электрон не может содержаться внутри ядра. 

3. Принцип неопределенности и оценка энергии основного 

состояния атома водорода. 

4. Принцип неопределенности и энергия нулевых колебаний 

осциллятора. 

5. Принцип неопределенности и возможность туннельного эффекта. 

6. Соотношение неопределенностей как свойство линейных 

эрмитовских операторов квантовой механики. 

7. Почему не выполняется принцип соответствия при ℏ  0 для 

коэффициента отражения от прямоугольного одномерного потенциального 

барьера? 

8. Ковариантная форма уравнений релятивистской квантовой 

механики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Решение задач на использование релятивистского инварианта. 

2. Определение порогов ядерных процессов. 

3. Ширины и времена жизни энергетических уровней в атомной и 

ядерной физике. 

4. Симметрии, явные. 

5. Симметрии, скрытые. 

6. Симметрия гармонического осциллятора. Кратность вырождения 

уровней. 



35 
 

7. Симметрия кулоновского поля. Кратность вырождения уровней. 

8. Симметрия кристаллов. 

9. Принцип неопределенности для энергии и времени. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физическая теория возникает как результат наблюдений, опыта и 

экспериментальных исследований, в совокупности приводящих к 

построению физической модели соответствующей области явлений. Модель 

формулируется и описывается на математическом языке и является теорией 

для данной группы явлений. При аксиоматическом изложении теории все ее 

содержание можно свести к небольшому числу основных положений, из 

которых путем логических и математических операций можно получить все 

следствия теории; совокупность этих основных положений принято называть 

аксиомами или постулатами физической теории. Вся классическая механика 

Ньютона основывается на трех постулатах – законах Ньютона; классическая 

электродинамика – на уравнениях Максвелла и т.д.  

Наряду с этими фундаментальными физическими теориями, 

описывающими определенные явления нашего мира (механическое или 

тепловое движение), электромагнитные процессы, процессы микромира и 

т.д. существуют еще более общие законы, влияющие на все физические 

процессы, все формы движения материи. Эти законы ученые называют 

принципами современной физики, и они являются важной составной частью 

современной физической картины мира. Знание этих принципов, умение 

использовать их важно для углубленного понимания физики явлений, их 

сложной взаимозависимости. Например, все физические процессы 

подчиняются законам сохранения физических величин, вытекающим из 
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свойства симметрии, способности оставаться неизменными (инвариантными) 

при их определенных преобразованиях.  

Симметрия играет некую роль и в классической и в квантовой физике, 

но именно в последней ее проявления наиболее интересны. Так принцип 

неразличимости тождественных частиц приводит к двум типам частиц, 

подчиняющихся статистике Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Бозоны и 

фермионы обладают различной перестановочной симметрией. При этом для 

фермионов выполняется фундаментальный принцип Паули, который лежит в 

основе объяснения периодической системы атомов и ядер.  

Требования к ключевым компетенциям магистра, завершившего 

изучение данной дисциплины. Магистр должен: 

иметь представление:  

- об основных принципах современной физики; 

- о принципе симметрии и законах сохранения; 

- о релятивистском инварианте и его использовании; 

знать: 

- принцип относительности; 

- преобразования Галилея и Лоренца; 

- уравнения физики в ковариантной форме; 

- принцип симметрии, суперпозиции, принцип неопределенности; 

- принцип соответствия; 

- закон сохранения энергии и однородность времени; 

- законы сохранения импульса и момента количества движения; 

- зеркальную симметрию пространства и закон сохранения четности; 

- принцип неразличимости тождественных частиц и статистику частиц; 

- зарядовую независимость сильных взаимодействий; 

- аддитивные и мультипликативные законы сохранения; 

уметь: 

- использовать коэффициент конверсии в современных физических 

расчетах; 

- применять принцип соответствия в квантовой механике, атомной 

физике;  

- использовать релятивистский инвариант и определять пороги ядерных 

процессов; 

- определить время жизни быстрых нестабильных частиц и пороги 

ядерных процессов. 

Пререквизиты. Изучению данной дисциплины предшествуют курс 

общей физики, математическая физика, квантовая теория поля. Знания, 

умения и навыки, необходимые для освоения данной дисциплины, 

содержатся в курсах теории относительности и квантовой механики, теории 

атомного ядра и элементарных частиц. 

Постревизиты. Введение в теорию суперсимметрии, Релятивистская 

астрофизика, Численные методы теоретической физики, Ядерная 

астрофизика. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Принцип относительности. Преобразования Галилея и Лоренца 

2 Уравнения физики в ковариантной форме 

3 
Принципы симметрии, суперпозиции, неопределенности, 

соответствия 

4 Законы сохранения и принципы симметрии пространства-времени 

5 
Принцип неразличимости тождественных частиц и статистика 

частиц 

6 Зарядовая независимость сильных взаимодействий 

7 Сохраняющиеся величины в квантовой физике 

8 Сохранение четности и зеркальная симметрия 

9 Симметрия и кратность вырождения уровней  

10 Зарядовая симметрия ядерных сил 

11 Принцип суперпозиции 

12 Применение соотношения неопределенностей в физических задачах 

13 Использование релятивистского инварианта 

14 Измерение масс нестабильных элементарных частиц 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины 

Изложение основных принципов современной физики, связей 

симметрии физических систем относительно различных преобразований 

пространственно-временных координат с законами сохранения. 

Задачи преподавания дисциплины 

Рассмотрение аддитивных и мультипликативных законов сохранения, 

как следствие характера генераторов преобразования, оставляющих систему 

инвариантной; рассмотрение принципов физики (относительности, 

симметрии, суперпозиции, неопределенности, соответствия).  

Объекты изучения дисциплины 

Принципы физики, преобразования координат, уравнения физики, 

уравнение Шредингера, уравнение Дирака, уравнения Клейна-Гордона-Фока, 

законы сохранения в физике и связанные с ними свойства пространства-

времени, релятивистский инвариант.   

Методы изучения дисциплины 

Методы теоретической физики: методы векторного и тензорного 

исчисления (векторные дифференциальные операторы в криволинейных 

координатах, теоремы векторной алгебры (Остроградского-Гаусса, Стокса, 

Грина), методы математической физики: методы решения 
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дифференциальных уравнений в частных производных, метод разделения 

переменных; методы сшивания функций.           

Роль и место науки дисциплины среди других наук 

Роль основных принципов современной физики в формировании общего 

понимания физической картины мира заключается в том, что изучение 

принципов физики и следствий из них суммирует и обобщает ранее 

полученные знания, умения и навыки обучающихся в единый комплекс 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности 

исследователя. 

Необходимость изучения основных принципов современной физики 

обосновано тем, что к настоящему моменту накоплено достаточное 

количество открытий и достижений в физической науке, которые должны 

быть систематизированы в единый комплекс знаний магистрантов – будущих 

исследователей-ученых. Изложение содержания дисциплины соответствует 

этапам становления физических принципов в хронологическом порядке, то 

есть от преобразований Галилея, уравнений, ковариантных относительно 

этих преобразований, далее преобразования Лоренца, уравнение 

Шредингера, которое нековариантно относительно Лоренц-преобразований, 

далее Лоренц-ковариантное уравнение Дирака, не содержащее спиновых 

переменных, и далее уравнение Клейна-Гордона-Фока, которое является 

Лоренц-инвариантным и описывающее спиновые частицы.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Принцип относительности. Преобразования Галилея и Лоренца. 

Преобразования координат, 4-хмерное пространство-время, уравнения 

движения в физике.  

 

Уравнения физики в ковариантной форме.  

Уравнение Шредингера, уравнение Дирака, уравнение Клейна-Гордона-

Фока. 

 

Принципы симметрии, суперпозиции, неопределенности, 

соответствия. 

Операторы инверсии координат и перестановки частиц. 

Некоммутирующие операторы. Принцип соответствия как ориентир при 

построении новых физических теорий.  

 

Законы сохранения и принципы симметрии пространства-времени. 

Закон сохранения энергии и однородность времени. Законы сохранения 

импульса и момента количества движения как следствие трансляционной 

инвариантности и изотропности пространства. Зеркальная симметрия 

пространства и закон сохранения четности.  
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Принцип неразличимости тождественных частиц и статистика 

частиц.  
Тождественные частицы, оператор перестановки, эрмитовость оператора 

перестановки, собственные значения оператора перестановки, статистика 

Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна, симметричные и антисимметричные 

волновые функции. 

 

Зарядовая независимость сильных взаимодействий.  

Аддитивные законы сохранения, вытекающие из инвариантности 

относительно калибровочных преобразований: электрического заряда, 

барионного и лептонного чисел. 

 

Сохраняющиеся величины в квантовой физике.  

Сохранение величин со временем в центрально-симметричных полях. 

Закон сохранения энергии, импульса, четности, углового момента. 

 

Сохранение четности и зеркальная симметрия.  

Аддитивные и мультипликативные законы сохранения. Закон 

сохранения четности.   

 

Симметрия и кратность вырождения уровней. 

В сферически симметричном потенциале (V(|𝑟|) = V(r)) (не зависящем 

от углов) энергетические уровни всегда вырождены. Вырождение означает, 

что несколько линейно-независимых волновых функций имеют одинаковую 

энергию. В атоме водорода и в гармоническом осцилляторе кратность 

вырождения уровней возрастает, что обусловлено дополнительной 

симметрией. Например, потенциал трехмерного осциллятора, кроме 

сферической симметрии, обладает и параболической симметрией, т.к. V(r)  

𝑟2. Наблюдаемым является нарушение симметрии, например, вследствие 

включения магнитного поля. В этом случае вырождение снимается и 

возникает мультиплет, состоящий из нескольких близко расположенных 

уровней энергии – зеемановское расщепление. 

 

Зарядовая симметрия ядерных сил. 

Зарядовая симметрия ядерных сил приводит к изотопической 

инвариантности. Свойства ядер остаются совершенно одинаковыми, если 

заменить все протоны на нейтроны, и наоборот. Например, свойства ядра 7Li 

содержащего 3 протона и 4 нейтрона, почти в точности совпадают со 

свойствами ядра 7Ве, содержащего 4 протона и 3 нейтрона. Об этом говорит 

схожесть энергетических спектров – энергетические уровни имеют 

одинаковые квантовые числа и энергии. Таким образом, знание симметрии 

значительно упрощает задачу нахождения физических характеристик и 

позволяет делать различные предсказания об их свойствах.      
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Принцип суперпозиции. 

Суперпозиция довольно часто встречается и в классической и в 

квантовой физике. Это, прежде всего, хорошо известная суперпозиция 

классических волн. С математической точки зрения классическая 

суперпозиция и суперпозиция в квантовой механике аналогичны. Однако, 

проявления ее различны. Так, суперпозиция двух классических волн 

приводит к возникновению новой волны, обладающей новыми 

характеристиками. В квантовой механике, если мы измеряем какую-либо 

величину в суперпозиции двух состояний 1(β1) и 2(β2), то мы будем 

получать прежние значения β1 и β2, но с различными вероятностями. Эта 

неопределенность результата измерения определяет принципиальное отличие 

квантовой суперпозиции от классической.   

 

Применение соотношения неопределенностей в физических задачах. 

Соотношение неопределенностей является математическим выражением 

принципа неопределенности. Используя соотношения неопределенностей 

для координаты и импульса, можно довольно точно определить энергию 

основного состояния атома водорода, или сферической потенциальной ямы, 

найти энергию нулевых колебаний гармонического осциллятора, объяснить, 

почему электрон в атоме не падает на ядро и почему электрон не может 

находиться внутри ядра, позволяет объяснить непротиворечивую природу 

туннельного эффекта. Соотношение неопределенностей для энергии-времени 

позволяет найти радиус сильных и слабых взаимодействий, а также оценить 

массы квантов, отвечающих за эти взаимодействия. Именно это соотношение 

неопределенностей позволило сформулировать в микромире понятие 

виртуальных частиц и процессов.    

 

Использование релятивистского инварианта. 

Использование инвариантной массы при описании процессов при 

высоких энергиях в микромире. Связь энергии частиц в лабораторной 

системе и системе центра масс. Ускорители пучков частиц – синхротроны и 

коллайдеры. Большой адронный коллайдер.  

 

Измерение масс нестабильных элементарных частиц.  

Пороги ядерных процессов. Короткоживущие частицы-резонансы. 

Время жизни быстро движущихся элементарных частиц.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Использование коэффициента конверсии в современных 

физических расчетах. Примеры. 

2. Принцип соответствия в современной физике. Применение в 

квантовой механике, атомной физике.  
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3. Релятивистский инвариант и определение порогов ядерных 

процессов. 

4. Время жизни быстрых нестабильных частиц. 

5. Дельта-резонанс и определение его массы. 

6. Принцип неопределенности для энергии-времени. Обменный 

характер взаимодействий в природе. Естественная ширина уровней.  

7. Описание распадов в квантовой теории.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

1. Принцип суперпозиции в классической и квантовой физике. 

2. Принцип неопределенности: почему электрон в атоме не падает 

на ядро и почему электрон не может содержаться внутри ядра. 

3. Принцип неопределенности и оценка энергии основного 

состояния атома водорода. 

4. Принцип неопределенности и энергия нулевых колебаний 

осциллятора. 

5. Принцип неопределенности и возможность туннельного эффекта. 

6. Соотношение неопределенностей как свойство линейных 

эрмитовских операторов квантовой механики. 

7. Почему не выполняется принцип соответствия при ℏ  0 для 

коэффициента отражения от прямоугольного одномерного потенциального 

барьера? 

8. Ковариантная форма уравнений релятивистской квантовой 

механики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Решение задач на использование релятивистского инварианта. 

2. Определение порогов ядерных процессов. 

3. Ширины и времена жизни энергетических уровней в атомной и 

ядерной физике. 

4. Симметрии, явные. 

5. Симметрии, скрытые. 

6. Симметрия гармонического осциллятора. Кратность вырождения 

уровней. 

7. Симметрия кулоновского поля. Кратность вырождения уровней. 

8. Симметрия кристаллов. 

9. Принцип неопределенности для энергии и времени. 
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факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Природа в своём объективном проявлении имеет для нас два аспекта: 

информационный и материальный. Информационная составляющая Природы 

предстаёт нам в виде идеальных логических, математических конструкций, 

отражающих порядок и меру, структуру и динамику развития её 

материальной составляющей. В соответствии с этим физика имеет дело с 

объективными законами и связями между физическими величинами и 

понятиями в описании явлений материального мира. Эти законы, как 

правило, имеют математическое выражение. 

Изучение дисциплины предполагается, как в теоретическом, так и в 

практическом планах. В практическом плане основное внимание следует 

уделить исследовательскому стилю постановки и решения конкретных 

физических задач, умению проводить проверку и всесторонний анализ 

полученных результатов.  

В курсе предполагается также обсуждение отдельных нерешённых и 

актуальных физических проблем. 

Для достижения указанных целей необходимо: 

 изложить основные подходы и принципы, имеющие всеобщий, 

универсальный характер и обратить внимание на важные особенности и 

взаимосвязь математических конструкций и методов, отражающих эти 

законы; 

 показать проявление общих принципов в частных законах и явлениях, 

относящихся к отдельным разделам физики и техники; 

 сформировать навыки использования базовых законов и принципов 

для постановки и решения исследовательских практических и теоретических 
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задач в отдельных разделах физики и смежных с ней областях науки и 

техники. 

В результате изучения дисциплины "Экспериментальная физика" 

студент должен:  

 знать основные принципы современной физики, имеющие всеобщий 

характер, и особенности их математических выражений;  

 знать проявление этих принципов и законов и ту роль, которую они 

играют в конкретных приложениях и моделях физических явлений;  

 уметь эффективно применять основные методы, законы и принципы в 

постановке, решении и анализе конкретных исследовательских задач в 

отдельных разделах физики и других отраслях естественнонаучного знания. 

Для успешного изучения дисциплины "Экспериментальная физика" 

студентам необходимы знания и умения в объёме курсов математики и 

физики, предусмотренные степенью бакалавра физических или физико-

технических наук. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение 

2 Система физических понятий и величин 

3 Этапы физического исследования 

4 Принципы классической физики 

5 Электродинамика 

6 Термодинамика и статистическая физика 

7 Экстремальные принципы 

8 Принципы релятивистской и квантовой теории 

9 Жизнь 

10 Теория физических структур 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Цель изучения дисциплины "Экспериментальная физика" состоит в том, 

чтобы в физической науке о Природе уделить внимание методам описания 

физических явлений на основе базовых представлений, принципов и 

логических схем, имеющих основополагающее и всеобщее значение для 

предмета в целом. Это необходимо для формирования целостного научного 

мировоззрения естествоиспытателя широкого профиля, способного видеть, 

грамотно ставить и решать многочисленные практические и теоретически 

важные задачи, в том числе возникающие на стыках различных научных 

направлений. Предмет и задачи физики. Положение физики в системе 

естествознания и её роль в практической деятельности человека. Физический 

метод исследования. Особая роль математики в формулировке физических 
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принципов, законов и логических схем для описания физических явлений. 

Материя и информация. Структура материи по пространственным 

масштабам. Особенности строения и поведения материи в микро, мезо и мега 

масштабах. Общие характеристики и свойства физического пространства-

времени как основных атрибутов и способов существования материи. 

Симметрия – ключевое свойство Природы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Система физических понятий и величин 
Физическое явление и его модель. Физические понятия и физические 

величины. Квалиметрия физических понятий. Системы единиц измерения 

физических величин. Международная система единиц измерения СИ (System 

International). Инвариантность физических законов относительно выбора 

масштабов основных физических величин в данном классе систем единиц 

измерения (Scaling – принцип масштабной инвариантности). Переход от 

одних эталонов к другим в данном классе систем единиц измерения и 

преобразования производных физических величин. Вывод формулы 

размерности физической величины как степенного одночлена. 

Масштабная инвариантность и физические законы в безразмерном виде. 

П – теорема и её следствия. Примеры применения метода размерностей для 

решения физических задач и проверки полученных результатов. Методы 

подобия и размерностей в задачах механики, газодинамики, геофизики, 

астрофизики, технических приложениях и других отраслях знания. 

Безразмерные критерии подобия и параметры – система базовых понятий для 

данной модели физического явления. 

 

Этапы физического исследования 

Исследовательская постановка физической задачи. Формулировка 

модели физического явления. Выбор определяющих параметров и анализ 

размерности. Анализ предельных случаев по безразмерным параметрам. 

Критерии подобия, автомодельность и промежуточная асимптотика. Анализ 

других видов симметрии. Использование симметрии и законов сохранения 

для решения задачи. Методы оценки количественного результата по порядку 

величины. Представление, проверка и анализ полученных результатов. 

Формулировка выводов проведённого исследования. 

 

Принципы классической физики 
Механическая система. Физическое и фазовое пространство. Состояние 

и процессы. Импульс и энергия – функции состояния механической системы. 

Работа – функция процесса. Роль начальных условий состояния и 

динамических законов перехода. Законы сохранения. Фазовые портреты. 

Аттракторы. Возникновение и развитие хаоса. Порядок из хаоса. Роль 
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симметрии физических законов. Детерминизм и проблемы необратимого 

поведения.  

 

Электродинамика 

Источники и поля. Закон сохранения заряда. Уравнения Максвелла. 

Теория поля. Электростатические аналогии. Электромеханическая аналогия. 

"Почему уравнения для разных явлений столь похожи?" Поля и потенциалы. 

Закон Кулона и всемирного тяготения – почему единица на эр в квадрате? 

 

Термодинамика и статистическая физика 

Термодинамическая система. Состояние и процессы. Нулевое начало 

термодинамики и температура. Первое начало термодинамики – баланс 

энергии в т/д системах. Теплоёмкость. Второе начало термодинамики и 

энтропия. Третье начало термодинамики. Термодинамические функции и 

соотношения между ними. Тепловые аппараты: тепловая машина и тепловой 

насос. "Энергосбережение" с точки зрения физики. 

Системы многих частиц. Вероятность состояния. Формула Больцмана 

для энтропии. Частицы в тепловом равновесии. Распределения Максвелла и 

Больцмана. Равновесное тепловое излучение. Давление излучения. Звёзды. 

 

Экстремальные принципы 

Принцип Ферма. Принцип Гамильтона. Принцип Лагранжа. Принцип 

минимума потенциальной энергии в состоянии равновесия. Принцип 

минимального прироста энтропии в неравновесных процессах. 

 

Принципы релятивистской и квантовой теории 

Инерциальные системы отсчёта. Свойства пространства – времени 

относительно инерциальных систем и их связь с законами сохранения. 

Принцип относительности – принцип инвариантности инерциальных систем 

отсчёта. Принцип постоянства скорости света. Физическая процедура 

синхронизации часов. Преобразования Лоренца. Интервал между событиями 

и его инвариантность. Принцип причинности. Релятивистская динамика. 

Импульс и энергия релятивистской частицы. Масса релятивистской частицы 

и её инвариантность. Законы сохранения импульса и энергии в 

релятивистской механике. Четырёхмерное пространство событий. 4-векторы 

физических величин. Группа преобразований 4-векторов. Тардионы, 

люксоны, тахионы – гипотезы и реальность. 

Квантовое поведение в микро масштабах. Волновая функция и 

амплитуда вероятности события. Квантовая интерференция. Принцип 

неопределённости. Системы тождественных частиц, фермионы и бозоны. 

Спин. Принцип запрета Паули. Симметрия и законы сохранения. Действие и 

интегралы по траекториям. Стандартная модель и гипотеза Большого 

Взрыва. 
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Жизнь 

Жизнь – особая структура мезомасштаба. Строение и особенность 

живых организмов. ДНК – материальный носитель генетической 

информации. Физико-химические свойства молекулы ДНК. Принцип 

комплементарности. Генетический код – единый принцип кодирования 

материальной и функциональной основы всех живых организмов. 

Особенности симметрии генетического кода. Какова функциональная роль 

такой симметрии? Какие "законы сохранения" отражает эта симметрия? 

 

Теория физических структур  
Понятие физического закона. Почему физические законы именно 

таковы? Что кроется за многочисленными физическими аналогиями? Работы 

Кулакова. Второй закон Ньютона без массы и силы. Закон Ома без 

сопротивления и напряжения. Теорема Михайличенко о рангах физических 

структур. Математика и Природа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Методы оценки и расчёта физических величин. 

2. Методы проверки полученного результата. 

3. Формирование модели физического явления. 

4. Использование симметрии в решении физических задач. 

5. Законы сохранения в физических задачах. 

6. Задачи энергетики и экологии. 

7. Экстремальные принципы. 

8. Задачи о "Вечных двигателях". 

9. Задачи СТО и квантовой теории. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Вывод формулы размерности физической величины как 

степенного одночлена. 

2. Теорема о ранге матрицы и доказательство П – теоремы. 

3. Критерии подобия в задачах гидро-газодинамики. 

4. Основные типы фазовых портретов механических систем. 

5. Теорема Гаусса – Остроградского и полевое описание. 

6. Принципы работы тепловых аппаратов. 

7. Вывод формул преобразований Лоренца для произвольного 

вектора переносной скорости. 

8. Вывод закона Ома, содержащего лишь токи, но не сопротивления 

и напряжения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

1. Применение метода размерности для решения физических задач. 

2. Принципы симметрии в физике. 

3. Вывод преобразований Лоренца с использованием 4-векторов. 

4. Роль физических законов сохранения для описания физических 

явлений. 

5. Сущность теории физических структур Ю.И.Кулакова. 
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