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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

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

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

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі үшін 
үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік меңгеруге, 
әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге қызығушылығы артады. 
Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ тіліне деген сұранысының 
артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік қорын, кәсіби лексикасын 
дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 
деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру бағдарламасындағы 
оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 



 
 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 
салаларынан: тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, биология, 
география, математика, және т.б. хабар береді); 

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

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

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

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

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

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

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

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

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, 
ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай білуге 
қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 
конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 
жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті меңгеруге 
қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, қазақ тіл 



 
 

бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен мәдениетімен 
байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырғанда берілген 
коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі білімдерді қолдана алу 
қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп тиімді меңгеруге 
дайындық. 

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

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

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

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

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

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

білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін ұтымды қолдана алуы;  
2. кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 
қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби мақсатта сипаттай, 
қорыта білуі; 

4. мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық құрылымдық 
негізін құра білу; 

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Мамандықтың кәсіби қазақ  тіліндегі пәндік саласына кіріспе 

2 Қазақ  тіліндегі физикалық ұғымдар мен терминдерді қалыптастыру 
принципі 

3 Пәндік-тілдік материалдарды игеруді қалыптастырудың негізі 
4 Қазақ тіліндегі кәсіби терминология 

5 Қазақ тіліндегі физикалық терминдердің және ұғымдардың 
физиканың салаларында қолданылуы 

6 Арнайы кәсіби мәлімет және оны кәсіби қызметінде қолдануы 
7 Кәсіби қазақ тілінің физика мамандығының пәндерімен байланысы 

8 Физиканың негізгі ұғымдарын оқытудағы базалық категориялық-
түсініктік аппарат 

9 Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби 
жағдайларда қолдану  

10 Қазақ тіліндегі мамандық бойынша пән мазмұнының сипаттамасы 

11 Кәсіби құзырет: қазақ тіліндегі мәтіндерді бағдарлау, кәсіби 
мазмұндағы монологиялық пікір 

12 Кәсіби қазақ тілінің трансформациясы және дифференциациясы 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

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

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз білімін 
жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды таңдаған 
саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 
құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  



 
 

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

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық 
(когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. Атап 
айтқанда: 

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

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

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

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

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

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

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  
қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 
міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, ғылыми 
мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

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

Білім беру технологиясы 
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

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

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  



 
 

 
Мамандықтың кәсіби қазақ тіліндегі пәндік саласына кіріспе  
Физикадан білімді қазақ тілінде беру мен қазақ тіліндегі физикалық 

терминдерді қалыптастырудың қажеттігі мен маңызы. Механиканың 
физикалық негіздері. Кинематика. Молекулалық физика және термодинамика. 
Электр және магнетизм. Электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. 
Кванттық физика. Атом ядросының қасиеттері. Ядроның құрамы.  

 
Қазақ тіліндегі физикалық ұғымдар мен терминдерді қалыптастыру 

принципі 
Қазақ тілінде баламасы бар физикалық терминдер мен ұғымдарды 

пайдалану. Қазақ тіліне шет елдер тілдерінен еніп, қалыптасқан терминдерді 
қолдану. Халықаралық әлемдегі барлық тілдерге ортақ терминдерді пайдалану. 
Қазақ тіліндегі физикалық терминдердің және ұғымдардың физиканың 
салаларында қолданылуы. Физиканың барлық салаларына ортақ терминдер мен 
ұғымдар. 

 
Пәндік-тілдік материалдарды игеруді қалыптастырудың негізі 
Физикада қолданылатын физиканың басқа салаларында енгізілген 

терминдерді игеру. Ғылым мен техниканың басқа салаларына физикалық ортақ 
терминдерді игеру. Физикалық арнаулы терминдерді игеру.  

 
Қазақ  тіліндегі кәсіби терминология 
Кинематика. Динамика. Статика. Электр заряды. Электромагниттік өріс. 

Атом және атом ядросы. Элементар бөлшектер. Радиоактивтілік. Ядролық 
әсерлесулер. Олардың түрлері, заңдылықтары мен сипаттамалары.  

 
Қазақ тіліндегі физикалық терминдердің және ұғымдардың 

физиканың салаларында қолданылуы 
Қазақ тіліндегі физикалық терминдердің және ұғымдардың бөлшектердің 

қасиеттері мен сипаттамаларын зерттеулерде қолданылуы. Қазақ тіліндегі 
физикалық терминдердің және ұғымдардың бөлшектердің өзара және затпен 
әсерлесулерін талдауларда қолданылуы. 

 
Арнайы кәсіби мәлімет және оның кәсіби қызметте қолдануы 
Бөлшектердің қасиеттері мен сипаттамалары туралы мәліметтер мен 

олардың ядролық құбылыстарды зерттеулерде қолданылуы. Бөлшектердің 
өзара және затпен әсерлесулерінің ерекшеліктері және олардың ядролық 
құбылыстарды зерттеулерде қолданылуы. Бөлшектердің өзара және затпен 
әсерлесулерінің ерекшеліктері туралы мәліметтерді ядролық нұрлардың затқа 
әсерін есептеу үшін және ядролық нұрлардан қорғану әдістерін талдау үшін 
қолдану. 

 
Кәсіби қазақ тілінің физика мамандығының пәндерімен байланысы 



 
 

Кәсіби қазақ тілінінің физика курсының басқа бөлімдерінде қолданылуы. 
Физика мен теориялық физикаға қатысты ортақ терминдер. «Теориялық 
механика» мен «Электродинамика», «Кванттық механика», «Термодинамика 
және статистикалық физика» пәндеріне ортақ терминдер мен ұғымдар. 

 
Физиканың негізгі ұғымдарын оқытудағы базалық категориялық-

түсініктік аппарат 
Физиканың негізгі тараулары бойынша негізгі ұғымдар: механика, жалпы 

және арнайы салыстырмалылық теориясы, молекулалық физика және 
термодинамика, электр және магнетизм, электродинамика, оптика, кванттық 
физика, қатты және және конденсирленген орта физикасы, атом ядросы 
физикасы мен элементар бөлшектер физикасы. 

 
Арнайы кәсіби-бағдарланған материал және оны берілген кәсіби 

жағдайларда қолдану 
Физика саласында ғылыми стилді қолданудың негізгі ерекшеліктері. 

Ауызекі хабарламаны құру техникасы. Ғылыми баяндама құру тәсілі. Физиктің 
кәсіби қызметіндегі функционалдық стилдер. Сөйлеу стилінің лексикалық 
қорлары. Ғылыми-физикалық стилдің тілдік ерекшеліктері. Оқу-ғылыми стиль.  

 
Қазақ тіліндегі мамандық бойынша пән мазмұнының сипаттамасы 
Аннотация жазу техникасы. Реферат. Рефераттардың тұрпаттамасы. 

Реферат жазу техникасы. Тезис жазу. Хабарлама жазу. Жеке хаттар жазу. 
Іскерлік хаттар жазу принциптері. Биография жазу. Сын-пікір. Сын-пікірдің 
құрылымы. Пікір және оның мақсаты. Түйіндеме-қорытындылар. 

 
Кәсіби құзырет: қазақ тіліндегі мәтіндерді бағдарлау, кәсіби 

мазмұндағы монологиялық пікір 
Сөйлеу туындыларын аудару әдістері. Ғылыми мәтіндерді аудару 

бірліктері. Ғылыми мәтіндерді аударудың лексикалық әдістері. Ғылыми 
мәтіндерді аударудың грамматикалық әдістері. Ғылыми мәтіндерді аударудың 
стилистикалық әдістері. Кәсіби коммуникация аясында диалог түріндегі 
сөйлеуді түсіну. Кәсіби коммуникация аясында монологиялық сөйлеуді түсіну.  

 
Кәсіби қазақ тілінің трансформациясы және дифференциациясы 
Қолдану аясы бойынша (терминологиялық, жалпы ғылыми және ресми) 

кәсіби орыс тілі лексикасының диффренциациясын түсіну.  Терминологиялық 
лексика. Жалпы ғылыми лексика. Ресми-іскерлік лексика. Ресми тілдесудің 
ерекшеліктері. Ресми-іскерлік стиль. Іскерлік құжаттардың ерекшеліктері. 
Кәсіби лексика. Публистикалық стиль. Ауызша сын-пікір. Студенттердің 
зерттеу жұмыстары. Дипломдық жоба. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 



 
 

 
1. Қазақ тіліндегі физикалық терминдер мен ұғымдарды таңдау 

принциптері. 
2.  Физика салаларының біреуінен қазақ тілінде баяндама жасау.  
3. Физика салаларының біреуінен қазақ  тілінде жасалған баяндамаларға 

онда қолданылған терминдерді, ұғымдарды, сөйлем құрылымдарына талқылау. 
4. Физика мен биологияда, медицинада, экологияда қолданылатын ортақ 

терминдер мен ұғымдарға баяндама жасау. 
5. Физика мен биологияда, медицинада, экологияда қолданылатын ортақ 

терминдер мен ұғымдарға қазақ тілінде жасалған баяндамаларды сөйлем 
құрылымдарына талқылау. 

6. Физика мен геологияда және метрологияда қолданылатын ортақ 
терминдер мен ұғымдарға баяндама жасау. 

7. Физика мен геологияда және метрологияда қолданылатын ортақ 
терминдер мен ұғымдарға жасалған баяндамаларды сөйлем құрылымдарына 
талқылау. 

8. Физика мен энергетикада, нанотехнологияда қолданылатын ортақ 
терминдер мен ұғымдарға баяндама жасау.  

9. Физика мен энергетикада, нанотехнологияда қолданылатын ортақ 
терминдер мен ұғымдарға жасалған баяндамаларды сөйлем құрылымдарына 
талқылау. 

10. Қазақ  тілінде арнайы физикалық терминдер мен ұғымдардың сөздігін 
жасау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
1. Кәсіби қазақ тіліндегі физиканың пәндік аясы.  
2. Кәсіби қазақ тілінде негізгі терминдердің мазмұнын адекватты түсіну 

проблемасы. 
3. Шетел тіліндегі негізгі ұғымдарды игеруге физикалық сөздіктерді 

пайдалану. 
4. Мамандықтың негізгі түсініктеріне семантикалық талдау жасау. 
5. Аннотация мен реферат тілдесудің оқу-кәсіби саласындағы ғылыми 

тілдің негізгі жанрлары.  
6. Аннотация. Аннотацияның құрылымы. Аннотацияны рәсімдеудегі 

стандартты тілдік құралдар.  
7. Тезис жазу. Ғылыми мәтіндегі лексика. 
8. Реферат. Рефераттың түрлері.  
9. Физика саласындағы замануи маманның тілдік құзыретін 

қалыптастыру проблемасы.  
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 



 
 

 
 

1. Ғылыми мәтіннің құрылымдық-семантикалық сараптамасын жасау.  
2. Мамандық бойынша өздігінен таңдап алынған мәтінге реферат-

конспект жазу.  
3. Мамандық бойынша мәтінмен жұмыс жасау: мамандық бойынша 

терминдерді тауып, оларға түсініктеме беру.  
4. Ғылыми мәтінге лексикалық сараптама жасау: терминдерді, жалпы 

ғылыми сөздер мен сөйлемдерді табу, кітаптық және жалпы қолданылатын 
лексиканы анықтау.  

5. Мамандық бойынша мәтіндегі ғылыми стильге сай морфологиялық 
тілдік құралдарды табу.  

6. А-4 парақ көлеміндегі мамандық бойынша мәтіннің аннотациясын 
жазу.  

7. Мамандық бойынша мақала негізінде реферат-түйіндеме жазу. 
8. Шолу түріндегі ғылыми мақала жазу. 
9. Орыс тілінде физиканың келешекті даму бағыттары тақырыбында 

эссе жазу  
10. Реферат. Реферат түрлері. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Қазақстан Республикасының оқу жүйесінде орын алып жатқан 

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

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

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

Осындай әлеуметтік жағдайда  шет тілі біліктілігі әрбір тұлғаның көп 
мәдениетті және көп тілді ортаға беімделуге қабілетін 
арттыратын,  интеллектуалдық және планетарлық ой- өрісін дамытатуға үлес 
қосатын, тәрбиелік қасиетін қүшейтетін факторға айналып отырғаны белгілі.  

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәні жоғарғы дәрежелі білім беру 
кеңістігінде мобильді және өз елінің, сонымен қатар халықаралық нарықта 



 
 

қызмет істей алатын мамандарды даярлау бағдарламасының бірден бір 
компоненті болып табылады. Қазіргі кезеңде ағылшын тілін терең меңгерген 
мамандарға деген сұраныс артып отыр. Осыған байланысты  «Кәсіби 
бағытталған шет тілі» пәні бакалавр даярлау бағдарламаларына кіретін  курстар 
арасында орны ерекше. 

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

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

- сөйлеу дағдыларын меңгеру барысында кәсіби - коммуникативтік 
құзіреттілікті қалыптастыру; 

- оқыту материалдарының мазмұнын және құрамын  іріктегенде 
пәнаралық байланысты ескеру; 

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

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

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

Ұсынылып отырылған бағдарлама 5В060500-Ядролық физика бойынша 
білім алып жатқан студенттерге арналады. Бағдарламаның мақсаты 
студенттердің кәсіптік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру.  

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

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

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

хабарламалар мен баяндаммалар презинттациялар жазу  және ауызша түрде  
жеткізу;  

• мамандыққа байланысты ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 
(хабарлама, баяндама, шолу) жаза білу;   

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

тілінен шетел тіліне  жазбаша түрде аудара білу;  



 
 

• мамандыққа байланысты мәтіндерді шетел тілінен ана тіліне, ана 
тілінен шетел тіліне  ауызша түрде аудара білу. 

Курсты аяқтағанда студентердің меңгеретін тілдік біліктіліктері мен 
дағдылары: 

-  өз мамандығына бойынша білімін  жеткізе алатындай қарым қатынас 
жасауға жеткілікті лексикалық сөздік қоры мен кәсіби терминдерді пайдалану;  

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

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

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

- мамандыққа байланысты лексикалық сөздік қоры мен кәсіби 
терминдерді күнделікті қарым – қатынаста пайдалану;  

- таңдаған мамандық саласындағы тұп нұсқалық әдебиетті оқу және еркін  
ана тіліне аудару, алынған ақпаратты кейіннен талдау, баға беру және түсіндіре 
білу;  

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

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

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

баяндама, дөңгелек стөлдерде монолог және диалог түрінде шетел тілінде 
жүргізе білу;  

- өз ойын дайындықсыз әңгімелеу және жеткізе білу; 
- мамандыққа байланысты мазмұнында презентация, мақала, ғылыми 

баяндама, тезис, реферат, түйіндеме жаза білу; 
- шетел тіліндегі лексикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу; 
- өз бетінше түпнұсқадағы мамандыққа байланысты мазмұндағы 

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

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 

1 Физикаға кіріспе.  
Физикада термин жасаудың жолдары 

2 
Кинематика.  
Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past Perfect   Continuous; Future 

Perfect) топтарының шағы 
3 Дененің айналмалы қозғалысы.  



 
 

Жай сөйлемнің құрылымы (Simple sentence) 

4 Ньютонның бірінші заңы.  
Сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылымы (Complex sentence) 

5 Ньютонның екінші заңы.  
Төл және төлеу сөз (Direct and indirect speech) 

6 Ньютонның үшінші заңы. 
Ырықсыз етіс (Passive voice) 

7 Галилейдің салыстырмалық принципі  
Шақтардың қиысуы (Sequence of tenses) 

8 Импульс. 
Шартты рай (Subjunctive mood) 

9 
Жұмыс, қуат, энергия. 
Шартты сөйлемдер (Conditional sentences) . Инверсияланатын шартты 

сөйлемдер (had, were, could, should) 

10 
Физикалық ғылымның өзекті мәселелері. 
Күрделі толықтауыш құрамындағы инфинитив (Complex object with 

the infinitive) 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Пәннің мақсаты мен міндеттері: 
"Кәсіби бағытталған шетел тілі" пәнінің  басты мақсаты 5В060500-

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

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

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

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

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

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

Білім беру технологиялары 
" Кәсіби бағытталған шетел тілі" пәнін оқыту үдерісі барысында әртүрлі 

заманауи  білім беру технологияларын қолдану арқылы  студенттердің кәсіби-
коммуникативтік құзреттерін қалыптастыру көзделеді. Оқыту бағдарламасы 
ауыз екі сөйлеу дағдыларын дамытуға, интергративтік оқу түрлерін 
(іздестірілетін, қаралатын, зерттелетін), тыңдау және жазбаша сөйлеу 
дағдыларын(аннотациялау, түйіндемелеу), жазбаша және ауызша аудару 
дағдыларын дамытуға аса көңіл бөледі. 



 
 

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

Негізгі қолданылатын оқу материалдары болашақ мамандардың жан 
-жақты кәсіби құзіреттерін дамытуға бағытталған әр түрлі деңгейдегі 

мамандыққа қатысты түпнұсқадағы мәтіндер, әдебиеттер және 
мультимедиалық материалдардан тұрады. 

Оқыту формасы 
Төмендегідей оқыту формасы қарсатырылады: 

- студенттерге оқытушының басшылығымен аудиториялық топтық сабақ 
жүргізу; 

- студенттің аудиториялық топтың сабақ кезінде тексерілетін 
оқытушының тапсырмасын міндетті түрде өз бетінше орындайтын жұмысы 
(СӨЖ); 

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

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

 
НЕГІЗГІ БӨЛІГІ 

 
Мамандыққа байланысты материалдың мазмұны  

 
Физикағы кіріспе. Физикада термин жасаудың жолдары 
Физикаға кіріспе. Негізігі түсініктер және терминдер. Физиканың негізігі 

теориялық мәселелері. Физиканың негізгі бөлімдері: механика, молекулалық 
физика, электр және магнетизм, оптика, атомдық физика, ядролық физика.  

 
Кинематика. Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past Perfect   

Continuous; Future Perfect) топтарының шағы  
Материалдық нүкте. Санақ денесі. Санақ жүйесі. Орын ауыстыру. 

Жылдамдық. Орташа жылдамдық. Лездік жылдамдық. Үдеу. Лездік үдеу. 
Жылдамдықтарды қосу заңы. 

 
Дененің айналмалы қозғалысы. Жай сөйлемнің құрылымы (Simple 

sentence) 
Бұрыштық орын ауыстыру. Бұрыштық жылдамдық. Айналу периоды. 

Айналу жиілігі. Айналу осі. Дененің шеңбер бойынша қозғалуы. Сызықтық 
жылдамдық. Центрге тартқыш үдеу.  

 



 
 

Ньютонның бірінші заңы. Сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылымы 
(Complex sentence) 

Инерциалдық санақ жүйесі. Бірқалыпты және түзусызықты қозғалыс. 
Тыныштық күйі. Инерция. Инерттілік. Дененің массасы.  

 
Ньютонның екінші заңы. Төл және төлеу сөз (Direct and indirect 

speech)  
Ньютонның екінщші заңы. Масса, үдеу, күш. Тең әсерлі күш. 

Суперпозиция принципі. 
 
Ньютонның үшінші заңы. Ырықсыз етіс (Passive voice) 
Ньютонның үшінші заңы. Әсер және қарсы әсер. Күш векторы және 

модулі. Әсерлесу 
 
Галилейдің салыстырмалық принципі. Шақтардың қиысуы 

(Sequence of tenses)   
Салыстырмалық принципі. Инерциалдық және инерциалдық емес санақ 

жүйелері. Жылдамдықтардың қосылуы. Заңдардың абсолюттылығы. 
 
Импульс. Шартты рай (Subjunctive mood) 
Импульс. Бөлшектер жүйесінің импульсі. Жабық жүйе.  Импульс сақталу 

заңы. Ньютонның екінші заңы. 
 
Жұмыс, қуат, энергия. Шартты сөйлемдер (Conditional sentences) . 

Инверсияланатын шартты сөйлемдер (had, were, could, should) 
Жұмыс. Қуат. Энергия. Кинетикалық энергия. Потенциалдық энергия. 

Жүйенің механикалық энергиясы. Консервативтік күштер. Энергия сақталу 
заңы.  

 
Физикалық ғылымның өзекті мәселелері. Күрделі толықтауыш 

құрамындағы инфинитив (Complex object with the infinitive)  
Жалпы салыстырмалық теориясы. Планеталардың қозғалысы. Қара  

материя және қара энергия. Қара тесіктер. Кванттық механика.   
 

СЕМИНАРЛЫҚ (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Кәсіптік шет тілінде физикалық пәндік аймағы 
2. Шет тілінде физиканың базалық түсініктерін игеру үшін кәсіби 

техникалық сөздікті қолдану 
3. Механиканың негізгі саласындағы шет тіліндегі кәсіби терминология  
4. Молекулалық физиканың негізгі саласындағы шет тіліндегі кәсіби 

терминология  
5. Электрдің негізгі саласындағы шет тіліндегі кәсіби терминология  



 
 

6. Магнетизмнің негізгі саласындағы шет тіліндегі кәсіби терминология 
7. Оптиканың негізгі саласындағы шет тіліндегі кәсіби терминология 
8. Атомдық физиканың негізгі саласындағы шет тіліндегі кәсіби 

терминология 
9. Ядролық физиканың негізгі саласындағы шет тіліндегі кәсіби 

терминология 
10.  Заманауи физиканың заманауи дамуының перспективтерін және 

принциптерін  шет тілінде талқылау  
 

Семинарлық сабақ 
 

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

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

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

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Шет тілінде зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолу мақаласын 
дайындау. 

2. Шет тілінде физикалық технологиялар және техникалар даму 
перспективтік бағыттары тақырыбына эссе жазу. 

3. Халықаралық студенттік ғылыми конференцияларға қатысу және 
шеттелдік профессор-ғалымдардың лекцияларын тыңдау. 

4. Шет тілінде зерттеу бағыты бойынша ғылыми-техникалық әдебиетті 
оқу. 

5. Шет тілінде физика бөлімдерінің даму базалық тенденциялары 
бойынша әдебиеттің шолуын өткізу. 

 
Студенттердің өз бетінше жұмысы 

 



 
 

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

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

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

кеңес беру функциясы: 
- студенттің өз бетінше жұмысына көмектесу; 
- оқу материалын меңгеруге қажетті жұмыс тәсілін таңдауға көмек беру; 
- оқу материалын терең меңгеруге көмектесу. 
Студенттердің өз бетінше жұмысын бақылау функциясы ағымдық, 

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

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

мақалаларды ана  тілге аудару және оқу;  
2. арнайы терминологиялық сөздік құру;  
3. оқылған әдебиеттері негізінде реферат  дайындау;  
4. ғаламтор материалдарын өңдеу; 
5. жобалық жұмысты презентациялау;  
6. мамандық байланысты мақаланы аннотациялау.  

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Шет тілінде аудитория алдында заманауи физиканың актуалдық 

мәселелеріне баяндама дайындау және презентация жасау. 
2. Шет тілінде классикалық физиканың мәселелерін зерттеу және 

аудиторияның алдында сөз сөйлеу. 
3. Шет тілінде аудитория алдында нақты физикалық мәселелерді қою 

және оларды шешу жолдарын тұжырымдау. 
4. Шет тілінде жазбаша және ауызша ғылыми физикалық мәтіндерді 

талдау академиялық хаттың және ауызша баяндаманың әр-түрлі формалары. 
5. Шет тілінде ауызша сөз сөйлеу, презентация жасау. баяндамалау 

түрінде профессионалдық коммуникация. 
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ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 
 
Қазіргі заманның еркешелігі математикалық білімге негізделген ғылыми 

техникалық, ақпараттық прогресс нәтижелерінің адам өмірі мен қызметінің 
барлық салаларында қолданылуы. Математикалық заңдылықтан тек қана 
жаратылыстану мамандарының қалыптасуына ғана емес техникалық сала 
қызметкерлерінің пайда болуына үлкен септігін тигізді. Сондықтан оқытушы 
алдында математикалық талдау курсындағы алғашқы жоғары техникалық білім 
беру деңгейін оқып тануда мынадай міндеттер қойылады: 

- математикалық мәдениетті жалпы адамзаттық мәдениеттің бөлігі ретінде 
қарастыра отырып оқушылардан жоғары адамгершілік позицияның 
қалыптасуына әсер ету дара жоғары интеллектуалдық тұлға болуына өмірдегі 
күрделі мәселелерді шеше алуына ықпал ету.  

а) математиканың жаратылыстану мен техникалық ғылымдар жүйесіндегі 
орны; 

б) қолданбалы және бастапқы математиканың ажырамас бөлігі; 
в) математикалық модельдеудің ерекшелігі мен оның техникалық 

тиімділігі туралы пікір қалыптастыру; 
- студенттерге заманауи математиканың негізгі ұғымдары мен әдістерін 

таныстыру; 
- математикалық білімді физикалық процестерді зерттеуде және кәсіби 

міндетттерді шешуде қолдануын түсіндіру; 



 
 

- студенттердің абстракт тілі және логикалық ойлау жүйесін дамыту; 
-студенттерге математиканы тереңдеп оқуға ынтасын ояту заманауи 

мамандармен қарым-қатынас тілі ретінде, бұл пәнсіз арнайы пәндерді игеру 
мүмкін емес. Бұл пән өз кезегінде олардың болашақ мамандандырылған 
қызметіне қажет. 

Пәнді игеру барысында білім алушы білу керек:   
• дифференциалды және интегралды есептеудің негізін; 
• тізбектің шегін табуды; 
• функцияның нүктеде шегін есептеуді; 
• функцияның жоғары ретті туындыларын табуды; 
білуі: 
• тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін интегралды есептеу тәселдерін 

қолдануды; 
• математикалық анализ әдістерін қолдану арқылы курстың негізгі 

бөлімдеріндегі типтік тапсырмаларын шешуді; 
меңгеруі: 
• алынған нәтижелердің тәсілдері туралы; 
• интегралды есептеу тәсілдері; 
• анықталған интегралдың қолдануларын. 
Әрбір тақырып студенттің жеке шығармашылық қызметін дамытып 

айрықша шығармашылық қабілеті бар маман қалыптастырады. Студенттердің 
жеке жұмыстарының мазмұны мен формаларын мамандарды даярлау мақсат, 
міндеттерімен бірдей болуы тиіс. Сондай-ақ оқытушылардың жетекшілігімен 
орындалатын студенттердің жеке жұмыстарына назар аударуы қажет. Жеке 
тапсырмалар жүйесін қарастыру ұсынылады. Бұл бағдарлама жоғары оқу 
орындарындағы физика-техникалық мамандықтары бойынша білім алатын 
студенттерге арналған. 5В060500 - «Ядролық физика» мамандығының 
стандарттарына сәйкес оқу бағдарламасында курсты оқытуға 3 кредит, оның 
ішінде лекцияларға-1 кредит, семинарлық жұмыстарға-2 кредит қарастырылған. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 

1.  Кіріспе 
2.  Математикалық талдауға кіріспе. Жиын ұғымы 
3.  Сандық тізбектер. Сандық тізбектердің жинақталуы 

4.  Функция. Функцияның нүктеде және шексіздіктегі шегі. 
функцияның шегі туралы негізгі теоремалар 

5.  Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеу. 
Функцияның дифференциалдануы. Туынды табудың негізгі ережелері 

6.  Лопиталь ережесі. Тейлор формуласы 
7.  Туындының көмегімен функцияны зерттеу 
8.  Анықталмаған интеграл 
9.  Рационал функцияларды интегралдау 



 
 

10.  Иррационал функцияларды интегралдау 
11.  Тригонометриялық функцияларды интегралдау 
12.  Анықталған интеграл 
13.  Анықталған интегралдың қолданулары 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәннің курсы, тарихы, басқа да математикалық заңдылықтармен өзара 

байланысы жаратылыстану, экономика, техника, әлеуметтік ғылымдармен, 
оның қосымшаларының мәні мен рөлі. 

Жоғары математиканың зерттеу объектілері математикалық модельдер 
болып табылады. Бұл модельдер  физикалық немесе құбылыс модельдері болуы 
мүмкін. Сондықтан бұл модельдерді зерттеген кезде біз күнделікті өмірде 
кездесетін шынайы құбылыстарды зерттейміз. Сол арқылы қоршаған ортадағы 
процестерді зерттеуге мүмкіндік туады. 

Математикадағы бір модель әр түрлі құбылыстарды сипаттауы мүмкін. 
Мысалы, Лаплас теңдеуі арқылы жылудың қатты денеде стационарлық 
таралуымен сұйықтың ағуын сипаттауға болады. 

Математика абстракты ұғым.Бірақ оның қолданылуы нақтылықты талап 
етеді. Математиканың көмегімен маңызды техникалық биологиялық  және де 
тағы басқа мәселелер шешіледі. 

Математикалық талдау математикалық білімнің және жаратылыстану 
білімдерінің іргетасын қалайды. Математикалық талдау пәнін меңгермей 
комплекс және нақты айнымалы функциялар теориялары, функциялық талдау, 
дифференциалдық геометрия, вариациялық есептеу, өлшем теориясы, 
ықтималдықтар теориясы, дифференциалдық теңдеулер, математикалық физика 
оңтайлы басқару, экстремалдық есептер теориясы ж.т.т. сынды маңызды 
математикалық теориялық курстарды құру мүмкін емес. 

Кезінде жаратылыстану мәселелері математикалық талдау пәнінің негізгі 
ұғымдарының тууына себепші болған еді. Дифференциалдық және интегралдық 
есептеу бастамалары Ньютон мен Лейбництің әйгілі классикалық еңбектерінде 
баяндалған. Олардың еңбектерінде  бұл құрал ғарыш механикасы мәселелерін 
шешу барысында құрылған болатын. Бірақ, көп ұзамай-ақ дифференциалдық 
және интегралдық есептеу бұл шеңберден асып, тұтас дара теорияға айналды. 
Қазіргі кезеңде басқа салаларда қолдану мүмкіндіктерін ескермегеннің өзінде 
бұл теория адамзат өркениеті үшін керемет құндылық екені даусыз. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 
Математикалық талдауға кіріспе. Жиын ұғымы 
Жиын ұғымы. Белгілеулер. Логикалық символдар. Нақты сандар жиыны.  
 
Сандық тізбектер. Сандық тізбектердің жинақталуы  



 
 

Сандық тізбектер. Сандық тізбектердің жинақталуы. Шенелген монотонды 
тізбектің шегі. е-саны.  

 
Функция. Функцияның нүктеде және шексіздіктегі шегі. Функцияның 

шегі туралы негізгі теоремалар  
Функцияның нүктеде және шексіздіктегі шегі. функцияның шегі туралы 

негізгі теоремалар. Бірінші және екінші тамаша шектер. Шексіз аз және шексіз 
үлкен функциялар. Шексіз аз функцияларды салыстыру және оларды шекті 
есептеуде қолдану.функцияның үзіліссіздігі. Үзіліссіз функцияның негізгі 
қасиеттері. Функцияның үзіліс нүктелерін топтау.  

 
Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеу. Функцияның 

дифференциалдануы. Туынды табудың негізгі ережелері  
Функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық мағанасы. 

Функцияның дифференциалдануы. Функцияның дифференциалдануымен оның 
үзіліссіздігі арасындағы байланыс. Функцияның дифференциалын жуықтап 
есептеуде қолдану. Туынды табудың негізгі ережелері. Күрделі функцияның 
туындысы. Кері функция және оның туындысы. Параметрлік түрде берілген 
функцияның туындысы. Функцияның дифференциалы және оның қасиеттері. 
Функцияның дифференциалын жуықтап есептеуде қолдану. Жоғары ретті 
туынды және дифференциалдар. Екінші ретті туныдының физикалық мағанасы. 
Ферма, Ролль, Лагранж және Коши теоремалары. 

 
Лопиталь ережесі. Тейлор формуласы  
Лопиталь ережесі. Тейлор формуласы. Тейлор формуласындағы Лагранж 

түріндегі қалдық мүше. ( ) ( )nx xxxxe ++ 1,1ln,cos,sin,  функцияларын Маклорен 
формуласымен жіктеу.  

 
Туындының көмегімен функцияны зерттеу 
Туындының көмегімен функцияны зерттеу. Қисықтың асимптоталары. 

Функцияның монотондық белгілері. Экстремумның қажетті белгісі. 
Экстремумның бар болуының жеткілікті белгісі. Қисықтың ойыс және 
дөңестігі. Иілу нүктелері. Функцияны жалпы зерттеп графигін салу.  

 
Анықталмаған интеграл  
Алғашқы функция. Анықталмаған интеграл және оның қасиеттері. Негізгі 

интегралдау формулалар кестесі. Анықталмаған интегралда айнымалыны 
ауыстыру және бөліктеп интегралдау.  

 
Рационал функцияларды интегралдау  
Рационал функцияларды жәй бөлшектерге жіктеу арқылы интегралдау. 

Остроградский әдісі. 
 
Иррационал функцияларды интегралдау  



 
 

Иррационал функцияларды интегралдау. Эйлер алмастырулары. Биномдық 
дифференциалды интегралдау. 

 
Тригонометриялық функцияларды интегралдау  
Тригонометриялық функцияларды интегралдау. Гиперболалық 

функцияларды интегралдау. 
 
Анықталған интеграл 
Анықталған интеграл анықтамасы. Анықталған интегралдың қасиеттері. 

Анықталған және анықталмаған интегралдардың арасындағы байланыс. 
Ньютон-Лейбниц формуласы. Анықталған интегралды айнымалыны ауыстыру 
және бөліктеп интегралдау әдісімен есептеу.  

 
Анықталған интегралдың қолданулары 
Анықталған интегралдың көмегімен жазық фигуралардың ауданын, 

қисықтың доға ұзындығын, айналу дененің көлемін есептеу. Анықталған 
интегралды физиканың және механиканың кейбір есептерінде қолдану. 

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Тізбектің шегі. 
2. Функцияның шегі.  
3. Бірінші және екінші тамаша шектер. 
4. Бір айнымалы функцияның дифференциалдық есептеу. 

Функцияның дифференциалдануы. Туынды табудың негізгі ережелері.  
5. Лопиталль ережесі. 
6. Функцияны толық зерттеп графигін салу. 
7. Анықталмаған интеграл және оны табудың әдістері. 
8. Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды 

интегралдау. 
9. Анықталған интеграл.  
10. Анықталған интегралдың қолданулары.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Жиындардың бірігуі, қиылысуы, айырымы және симметриялық 
қосындысы. 

2. е-саны. 
3. Бірінші тамаша шектің дәлелдемесі. 
4. Екінші тамаша шектің дәлелдемесі. 
5. Функцияның үзіліссіздігі. В е й е р ш т р а с с т ы ң  б і р і н ш і  

т е о р е м а с ы .  



 
 

6 .  Функцияның үзіліссіздігі. В е й е р ш т р а с с т ы ң  е к і н ш і  
т е о р е м а с ы .  

7 .  Функцияның бірқалыпты үзіліссіздігі. 
8. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары. Ф е р м а  

т е о р е м а с ы .  
9 .  Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары. Р о л л ь  

т е о р е м а с ы .  
1 0 .  Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары. Л а г р а н ж  

т е о р е м а с ы .  
1 1 .  Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары. К о ш и  

т е о р е м а с ы .  
1 2 .  Анықталмағандықтарды ашу.  Лопиталь ережелері. 
13. Тейлор формуласы. Элементар функцияларды Маклорен формуласы 

бойынша жіктеу. 
14. Функцияларды туынды көмегімен зерттеу. 
15. Анықталмаған интегралда айнымалыны ауыстыру және бөліктеп 

интегралдау.  
16. Остроградский әдісі. 
17. Эйлер алмастырулары.  
18. Гиперболалық функцияларды интегралдау. 
19. Анықталған интегралды физиканың және механиканың кейбір 

есептерінде қолдану.  
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Жиындардың бірігуі, қиылысуы, айырымы және симметриялық 

қосындысы. 
2. Тізбектің шегі. 
3. Функцияның шегі.  
4. Бірінші және екінші тамаша шектер. 
5. Функцияның үзіліссіздігі. 
6. Функцияның туындысы. Жоғары ретті туынды және 

дифференциалдар. 
7. Функцияны толық зерттеп графигін салу. 
8. Анықталмаған интеграл және оны табудың әдістері. 
9. Рационал, иррационал және тригонометриялық функцияларды 

интегралдау. 
10. Анықталған интегралдың қолданулары.  
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 

 
«Аналитикалық геометрия» пәні студенттерді геометрияның негізгі 

объектілерін зерттеуде аналитикалық әдіспен және заманауи алгебраның негізгі 
ұғымдарымен таныстырады. Осы координаттық әдісті меңгеру барысында 
студенттер геометриялық есептерді шығара білуі тиіс. Аналитикалық 
геометрияның әдісі фигураның қасиеттерін оның қандайда бір таңдап  алынған  
координаттар жүйесіндегі теңдеуі арқылы зерттеу.  

Аналитикалық геометрия курсының  мақсаты – болашақ мамандардың 
геометрияға деген көзқарасын кеңейтіп, оларды аналитикалық геометрияның 
негізгі фактілерін оқытып-үйрету.  

Аналитикалық геометрияның ұсынылған  бағдарламасы “Әрбір жаңа 
ұрпақ ақпаратты ұйымдастырудың жаңа әдісін ұсынады” деген концепцияны 
негізге ала отырып құрылған. Ол 5B060500 – Ядролық физика мамандығы 
бойынша мамандарды дайындауға және осы пән бойынша теориялық білім 
беруге бағытталды. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде бакалаврға қойылатын түйінді 
құзыреттер: 

- аналитикалық геометрияның негізгі әдістерін меңгеруі туралы; 
- геометрияның объектілерін сауатты түрде талдап, геометриялық есепті 

шығаруда дұрыс шешім қабылдай білуі туралы; 
-ядролық физикадағы құбылыстар мен үрдістерді зерттеуде аналитикалық 

геометрияның теңдеулерімен, объектілерімен байланыстра білуі туралы 
түсінігі болуы керек. 

-  векторларға амалдар қолдануды және координаттар жүйесін енгізе 
білуде;  



 
 

- векторлардың скалярлық, векторлық және олардың аралас 
көбейтінділерін, және осы көбейтінділердің негізгі қасиеттерін, есептеу 
формулаларын, геометриялық мағынасын білуде; 

- түзудің және жазықтықтың теңдеулерін қорыта білуде; 
- екінші ретті қисық пен беттерді канондық теңдеулері бойынша зерттей  

білуде дағдысы болу керек. 
- заманауи компьютерлік бағдарламаларды; 
-физикалық процесстердің математикалық моделдерін құруда  заманауи 

компьютерлік бағдарламаларды жетік білуі керек; 
Пререквизиттері: Геометрия және Алгебраның мектеп 

бағдарламасындағы фактілеріне және сызықты алгебраны меңгеру біліміне 
негізделген; 

Постреквизиттері: «Математикалық талдау», «Математикалық 
физиканың әдістері», «Дискретті математика», «Атом ядросының теориясына 
кіріспе», «Ядро теориясы», «Элементар бөлшектер физикасы», «Физика», 
«география» және басқа да техникалық салалар. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Кіріспе  
2 Векторлық алгебра элементтері 
3 Векторлардың  көбейтінділері 
4 Жазықтықтағы координаттар жүйесі 
5 Жазықтықтағы түзу 
6 Жазықтықтағы екінші ретті қисықтар  
7 Кеңістіктегі координаттар әдісі 
8 Кеңістіктегі  жазықтық 
9 Кеңістіктегі түзу 

10 Кеңістіктегі екінші ретті беттер 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Пәннің мақсаты 
«Аналитикалық геометрия» пәнін оқыту техникалық салаларда және  

ғылыми бағыттардың түйіскен жеріндегі көптеген күрделі, теориялық және 
практикалық тұрғыдан маңызды мәселелерді біліктілікпен шеше алатын 
мамандарын даярлауда оларға геометрия пәнінен терең іргелі білім беруді 
мақсат тұтады.  Университеттегі геометрия курсы болашақ маманның 
геометрияға деген кең көзқарасын қалыптастырып, оларды нақты біліммен 
қамтамасыз ету. 

Пәннің мақсатына дәріс оқу, семинар сабақтарын жүргізу және қажет 
болса зертханалық сабақтарды жүргізу арқылы қол жеткізуге болады. 



 
 

Пәнді оқытудың міндеттері 
Жоғарыда аталған мақсатқа жету үшін студенттер: 

-аналитикалық геометрия  пәнінің  базалық ұғымдарын терең түсінуі; 
-геометриялық обьектілердің қасиеттерін зерттеуде координаттар  әдісін 

қолдана білуі міндетті. 
Пәннің объектілері: кесінді, түзу, жазықтық, кеңістік, екінші ретті 

қисықтар және беттер. 
Пән ғылымының басқа ғылымдар арасындағы мәні және алатын 

орны: қазіргі таңда аналитикалық геометрияның техникалық ғылымдар 
саласында алатын орны ерекше және өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. 
Күн системасының теориясын, атомның ядросын және ядролық реакцияларды 
зерттеуде және басқа да іргелі, қолданбалы ғылымдарда математикалық әдістің 
кең қолданылатыны көпке белгілі. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Векторлық алгебра элементтері 
Векторлық  алгебра және координаттар әдісі. Векторларға амалдар 

қолдану. Вектордың остегі (түзудегі)  және жазықтықтағы проекциясы. 
Векторды координаттық остердің орттары бойынша жіктеу. Вектордың модулі. 
Бағыттаушы косинустар. Проекциясы берілген векторларға амалдар қолдану.  

 
Векторлардың  көбейтінділері 
Векторлардың  скалярлық көбейтіндісі және оның қасиеттері. Скалярлық 

көбейтіндіні векторлардың координаттарымен өрнектеу. Векторлардың 
скалярлық  көбейтіндісінің қолданысы. 

Векторлардың  векторлық көбейтіндісі және оның қасиеттері. Векторлық 
көбейтіндіні векторлардың координаттарымен өрнектеу. Векторлардың 
векторлық  көбейтіндісінің қолданысы.  

Векторлардың аралас көбейтіндісі және оның қасиеттері. Векторлардың 
аралас көбейтіндісін векторлардың координаттарымен өрнектеу. Векторлардың 
аралас көбейтіндісінің қолданысы. 

 
Жазықтықтағы координаттар жүйесі   
Жазықтықтағы аффиндік  координаттар жүйесі. Кесіндіні берілген 

қатынаста бөлу. Жазықтықтағы тікбұрышты  координаттар жүйесі. Екі нүктенің 
арақашықтығы.  Жазықтықтың бағдары. Бағдарлы жазықтықтағы екі вектордың 
арасындағы бұрыш. Поляр координаттар жүйесі. Полярлық координаттардан 
декарттық координаттарға көшу және керісінше.   

 
Жазықтықтағы түзу 
Жазықтықтағы түзудің әртүрлі тәсілдермен берілуі. Түзудің параметрлік, 

канондық, екі нүктеден өтетін, кесінділік, нормал векторы белгілі берілген 
нүктеден өтетін теңдеулері. Түзудің бұрыштық коэффициенті белгілі берілген 



 
 

нүктеден өтетін теңдеуі. Түзудің жалпы теңдеуі. Түзудің нормаланған теңдеуі. 
Нормалаушы көбейткіш. Екі түзудің өзара орналасуы. Екі түзудің арасындағы 
бұрыш. Нүктеден түзуге дейінгі қашықтық.  

 
Жазықтықтағы екінші ретті қисықтар 
Шеңбер. Эллипс, гипербола, парабола және олардың канондық 

теңдеулері, параметрлік теңдеулері. Фокалдық  радиустар, эксцентриситеттер. 
Эллипстің, гиперболаның және параболаның формасын олардың канондық  
теңдеулермен зерттеу. Гиперболаның  асимптоталары. Эллипстің және  
гиперболаның директрисалары, олардың қасиеттері. Эллипстің, гиперболаның 
және  параболаның поляр координаттар жүйесіндегі  теңдеулері. Екінші ретті 
қисықтың центрі. Центрлі және центрсіз қисықтар. Асимптоталық  бағыттар, 
жанамалар, диаметрлер, бас бағыттар және екінші ретті қисықтың бас 
бағыттары.  

 
Кеңістіктегі координаттар әдісі 
Кеңістіктегі нүктенің координаттары. Кесіндіні берілген қатынаста бөлу. 

Тікбұрышты координаттар жүйесі. Екі нүктенің арақашықтығы. Кеңістіктің 
бағдары. Кеңістікте тікбұрышты координаттар жүйесін тікбұрышты 
координаттар жүйесіне түрлендіру. 

 
Кеңістіктегі жазықтық 
Жазықтықтың әртүрлі әдістермен берілуі. Жазықтықтың бағыттаушы 

векторлары (жазықтықтың бағыттаушы ішкі кеңістігі). Жазықтықтың  
бағыттаушы векторлары белгілі берілген нүктеден өтетін теңдеуі және 
параметрлік теңдеулері. Үш нүктесімен берілген жазықтықтың теңдеуі. 
Жазықтықтың жалпы теңдеуі. Ах+Ву+Сz+D көпмүшесінің таңбасының 
геометриялық мағынасы. Нормал векторы белгілі берілген нүктеден өтетін 
теңдеуі. Екі жазықтықтың өзара орналасуы. Екі жазықтықтың арасындағы 
бұрыш. Нүктеден жазықтыққа дейінгі қашықтық.  

 
Кеңістіктегі түзу 
Кеңістіктегі түзудің әртүрлі әдістермен берілуі. Түзудің бағыттаушы 

векторы (түзудің бағыттаушы ішкі кеңістігі). Түзудің канондық және 
параметрлік теңдеулері. Екі нүктесімен берілген түзудің теңдеуі. Кеңістіктегі 
түзудің жалпы теңдеуі (екі жазықтықтың қиылысуы ретінде берілуі). 
Кеңістіктегі екі түзудің өзара орналасуы және олардың арасындағы бұрыш. 
Кеңістікте түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың 
арасындағы бұрыш. Кеңістіктегі нүктеден түзуге дейінгі қашықтық. Екі 
параллель түзудің және айқас түзулердің арақашықтығы. Жартыкеңістіктер.  

 
Екінші ретті беттер  
Эллипсоид, гиперболоидтар  және  параболоидтар, оларды канондық 

теңдеуі бойынша зерттеу, жазық қималары. Айналу беттері. Екінші ретті 



 
 

беттердің түзу сызықты жасаушылары. Цилиндрлік  және конустық беттер. 
Сфералық және  цилиндрлік координаттар. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Екі вектордың  скалярлық көбейтіндісі 
2. Векторлардың векторлық көбейтіндісі.   
3. Векторлардың аралас  көбейтіндісі.   
4. Векторлардың көбейтінділеріне аралас есептер. 
5. Векторларға амалдар қолдану 
6. Жазықтықтағы түзу және оның теңдеулері. 
7. Эллипс, гипербола және парабола. 
8. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуі 
9. Кеңістіктегі түзу және оның теңдеулері.  
10. Кеңістіктегі  жазықтықтың теңдеулері. 
11. Эллипсоид, гиперболоидтар және  параболоидтар. 
12. Екінші ретті беттің жалпы теңдеуі. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Екінші ретті қисықтың жалпы теңдеуі және оны канондық түрге 

келтіру. 
2. Екінші ретті қисықтарға жанама. 
3. Екінші ретті беттің жалпы теңдеуі  және олардың жанама 

жазықтығы.  
4. Координаттар әдісін стереометрия есептерін шығарудағы 

қолданысы. 
5. Векторлық алгебраның стереометрия есептерін шығарудағы 

қолданысы. 
6. Айналу денелері. Екінші ретті  конустық беттер. 
7. Сфералық және цилиндрлік координаттар. 
8. Айналу эллипсоиды және эллипсоид. 
9. Бір қуысты айналу гиперболоиды және бір қуысты гиперболоид. 
10. Екі  қуысты айналу гиперболоиды және екі  қуысты гиперболои.д 
11. Эллипстік параболоид. 
12. Гиперболалық параболоид. 

 
СТУДЕНТТІҢ  ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР  ТІЗІМІ 
 

1. Векторлық алгебра. Сызықты тәуелді және тәуелсіз векторлар. 
2. Әртүрлі координаттар жүйесі. 



 
 

3. Полярлық  координаттар жүйесі.  
4. Векторлардың көбейтінділері. 
5.  Аналитикалық геометрияның жай – қарапайым  (кесіндіні берілген 

қатынаста бөлу, екі нүктенің арақашықтығы және  т.с.с.) есептері. 
6. Векторлардың сызықтық тәуелділігі. 
7. Жартыжазықтықтар. Түзулер шоғы.  
8. Жазықтықтар шоғы және байлам. Жартыкеңістіктер.  
9. Екі жазықтықтың  өзара орналасуы . 
10. Түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы.  
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атындағы Қазақ Ұлттық университетінің жылу физика және техникалық физика 
кафедрасының профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Жалпы физиканың, соның ішінде оның «Механика» бөлімінің 

табиғаттағы құбылыстарды бақылаудан, практикалық тәжірибеден және 
эксперименттен алынған мәліметтерді жинақтап қорыту арқылы заңдар мен 
заңдылықтарды тауып, оларды зерттеуі болып табылады. 

Механика эксперименттік ғылым болғандықтан студенттерді негізгі 
бақылау, өлшеу және тәжірибелер жасау әдістерімен таныстыру қажет және 
лекциялар қажетті демонстрация және лабораториялық жұмыстармен 
толықтырылуы керек. Сонымен қатар, механика адекватты түрде 
математикалық формулалармен өрнектелген физикалық теориялардан тұратын 
болғандықтан, студенттер теориялық білімдерін механиканың физикалық 
негіздерінің негізгі практикалық есептерін шығаруға қолдана білулері қажет. 
Лекциялар жеткілікті түрде математикалық аспапты қолдана отырып және 
практикалық есептер шығара отырып жүргізілуі керек. 

 Міндеттері: студент механиканың негізгі заңдары мен қағидаларын, 
негізгі механикалық құбылыстарды, физикалық моделдер мен гипотезалардың, 
теориялардың қолданылу шектерін және олардың философиялық және 
методологиялық мәселелерін білуге міндетті. 

Студент математикалық талдау әдістері мен векторлық есептеу негіздерін 
білуі тиіс.  

Механика пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студент білуі тиіс:  
- механика курсының негізгі ұғымдары мен физикалық шамаларын;  
- механиканың негізгі заңдары мен принциптерін, олардың логикалық 

мазмұны мен математикалық өрнегін;  



 
 

- негізгі механикалық құбылыстарды;  
- физикалық модельдер мен гипотезаларды қолданудың аумағы турады 

түсінігі болуы тиіс.  
Механика пәнін оқып-үйрену нәтижесінде студенттің қолынан келуі тиіс:  
- нақты есептердің мазмұнын физиканың жалпы заңдарымен 

салыстыру, механика заңдарын физика саласындағы нақты есептерді шешу 
үшін тиімді қолдану;  

- механиканың қарапайым құбылыстарының математикалық 
модельдерін құрастыру және осы модельдерді зерттеу үшін математикалық 
аппаратты, есептеуіш математиканың әдістерін қолдану;  

- егізгі физикалық приборларды механикалық шамаларды өлшеу 
үшін қолдану, механиканың қарапайым тәжірибелік есептерін қою және шешу, 
алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және бағалау.  

Пререквизиттер: жалпы физика курсының ”Механика” бөлімін оқып 
игеру үшін студент орта мектеп бағдарламасына сәйкес физиканы және 
математиканы білуі қажет. Әсіресе, Алгебра, Геометрия, Тригонометрия және 
Векторлық талдауды орта мектеп көлемінде жеткілікті түрде білуі керек.  

Постреквизиттер: пәнді оқыту Математикалық талдау, Алгебра, 
Аналитикалық геометрияны және физикалық заңдар мен физикалық есептерді 
түсіндіру барысында қолданылатын Дифференциалдық және интегралдық 
теңдеулерді шешу әдістерін меңгеру арқылы оқытылады. 

«Механика» бөлімін табысты меңгерген соң студент «Жалпы физика» 
курсының келесі тарауларын оқи алады.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Кеңістік – уақыт 
2 Материалдық нүкте мен қатты дене кинематикасы 
3 Салыстырмалылық принципі 
4 Материалдық нүкте динамикасы 
5 Материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы 
6 Жұмыс және энергия 
7 Қатты дене динамикасы. Статика 
8 Үйкеліс барысындағы қозғалыс 
9 Инерциалды емес санақ жүйелері 

10 Тартылыс күші өрісіндегі қозғалыс 
11 Соқтығысулар 
12 Тұтас орта механикасының элементтері 
13 Тербелістер мен толқындар 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 



 
 

Пәнді оқытудың негізгі мақсаты мен міндеттері механиканың 
бақылаулардың, күнделікті өмірдегі тәжірибелердің және арнайы жасалған 
эксперименттердің жалпылама қорытындысы екенін көрсету. Механика – 
эксперименттік ғылым болғандықтан және студенттерді бақылау, физикалық 
шамаларды өлшеу және эксперимент жасаудың негізгі әдістерімен таныстыру 
қажеттілігін көрсететіндіктен, пәнді оқыту физикалық демонстрациялар 
көрсетумен және жалпы физикалық практикумның лабораториялық 
жұмыстарын жасаумен қоса жүргізіледі. 

Механика адекватты математикалық түрде тұжырымдалған физикалық 
теория болғандықтан, студенттер алған теориялық білімдерін механиканың 
практикалық есептерін шығаруға пайдалана білуді игеруі қажет. Сондықтан, 
лекциялар жеткілікті түрде математикалық аппаратты пайдаланып оқылуы 
қажет және физикалық есептерді шығаруды үйрету үшін есеп шығаратын 
практикалық сабақтар қоса жүргізілуі керек. 

Физикалық зерттеу нысандары-материялық Әлем, материяның 
қозғалысын сипаттайтын физикалық заңдар, материяның құрылысы, оның 
қасиеттері және дамуы. 

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

Қазіргі Әлемнің құрылымы туралы негізі физикалық көзқарастар. 
Физикалық зерттеу әдістерінің ерекшеліктері. Физикалық 

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

Жалпы физика курсының бөлімдеріне шолу. Механиканың негізгі 
мәселелері. 

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

Физикалық заңдардың негізінде және соларға сәйкес жиналған 
технологиялар, аспаптар, қондырғылар және әдістемелер-біздің Табиғатпен 
білікті әсерлесе білуіміздің шоғырланған жиынтығы. 

Табиғаттану ғылымы мен іскерлік-қоршаған табиғатпен бірге тұрақты 
дамуына қажетті адам баласының мәдениетінің ең негізгі элементтері-
физикалық құбылыстар мен заңдарды зерттеудің негізгі себептері. 

Механика көптеген ежелгі ғылымдардың бірі, көптеген жаратылыстану 
және техникалық ғылымдардың бірі. Механика саласындағы жетістіктер 
техникадағы алға жылжуды, табиғат құбылыстарын терең түсінуді білдіреді. 
Оған физикалық зерттеулерді, математикалық және компьютерлік талдау мен 



 
 

модельдеудің кең спектрлерін қолдана отырып, инженерлік іс-әрекеттің 
ғылыми базасын жасаудағы жетекші рөл жатады. Ғарыш техникасының, 
авиацияның, гидротехниканы, машина және прибор құрастырудың, құрылыс 
индустриясының, кеме құрастырудың және өзге салалардың заңдарын терең 
түсіну механика заңдарын және дәл есептеуді білуге негізделеді. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

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

(өлшем бірлігі, қисықтығы, біркелкілігі, изотроптығы, айналық 
симметриялығы). Координат жүйелері (декарттық, цилиндрлік, сфералық). 
Векторлық және координаттық түрде жазу әдістері. Координаттарды және 
векторлардың проекцияларын түрлендіру. 

Оқиғаларды уақытқа байланысты реттеу. Себептілік принципі. Периодты 
процестер. Уақытты өлшеу. Сағаттарды синхронизациялау проблемасы. 

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

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

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

 
Салыстырмалылық принципі 
Инерция заңы. Инерциялық санақ жүйелері. Салыстырмалылық принципі. 

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

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



 
 

 
Материялық нүктенің динамикасы 
Табиғаттағы әсерлесу күштері. Гравитациялық және электромагниттік 

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

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

 
Материялық нүктелер жүйесінің динамикасы 
Материялық нүктелер жүйесі, ішкі және сыртқы әсер күштері. 

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

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

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

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

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

Инерция тензоры туралы түсінік. Инерция тензорының бас өстері, бас инерция 
моментері және олардың физикалық мағынасы. Берілген өске қарасты дененің 
инерция моментін есептеу. Гюйгенс теоремасы. Қатты дененің бекітілген өстен 
айалма қозғалысы. Айналма қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. Айналма 



 
 

қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясы. Қатты дененің жазық қозғалысы 
және оның динамикасының ерекшеліктері. Жазық қозғалыстағы дененің 
кинетикалық энергиясы. Физикалық маятник. Максвелл маятнигі. 

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

Қатты дененің статикалық шарттары.  
 
Үйкеліс болғандағы қозғалыс 
Құрғақ және тұтқыр үйкеліс күштері. Сырғанау үйкелісі және тыныштық 

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

 
Инерциялды емес санақ  жүйелері 
Инерциялы емес санақ жүйелерін анықтау. Инерциялы емес санақ 

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

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

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

 
Соқтығыстар 
Соқтығыстар ұғымы. Соқтығыс кезіндегі сақталу заңдары. Соқтығыс 

құбылыстарын диаграммалық кескіндеу. Серпімді және серпімсіз соқтығыстар. 
Массалық центр жүйесі. Нейтрондардың қозғалысының серпімді соқтығыс 
әсерінен баяулауы. Серпімсіз соқтығыстың физикалық мысалдары. Соқтығыс 



 
 

кезінде энергияның берілуі. Элементар бөлшектердің соқтығысы және 
ыдырауы. Комптон-эффект. 

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

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

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

 
Тербелістер мен толқындар 
Гармоникалық тербелістер және оларды комплекстік шамалармен 

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

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

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

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



 
 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1 Механика есептерін шешу сауалдарын шешу әдістері 
2 Механиканың математикалық аппараты 
3 Кинематика 
4 Аналитикалық және графикалық бейнесі 
5 Материалдық нүктенің динамикасы 
6 Материалдық нүктенің динамикасының негізгі теңдеуі 
7 Күштер мен байланыстарды ескеру әдістемесі. Векторлық 

диаграммалар. 
8 Материалдық нүктелер жүйесінің динамикасы. Сақталу заңдары. 
9 Моменттер теңдеуі. Импульс моментінің санталу заңы.  
10 Қатты дене динамикасы. 
11 Бүкіләлемдік тартылыс. 
12 Тұтас орта динамикасы. 
13 Тербелістер мен толқындар. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1 Тікелей өлшеулер. Кездейсоқ қателіктерді есептеу. 
2 Жанама өлшеулер. Жүйелік қателіктер мен толық қателіктерді 

есептеу.  
3 Атвуд машинасында Ньютонның екінші заңын тексеру.  
4 Дисктің инерция моментін тәжірибелік анықтау.  
5 Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңын тексеру.  
6 Физикалық маятниктің тербеліс заңдылықтарын тексеру.  
7 Айналмалы маятниктегі инерция моменттерін өлшеу.  
8 Стокс әдісімен тұтқырлығын анықтау.  
9 Айнымалы қимасы бар құбырдағы сұйықтың ағысы барысындағы 

Бернулли заңын тексеру.  
10 Қарапайым және байланысқан маятниктердің тербелістерін тексеру. 
11 Гироскоптың прецессиясын тексеру. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1 Табиғаттағы күштер. Үйкеліс күштерінің түрлері. Үйкеліс 
күштерінің жұмысы. 

2 Механика есептерін шешуге арналған сақталу заңдарын қолдану 
әдістемесі.  

3 Екі дене есебі.  



 
 

4 Көлбеу беттен шардың дөңгеленуі туралы есеп.  
5 Қатты денелердегі деформациялар мен кернеулер.  
6 Ортадағы дыбыс жылдамдықтарының таралуы.  

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Қатты денелерді бейнелеудің графикалық тәсілі. Туынды мен 
интегралдың геометриялық мағынасы.  

2. Механика есептерін шешудегі санақ жүйесін таңдау.  
3. Параметрдің экстремалды мәндерін анықтауға арналған есептерді 

шешу.  
4. Денеге әсер ететін күштердің векторлық диаграммасы.  
5. Мещерский теңдеуі. Реактивті қозғалыс.  
6. Бернулли заңына қатысты есептерді шешу әдістемесі.  
7. Қарапайым геометриялық пішіндегі денелердің инерция 

моменттерін есептеу. 
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Молдабекова М.С.- педагогика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің 
жылу физика және техникалық физика кафедрасының профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Пәннің бағыт-бағдары – курстың мақсаты Молекулалық физика бөлімі 

бойынша молекулалық физиканың негізгі зерттеу объектісі, қисапсыз 
микробөлшектерден тұратын макроскоптық жүйелердің ерекшеліктеріне 
бакалаврлардың назарын аударып, оларды зерттеу әдістерін меңгеруге 
машықтандыру. Бұл жүйелерде жеке дара молекулаларға тән емес, тек қана 
тұтас жүйеге тән қасиеттер пайда болады. Сол себептен бұл жалпы физика 
бөлімінде макроскоптық жүйелердің күйлерін зерттеуге қолданатын 
статистикалық және термодинамикалық әдістерімен бакалаврларды таныстыру 
қажет.  Бұл екі көзқарас өзара бірін-бірі толықтырып біртұтас ғылыми бағытты 
құрайды. Әртүрлі ғылым саласындағы процестерді сипаттауға күй параметрлері 
және процестердің сипаттамалары енгізіледі. Сонымен қатар қозғалыстың 
молекулалық түрі экологиялық проблемаларды шешуде маңызды рөль 
атқарады.  

«Молекулалық физика» пәнін меңгеру барысында бакалаврлар білуі 
тиіс: 

- молекулалық физиканың негізгі заңдарын; 
- тепе-теңдіктегі термодинамиканың негізін; 
- әртүрлі процестердегі физикалық параметрлердің өзгеру 

заңдылықтарын басқа заңдылықтармен алмастыруды меңгеру; 
- молекулалық физикадағы қолданылатын математикалық аппаратты; 
- негізгі термодинамикалық параметрлерді өлшеуге қолданылатын приборлар 

мен өлшеу әдістемелерін. 
Бакалавр жасай білуі тиіс: 



 
 

- зерттелетін құбылыстардың физикалық механизмдерін аша білуі; 
- нақты процестердегі термодинамикалық параметрлердің өзгеруін 

талдай білуі. 
Бакалавр келесі практикалық дағдыларды меңгеруі тиіс: 

- есептерді шешуде молекулалық физиканың және термодинамиканың 
негізгі заңдарын қолдана білу; 

- молекулалық физиканың заңдарын табиғи ортаның кешендерінің 
қасиеттерімен құрылымдарын зерттеуге әртүрлі деңгейде пайдалана білу; 

- термодинамикалық параметрлер және константаларды өлшеу, 
эксперимент нәтижелерін таблицалар мен графиктер түрінде кескінде білу; 

- өлшеу қателіктерін бағалай білу.  
Бұл пән «Молекулалық физика бойынша физикалық практикум» пәнімен  

қоса параллель оқылады.  
Пәннің пререквизиттері:  
Аталған курсты игеруге орта мектеп дәрежесіндегі физиканы, ”Жалпы 

физика” курсының ”Механика” бөлімін және математикалық талдау мен 
векторлық талдаудың негізін білуі қажет.  

Пәннің постреквизиттері: ”Молекулалық физика” пәнін игеру ”Жалпы 
физика” курсының келесі бөлімдерін, теориялық физика курсын, әсіресе, оның 
статистикалық физика мен термодинамика бөлімдері физика мамандықтарына 
оқылатын арнайы пәндерді игеруге өте қажетті. 

 
ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптардың атаулары 
1 Тепе-теңдік макропараметрлер. Қысым және температура 
2 Статистикалық әдіс 
3 Жылдамдықтар бойынша молекулалардың Максвелл үлестірімі 
4 Термодинамиканың бірінші бастамасы 
5 Термодинамиканың екінші бастамасы 
6 Тасымалдау процестері 
7 Нақты газдар, сұйықтар және қатты денелер 
8 Фазалық ауысымдар 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе  
Пәнді оқытудың мақсаттары мен талаптары – курстың бұл бөлімін 

физикалық теорияны бақыланған нәтижелерді жалпылау, эксперимент және 
практикалық тәжірибелер арқылы пәннің арнайы ерекшеліктерін жүйелік 
ашумен бірге, молекулалық физиканың заңдарының статистикалық сипатының 
бар екенін көрсету. Молекулалық физиканың басқа ғылымдардан 
принципиальдық ерекшелігі зерттелетін кешендердің қасиеттерін жеке 
бөлшектер ие емес (мысалы: қысым, температура). 



 
 

Молекулалық физика пәні. Материальдық денелердің молекулалық-
кинетикалық үлгісі. Атомдар мен молекулалардың массалары. Құрылымдық 
элемент. Заттың саны – моль. Феноменолоғтық, термодинамикалық, және 
молекулалық-кинетикалық зерттеу әдістері. Зат қасиеттерінің оның 
құрылымымен және құрылымдық элементтерінің жылулық қозғалысының 
байланысы. Заттың үш фазасы: газ, сұйық ижәне қатты дене. Идеал газ үлгісі. 
Молекулалық физиканың даму тарихына қысқаша шолу. Молекулалық 
физиканы зерттеу барысында ақпараттық технологияларды қолдану. 
Экологиялық проблемаларды шешудегі молекулалық физика әдістерінің 
алатын орыны.  

Демокрит (V ғ. б.э.дейін) біртұтас көрінетін денелер бөлінбейтін 
бөлшектерден (атомдардан) тұратынын айтқан болатын. Осы тұжырымдар 
Р.Бойльдің, И.Ньютонның және басқа ғалымдардың өз жалғасын тапты (XVII 
ғ.). Қазіргі заманғы молекулалық-кинетикалық теорияның негізін 
М.В.Ломоносов қалады,бұл  ғалым бірінші болып молекулалардың айналмалы 
қозғалысын қарастырды. Молекулалық-кинетикалық теория өзінің дамуын 
келесі ғалымдардың еңбектерінде  тапты: Р.Клаузиус, Д.Максвелл, Л.Больцман, 
Д.И.Менделеев және т.б. 

Молекулалық  физикада баяндалған заңдар және құбылыстар  
биофизиканы, молекулалық биофизиканы, жылуэнергетиканың негіздерін, 
материалтануды және басқа ғылымдарды зерттеудің негізінде жатыр. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

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

теңдік. Тепе-теңдік макропараметрлер.  Тығыздық. Концентрация – берілген 
компоненттің  қоспадағы салыстырмалы үлесін сипаттайтын шама. 
Молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. Қысым. Температура. 
Оларды өлшеу әдістері, өлшем бірлігі. Менделеев – Клапейрон теңдеуі. 
Изопараметрлік процестер. Дальтон заңы. Паскаль заңы. Идеал газдың ішкі 
энергиясы. Энергияның молекулалардың еркіндік дәрежелері бойынша тең 
үлестірілу заңы. Молярлық және меншікті жылусиымдылық.  

 
Статистикалық әдіс 
Математикалық статистиканың негізгі түсініктері. Молекулалық 

жүйелердегі кездейсоқ оқиғалар және кездейсоқ шамалар. Броундық 
қозғалыс және оны молекулалық физикада бақыланатын кездейсоқ 
шамалардың түрі ретінде пайдалану. Оқиғалардың болу ықтималдылығы. 
Ықтималдылық тығыздығы. Мөлшерлеу жағдайы. Ықтималдылықтарды 
қосу және көбейту. Дискреттік және үздіксіз кездейсоқ шамалардың орташа 
мәндері. Термодинамикалық жүйелердің статистикалық ансамблі туралы 
түсінік.  Ды Ансамбль және уақыт бойынша орташаларды есептеу. 
Эргодикалық болжам. Флуктациялар. Кездейсоқ шамалардың корреляциясы. 



 
 

Биномдық үлестірілімдер. Пуассон үлестірілімі. Гаусс үлестірілімі. 
Макрокүйлер мен микрокүйлер. Термодинамикалық ықтималдылық 
(статистикалық салмақ) – бұл микрокүйлер саны, яғни олардың жиынтығы 
нақты макрокүйлерді туындатады.  

 
Жылдамдықтар бойынша молекулалардың Максвелл үлестірімі 
Молекулалардың соқтығысуы тепе-теңдік күйдегі жылдамдықтар 

бойынша молекулалар үлестірімінің  орнауының себебі. Газдардағы 
молекулалардың орташа сипаттамалық жылдамдықтары. Белгіленген 
иньервалдағы жылдамдықтары бар молекулалар саны. Газ қоспаларындағы 
әртүрлі температуралардағы химиялық компоненттер үшін жылдамдықтар 
Максвелл үлестірім функциясы (жылдамдықтар модулі үшін). 
Молекулалардың компоненттері бойынша үлестірім функциялары және 
жылдамдық векторларына арналған үлестірім функциялары. Өлшемсіз 
максвелл  функциясы. Температура – тепе-теңдік күйдегі бейберекет 
қозғалыстағы газ молекулаларының жылулық орташа кинетикалық 
энергиясының өлшемі. Барометрлік формула. Больцман үлестірімі. Перрен 
тәжірибесі. Максвелл-Больцман үлестірімі. Опыты с молекулярными 
пучками как экспериментальное подтверждение максвелловского 
распределения. Отрицательные температуры. 

 
Термодинамиканың бірінші бастамасы 
Термодинамиканың зерттеу кешені. Термодинамиканың негізгі заңдары 

(термодинамиканың бастамалары) бақыланатын құбылыстардағы 
энергияның өзгерісімен бірге жүретін процестерді  жалпылау. Күй 
функциялары. Термодинамиканың нөлдік бастамасы. Температура. 
Термодинамиканың бірінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. 
Термодинамиканың бірінші бастамасы бірінші текті мәңгілік 
қозғалытқыштарды жасалуына тиым салады. Ішкі энергия - күй функциясы. 
Жұмыс процестің функциясы. Термодинамикадағы жұмыс және жылу ішкі 
энергияның өзгеру түрі.  Қайтымды және қайтымсыз процестер. Әртүрлі 
процестердегі термодинамикалық жүйенің жылусиымдылығы. 
Жылусиымдылықтардың арасындағы байланыс және идеал газ 
молекулаларының еркіндік дәрежелері арқылы өрнектелінуі. 
Жылсиымдылықтың классикалық теориясының кемшіліктері. Кванттық 
жылусиымдылық теориясы туралы түсінік. Термодинамиканың бірінші 
заңын және идеал газдың күй теңдеуін  изобаралық, изохоралық, изотермдік 
және адиабаталық процестерді сипаттауға қолдану. Жүйенің бір күйден 
екінші күйге өту кезіндегі жүйенің ішкі энергиясының, істелінген 
жұмыстың, алынған жылу мөлшерінің өсімшесін анықтау. Әртүрлі 
координатадағы процестердің графиктері. Жұмыстық диаграмма, жылулық 
диаграмма. Политроптық процесс. Политроптық процестің 
жылусиымдылығын политропа көрсеткішінің функциясы арқылы өрнектеу.  



 
 

 
Термодинамиканың екінші бастамасы 
Циклдық  процестер. Циклдың жұмысы. Карно циклы. Карно 

циклының пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК). Мұздатқыш машина және 
қыздырғыш. Карно теоремалары. Клаузиус теңсіздігі. Энтропия. 
Термодинамиканың екінші бастамасы. Кельвин тұжырымдамасы. 
Термодинамиканың екінші бастамасының Клаузиус берген тұжырымдамасы. 
Термодинамиканың екінші бастамасының басқа тұжырымдамалары және 
олардың өзара сәйкестігі. Термодинамиканың екінші бастамасы екінші текті 
мәңгілік қозғалытқыштарды жасалуына тиым салады. Техникада 
циклдардың қолданылуы.  Идеал газдың энтропиясы. Изопараметрлік 
процестердегі энтропияның өзгерісі. Тұйық жүйелердегі энтропияның өсу 
заңы. Қайтымсыз процестердегі энтропияның өзгерісі.  Термодинамиканың 
екінші бастамасының статистикалық сипаты.  Негізгі термодинамикалық 
теңдіктер. Термодинамикалық функциялар туралы түсінік. Максвелл 
қатынастары.  Қайтымсыз процестер термодинамикасы туралы түсініктер. 

 
Тасымалдау процестері 
Орташа  соқтығысу жиілігі. Молекулалардың еркін жүру жолы және 

еркін жолына кететін орташа уақыт, газокинетикалық қима. Молекулааралық 
әрекеттесу күштері және қарапайым потенциалдар: қатты сфера, Леннард-
Джонс потенциалы, Сэзерленд потенциалы және басқалары. Неоднородные 
системы как системы, в которых существуют градиенты макропараметров 
(концентрации, температуры или скорости течения). Виды процессов 
переноса: вязкость, теплопроводность, диффузия, термодиффузия. 
Физическая сущность процессов переноса вещества, импульса, энергии. 
Общее уравнение переноса. Экспериментальные методы исследований 
процессов переноса. Наблюдаемые потоки импульса, энергии и вещества. 
Тасымалдау құбылыстарын сипаттайтын феноменолоғтық қатынастар: 
Ньютонның тұтқыр үйкеліс заңы, Фурье заңы,  Фик заңы. Тасымалдау 
коэффициенттері. Газдардағы тасымалдау процестерінің кинетикалық 
теориясы.  Молекулалық қозғалыстарды сипаттайтын шамалар арқылы 
тасымалдау коэффициенттерін өрнектеу. Тасымалдау коэффициенттерінің 
қысым және температураға тәуелділігі. Теория мен тәжірибені салыстыру. 
Сиретілген газдардағы физикалық құбылыстар. Сұйықтардағы және қатты 
денелердегі тасымалдау құбылыстарының ерекшеліктері. Френкель 
формуласы.  

 
Нақты газдар, сұйықтар және қатты денелер   
Нақты газдар қасиеттерінің идеал газдардың қасиеттерінен ауытқуы.  

Эндрюстің тәжірибелік изотермалары. Нақты газдар изотермаларын талдау. 
Нақты газдардың ерекшеліктерін ескеретін күй теңдеулері. Ван-дер-Ваальс 
теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Орнықсыз күйлер. Критикалық 
температура. Критикалық күй. Келтірілген айнымалылардағы Ван-дер-



 
 

Ваальс теңдеуі. Сәйкестік күй заңы. Нақты газдардың ішкі энергиясы. 
Вириальдық күй теңдеуі. Джоуль-Томсон құбылысы газдың нақты 
қасиеттерінің білінуі. Газдарды сұйылтуға Джоуль-Томсон  құбылысын 
пайдалану.  Газдардағы кластерлер. Төменгі температурадағы заттардың 
қасиеттері.  

Сұйық күйдің ерекшеліктері. Сұйық бетінің еркін энергиясы. Беттік 
керілу. Беттік керілу коэффициенті беттің еркін энергиясының меншікті 
тығыздығы ретінде. Екі сұйықтың және сұйық пен қатты дененің 
шекарасындағы тепе-теңдік жағдайлары. Қисық беттің астындағы қысым. 
Лаплас формуласы. Капиллярлық құбылыстар. Плато тәжірибелері. Табиғи 
процестердегі капиллярлық құбылыстардың ролі. Сұйықтардың құрылымы. 
Жақыннан және алыстан әсер ету реттері.  Сұйықтардағы молекулалардың 
жылулық қозғалысы. Сұйық ертінділер. Қаныққан бу қысымының 
концентрацияға тәуелділігі.  Рауль заңы.  Генри заңы.  Осмостық қысым. 
Вант-Гофф заңы.  

Заттың кристалдық және аморфтық күйлері. Кристалл 
симметриясының элементтері. Кристалдардың және кристалдық жүйелердің 
классификациялары. Элементар ұяшық. Кристалдың физикалық типтері. 
Кристалдардағы ақаулар. Қатты денелердің жылусиымдылығы. 
Жылусиымдылықтың классикалық теориясы.  Дюлонг – Пти заңы. Қатты 
денелер жылусиымдылығының кванттық теориясы. Жылусиымдылықтың 
температураға тәуелділігі: теория және эксперимент. Сұйық кристалдар. 

 
Фазалық ауысымдар  
Бірінші және екінші текті фазалық ауысымдар. Тәжірибелік нәтижелер. 

Үш фазалы жүйенің күй диаграммасы. Клапейрон– Клаузиус теңдеуі. 
Қалыпты және аномальдық заттарға арналған газ – сұйық – қатты денелер 
үшін күйлер диаграммасы. Үштік нүкте. Бірінші текті фазалық ауысымдар. 
Сұйық гелийдің қасиеттері. Гелийдің күй диаграммалары. Асқынаққыштық.  

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Атомдар мен молекулалардың массаларын есептеу. Жүйенің 
құрылымдық элементтерін анықтау. Зат мөлшері – моль. Әртүрлі 
молекулалық жүйелер үшін моль санын анықтау. 

2. Идеал газдың күй теңдеуіне арналған есептер шығару. 
3. Молекулалардың Максвелл және Больцман үлестіріміне есептер 

шығару. 
4. Термодинамиканың бірінші бастамасы. 
5. Изопараметрлік процестер. 
6. Термодинамиканың екінші бастамасы. 
7. Нақты газдар. Фазалық ауысымдар. 
8. Сұйық күйдің ерекшеліктері. Капиллярлық құбылыстар. 



 
 

9. Қатты денелердің жылусиымдылығы. 
10. Тасымалдау процестері. 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Ықтималдылықтардың биномдық үлестірілім заңы. 
2. Ауырлық күш өрісіндегі газ молекулаларының биіктік бойынша 

үлестірілуі. 
3. Барометрлік формула. 
4. Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша үлестірілу 

заңы. 
5. Гей-Люссака заңы. 
6. Шарль заңы. 
7. Бойль-Мариотт заңы. 
8. Больцман тұрақтысын анықтау. 
9. Термоэлектрлік термометрді градуирлеу.  
10. Қалайының кристаллдану кезіндегі меншікті кристаллдану (балқу) 

жылуын және энтропияның өзгерісін анықтау. 
11. Ср/Сv қатынасын тұрғын толқындар әдісімен анықтау. 
12. Ср/Сv қатынасын методом Клемана-Дезорма  әдісімен анықтау. 
13. Тұрақты қысымдағы ауаның жылусиымдылығын  анықтау. 
1. Определение теплоемкости воздуха при постоянном давлении. 
14. Тұрақты көлемдегі ауаның тұтқырлығын анықтау. 
15. Ауаның тұтқырлығын анықтау. 
16. Сұйықтар тұтқырлығының температураға тәуелділігін зерттеу. 
17. Сұйықтар тығыздығының температураға тәуелділігін зерттеу. 
18. Сұйықтардың беттік керілу коэффициентін анықтау. 
19. Металдардың меншікті жылусиымдылықтарын анықтау. 
20. Квазистационарлық режімде заттардың жылуөткізгіштігін 

калориметрлік әдіспен анықтау. 
21. Ван-дер-Ваальс тұрақтыларын анықтау. 
22. Ертінділердің қайнау нүктесін анықтау. 
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ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 
 

Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері 
«Математикалық талдау 2» пәні классикалық математикалық талдаудың 

бір бөлігі. Бұл пәнде зерттелетін негізгі объекті ең алдымен функция болып 
табылады. Табиғат, қоғам заңдары, техниканың, экономиканың түрлі есептері 
әртүрлі функциялар мен олардың туындысы арқылы сипатталады, сондықтан, 
мұндай есептерді зерттеу үшін функциялардың түрлі қасиеттерін және оларды 
зерттеудің күшті әдістерін білу талап етіледі. Сондықтан да математикалық 
талдау жаратылыстану – математикалық білімнің құрамды бөлігі болып 
табылады. 

Пәннің мақсаты – студенттерді көп айнымалы функциялардың дифферен-
циалдық және интегралдық есептеулерінің, сандық және функционалдық 
қатарларды, Фурье қатарлары, меншіксіз интегралдарды, еселі интегралдарды, 
қисықсызықты интегралдарды және беттік интегралдарды зерттеудің іргелі 
әдістерімен таныстыру. Бұл пәннің қарастырылатын негізгі мәселесі 
интегралдық есептеулер теориясы. Табиғаттың көптеген заңдары, механика, 
техника және экономиканың түрлі есептері көп айнымалы функциялар мен 
интегралдарды (еселі, қисықсызықты, беттік, меншіксіз) қолдану арқылы 
сипатталады. Сондықтан, мұндай есептерді меңгеріп, зерттеу үшін көп 
айнымалы функциялардың дифференциалдық және интегралдық есептеулерінің 
теориясын білу қажет. Бұл себепті математикалық талдау, соның ішінде осы 



 
 

пән, математика білімнің құрамды бөлігі болып табылады. Пәннің негізгі 
қолданулары математиканың, механиканың және физиканың кейбір бөлімдерін 
ары қарай зерттеуге, оқып – білуге қажетті. 

Бұл курстың мақсаты мағлұматтар (анықтамалар, теоремалар, осы 
теоремалардың дәлелдеулері, теоремалар мен дәлелдеулерінің арасындағы 
қатынастары, берілген есептерді шешу әдістері) жиынтығын жеткізу және осы 
мағлұматтарды әртүрлі ғылым салалары мен тәжірибеде қолдану дағдыларына 
студенттерді оқыту ғана емес, сонымен қатар  студенттердің математиканы 
меңгеру үшін қажетті логикалық ойлау қабілеттерін және математикалық 
мәдениетін, математикалық (сапалық, аналитикалық және геометриялық) 
интуициясын  дамыту болып табылады.  

Жалпы ғылыми білім саласы болып табылатын бұл пәнді меңгеру үшін 
орта мектеп білімі көлеміндегі математиканы, сонымен қатар осы пәнмен 
параллелді түрде оқытылатын жоғары математика курсын да жақсы меңгеру 
қажет. 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студент: 
• көп айнымалы функциялардың шектерін, дифференциялдарын 

есептей білуі қажет; 
• екі және үш еселі интегралдарды, қисық сызықты және беттік 

интегралдарды есептей білу; 
• нақты тәжірибелік есептерді шешу барысында меңгерген теориялық 

білімін тиімді қолдана білуі керек; 
• оқу – әдеби құралдарды пайдалана білуі қажет. 
Студент меңгеруі қажет: 
•  алынған нәтижелерді мағыналы түсіндіру әдістемелерін; 
• интегралды есептеу әдістерін; 
• функцияларды Фурье қатарына жіктеу және қатарларды зерттеу 

және т.с.с. 
Әрбір тақырып студенттердің жоғары білімді түбегейлі маман ретінде 

қалыптасуына көмекші болатын өзіндік шығармашылық жұмыстарын 
ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады. Студенттердің тексерілетін өзіндік 
жұмыстарының мазмұны мен формасы мамандарды даярлау мақсаты мен 
міндетіне сәйкес болуы қажет. 

Оқытушының басқаруымен орындалатын студенттердің өзіндік 
жұмыстарын ұйымдастыру барысына ерекше назар аудару қажет. Өзіндік 
жұмыстар жүйесін даярлау ұсынылады. 

Бұл бағдарлама жоғары оқу орындарының физика – техникалық 
маманды-ғында оқитын студенттерге арналған. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
 

№ Тақырыптар атауы 
1.  Бірінші текті меншіксіз интеграл 



 
 

2.  Екінші текті меншіксіз интеграл 
3.  Сандық қатарлар 
4.  Функционалдық қатарлар 
5.  Фурье қатары 
6.  Көп айнымалы функциялар 
7.  Көп айнымалы функцияның дербес туындылары 
8.  Көп айнымалы функцияның жоғарғы ретті дербес туындылары 
9.  Көп айнымалы функцияның экстремумы 
10.  Екі еселі интегралдар 
11.  Үш еселі интегралдар 
12.  Екі және үш еселі интегралдардың физикада және механикада 

қолдану 
13.  Бірінші текті қисық сызықты интеграл 
14.  Екінші текті қисық сызықты интеграл 
15.  Скалярлық және векторлық өрістер 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Алгебра және математикалық талдау сабақтасып, кез келген 

математикалық пәннің негізі болып табылады. Оның мақсатына студенттердің 
логикалық ойлауы мен басқа да математикалық пәндерді оқу үшін қажетті 
математикалық мәдениетті дамыту кіреді. Математикалық талдаудың құрылуы 
адамның ақыл-ойының ең үлкен жетістігінің бірі болып табылады. Ол бөлек 
физикалық және геометриялық есептерді қараудан жоғары деңгейдегі есептерді 
жалпы әдіспен шешуге мүмкіндік береді. Математикалық талдаудың дамуы 
техника мен ғылымның дамуына зор ықпалын тигізді. 

Пәнді зерттеудің объектілеріне көп айнымалы функциялар, қисық 
сызықты интегралдар, еселі интегралдар және өрістер теориясының 
элементтері жатады. Бұл объектілер математиканың, механиканың және 
эканомиканың көптеген есептерін шешу барысында туындайды, объект күйінде 
кездеседі, және олар осы сияқты есептердің шешімінің құралы ретінде 
қолданылады, сол себепті олардың теориялық және қолданбалы маңызы бар. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе. Бірінші текті меншіксіз интеграл 
Курстың аты, тарихы, басқа математикалық пәндермен байланысы, 

табиғи ғылымдағы, экономикадағы, техникадағы, әлеуметтік ғылымдардағы 
және олардың қолданымындағы алатын орны мен рөлі. Бірінші текті меншіксіз 
интеграл ұғымы және оның жинақтылығы. Бірінші текті меншіксіз 
интегралдың жинақталу критерийі. Жинақталудың қажетті белгісі. Абсолютті 
және шартты жинақталу. Дирихле белгісі.  

 



 
 

Екінші текті меншіксіз интеграл 
Екінші текті меншіксіз интеграл ұғымы және оның жинақтылығы. 

Жинақталу критерийі. Екінші текті меншіксіз интегралды бірінші текті 
меншіксіз интегралға келтіру. 

 
Сандық қатарлар  
Сандық қатардың жинақталуы және қосындысы. Коши критерийі. Оң 

таңбалы қатарлар. Қатарларды салыстыру. Қатар жинақталудың Даламбер, 
Коши, Раабе, Гаусс және интегралдық белгілері. Таңбалары ауыспалы сандық 
қатарлар. Лейбниц белгісі. Абсолютті және шартты жинақтылық.  

 
Функционалдық қатарлар 
Дәрежелік қатарлар. Жинақталу радиусы және жинақталу интервалы. 

Дәрежелік қатардың бірқалыпты жинақтылығы және қосындының үзіліссіздігі. 
Дәрежелік қатарды мүшелеп дифференциалдау және интегралдау. Тейлор 
қатары. Қарапайым функцияларды дәрежелік қатарға жіктеу. Қатарларды 
жуықтап есептеуде қолдану.  

 
Фурье қатары 
Евклид кеңістігіндегі ортонормаланған жүйе және Фурье қатары. Бессель 

теңсіздігі. Парсеваль теңдігі.   
 
Көп айнымалы функциялар 
n-өлшемді евклид кеңістігі. n-өлшемді евклид кеңістігінде ашық және 

жабық жиындар, олардың негізгі метрикалық және топологиялық мінездемелері 
мен қасиеттері. n-өлшемді евклид кеңістігінде тізбектің жинақтылығы. Көп 
айнымалы функциялар. Көп айнымалы функцияның шегі, шектің бар болу 
шарты. Қайталамалы шектер. Көп айнымалы функцияның үзіліссіздігі. 
Вейерштрасс теоремасы.  

 
Көп айнымалы функцияның дербес туындылары 
Туынды және дифференциалдануы. Бағыт бойынша туынды. Градиент. 

Дербес туындылар. Дифференциалданудың қажетті шарты. Бетке жанама 
жазықтық пен нормал. Күрделі функцияны дифференциалдау.  

 
Көп айнымалы функцияның жоғарғы ретті дербес туындылары 
Жоғарғы ретті дербес туындылар, аралас туындының қасиеттері, жоғарғы 

ретті дифференциалдар. Көп айнымалы функцияның Тейлор формуласы. 
 
Көп айнымалы функцияның экстремумы 
Экстремум.  nR  нен nR  бейнелелер, оларды дифференциалдау, туынды 

матрицасы. Якобиан. Айқын емес функциялар туралы теоремалар. 
Айнымалыны алмастыру. Функция тәуелділігі. Шартты экстремум. 

 



 
 

Екі еселі интегралдар 
Тіктөртбұрышта және кез келген облыста берілген екі еселі Риман 

интегралы. Екі еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Екі еселі 
интегралдарда айнымалыны алмастыру. 

 
Үш еселі интегралдар 
Тіктөртбұрышта және кез келген облыста берілген үш еселі Риман 

интегралы. үш еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Үш еселі 
интегралдарда айнымалыны алмастыру.  

 
Екі және үш еселі интегралдардың физикада және механикада 

қолдану 
Екі және үш еселі интегралдардың физикада және механикада қолдану. 

Ауданды, көлемді, статикалық моменттерді және ауырлық центрін есептеу. 
 
Бірінші текті қисық сызықты интеграл 
Бірінші текті қисық сызықты интегралдың анықтамасы, интегралдың 

қасиеттері, физикалық мағанасы. Бірінші текті қисық сызықты интегралды 
есептеу.  

 
Екінші текті қисық сызықты интеграл 
Екінші текті қисық сызықты интегралдың анықтамасы, интегралдың 

қасиеттері, физикалық мағанасы. Екінші текті қисық сызықты интегралды 
есептеу.  

 
Скалярлық және векторлық өрістер 
Скалярлық және векторлық өрістердің анықтамалары. Скалярлық және 

векторлық өрістердің бағыттары бойынша туындылар. Грин формуласы. 
Потенциалды және соленоидалді өрістер. 

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бірінші текті меншіксіз интеграл. 
2. Екінші текті меншіксіз интеграл. 
3. Сандық қатарлардың жинақтылығы.  
4. Ауыспалы таңбалы қатарлар. Абсолютті және шартты жинақтылық. 

Лейбниц белгісі. 
5. Функционалдық қатар. 
6. Дәрежелік қатардың жинақталу облысын табу. 
7. Қарапайым функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. 
8. Тригонометриялық Фурье қатары.  
9. Көп айнымалы функцияның шегі.  
10. Көп айнымалы функцияны дифференциалдау.  



 
 

11. Көп айнымалы функцияның экстремумы.  
12. Шартты экстремум. 
13. Екі еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Екі еселі 

интегралдарда айнымалыны алмастыру. 
14. Үш еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Үш еселі 

интегралдарда айнымалыны алмастыру. 
15. Екі және үш еселі интегралдардың физикада және механикада 

қолдану. 
16. Грин формуласы. 
17.  Қисық сызықты интегралды есептеуде оның жолдан тәуелсіздік 

шарты. 
18. Скалярлық және векторлық өрістер. 
19. Ағын.  
20. Циркуляция. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бірінші текті меншіксіз интеграл. 
2. Екінші текті меншіксіз интеграл. 
3. Анықтама бойынша қатардың қосындысын есептеу. 
4. Қатар жинақтығының қажетті шарты.  
5. Геометриялық және гармоникалық қатарлар.  
6. Мүшелері оң қатарлардың жинақты болуының қажетті белгілері. 
7. Сандық қатарлардың жинақтылығы.  
8. Даламбер және Коши белгілері.  
9. Жинақталудың интегралдық белгісі.  
10. Ауыспалы таңбалы қатарлар. Абсолютті және шартты жинақтылық. 

Лейбниц белгісі. 
11. Функционалдық қатар. 
12. Дәрежелік қатардың жинақталу облысын табу. 
13. Қарапайым функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. 
14. Анықталған интегралдарды және функцияның мәнін жуықтап 

есептеу. 
15. Ортонормаланған тригонометриялық функциялар жүйесі. 
16. Тригонометриялық Фурье қатары.  
17. Көп айнымалы функцияны дәрежелік қатарға жіктеу. 
18. Екі айнымалы функцияның бірінші және екінші ретті дербес 

туындылары.  
19. Көп айнымалы функцияның шегі.  
20. Көп айнымалы функцияны дифференциалдау.  
21. Көп айнымалы функцияның экстремумы.  
22. Тұйық облыста функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін есептеу. 
23. Шартты экстремум. 



 
 

24. Екі еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Екі еселі 
интегралдарда айнымалыны алмастыру. 

25. Үш еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Үш еселі 
интегралдарда айнымалыны алмастыру. 

26. Екі және үш еселі интегралдардың физикада және механикада 
қолдану. 

27. Грин формуласы. 
28. Қисық сызықты интегралды есептеуде оның жолдан тәуелсіздік 

шарты. 
29. Скалярлық және векторлық өрістер. 
30. Ағын.  
31. Циркуляция. 
32. Стокс формуласы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бірінші және екінші текті меншіксіз интегралдар. 
2. Анықтама бойынша қатардың қосындысын есептеу. 
3. Қатар жинақтығының қажетті шарты.  
4. Мүшелері оң қатарлардың жинақты болуының қажетті белгілері. 
5. Сандық қатарлардың жинақтылығы.  
6. Ауыспалы таңбалы қатарлар. Абсолютті және шартты жинақтылық. 

Лейбниц белгісі. 
7. Функционалдық қатар. 
8. Дәрежелік қатардың жинақталу облысын табу. 
9. Анықталған интегралдарды және функцияның мәнін жуықтап есептеу. 
10. Тригонометриялық Фурье қатары. Функцияларды синустар немесе 

косинустар бойынша жіктеу. 
11. Көп айнымалы функцияның шегі.  
12. Көп айнымалы функцияның дербес туындылары және оларды 

дифференциалдау.  
13. Көп айнымалы функцияның экстремумы.  
14. Тұйық облыста функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін есептеу. 
15. Шартты экстремум. 
16. Екі еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Екі еселі 

интегралдарда айнымалыны алмастыру. 
17. Үш еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Үш еселі 

интегралдарда айнымалыны алмастыру. 
18. Екі және үш еселі интегралдардың физикада және механикада 

қолдану. 
19. Грин формуласы. 
20. Қисық сызықты интегралды есептеуде оның жолдан тәуелсіздік 

шарты. 



 
 

21. Скалярлық және векторлық өрістер. 
22. Ағынды есептеу.  
23. Циркуляцияны есептеу. 
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ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 
 

Жалпы физика курсының «Электр және магнетизм» бөлімі зарядталған 
бөлшектердің өзара әсерлесуіне себепші орта ретінде алынатын өріс 
концепциясына негізделген. Бұл жерде өріс материяның ерекше түрі ретінде 
қарастырылады. 

«Электр және магнетизм» пәнінде электрлiк және магниттiк 
құбылыстарды эксперименттiк заңдар негiзiнде жалпылай отырып, олардың 
теориялық тұрғыдан тұжырымдалуы және практикада қолдануы қарастырылған. 
Пәннің ерекшелігі, бұл жерде векторлық және тензорлық талдаудың күрделі 
математикалық аппаратын қолдануды қажет етеді. Бірақ, негізгі назарды 
классикалық электрдинамика мен қазіргі заманғы құрылғылар мен 
қондырғыларда кездесетін (термоэлектрондық эмиссия, Холл эффектісі және 
т.б.) әртүрлі электрмагниттік үрдістер мен құбылыстар туралы түсінікті 
қалыптастыратын шешуші эксперименттер мен тәжірибелерге аудару қажет. 
Негізгі құбылыстардың қарапайымдылығына қарамастан, электрмагниттік 
құбылыстар  физиканың көптеген саласын зерттеуде алатын орны өте жоғары.  
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Пәнді оқу үшін жалпы физиканың келесі бөлімдерін  «Механика», 

«Молекулалық физиканы», сонымен қатар «Математикалық талдау», 
«Векторлық және тензорлық талдаудың негіздері» курстарын білу қажет.  



 
 

Постреквизиттер: 
«Атомдық физика», «Ядролық физика»,  «Кванттық механика», «Қатты 

дене физикасы», «Плазма физикасы». 
«Электр және магнетизм»  пәнін  оқып үйренгеннен кейін бакалавр 

кәсіптік бағытқа байланысты 
• классикалық  электрдинамиканың іргелі заңдарын; 
• электр және магнетизм курсының негізгі түсініктері мен физикалық 

шамаларды; 
• физикалық моделдер мен классикалық электрдинамика 

теориясының қолдану шекарасын айқындауды; 
• физикалық құбылыстарды зерттеулерде теориялық және 

эксперименттік әдістерді қолдануды;  
• физиканың нақты есептерін шешу барысында электрмагниттік 

құбылыстардың негізгі заңдарын қолдануды; 
• эксперимент бойынша алынған нәтижелерді классикалық 

электрдинамика заңдарының негізінде түсіндіре білуі тиіс. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптың атауы 
1 Электрстатика. Ваккумдағы электр өрісі 
2 Электрстатикалық өрістің потенциалдылығы 
3 Өткізгіштердегі электрстатикалық өріс 
4 Диэлектриктердегі электрстатикалық өріс 
5 Электр өрісінің энергиясы 
6 Тұрақты электр тогы 
7 Металдардың және электролиттердің электрөткізгіштік  

механизмі. Зонналық теория 
8 Шалаөткізгіштердің электрөткізгіштігі 
9 Термоэлектрлік құбылыстар 

10 Газдардың электрөткізгіштігі 
11 Тұрақты токтың магнит өрісі 
12 Заттардың магнит өрісі  
13 Электрмагниттік индукция құбылысы 
14 Квазистационар айнымалы ток 
15 Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік толқындар 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰН 

 
Кіріспе 
Пәннің мақсаты: 



 
 

Тәжірибе және ғылыми эксперимент арқылы алынған нәтижелерді 
жалпылау негізінде электрмагниттік құбылыстардың негізгі заңдылықтарын 
мазмұндау.  

Оқытуда қойылатын мәселелер: 
• әртүрлі конфигурациядағы электрмагниттік өрісте болатын 

физикалық құбылыстар мен үрдістерді оқып үйрену және олардың арасындағы 
байланыстарды тағайындау;  

• студенттерді электрмагнетизмнің негізгі заңдарымен таныстыру. 
Осы заңдардың  эксперименттік  негізіне,  сонымен қатар олардың  әртүрлі 
математикалық  сипатталуына  аса көңіл аударту;  

• әртүрлі шешу амалдарын қолдана отырып, есептерді қою мен 
шешудің дағдыларын қалыптастыру;  

• әртүрлі есептерді шешуде алған білімдерін қолдана білу.   
Пәннің зерттеу нысаны: зарядталған бөлшектер, олардың динамикасы 

және электрмагниттік  өріс арқылы әсерлесуі.  
Пәнді оқыту әдістері:  теориялық, физикалық эксперимент  және 

бақылау. Сонымен қатар пәнді оқыту барысында мәселеге негізделген,  
компьютерлік программаның көмегімен оқыту, жүйелеп оқыту әдістері және 
т.б дәстүрлі емес оқыту әдістері қолданылады.  

Пәннің ролі және ғылымдағы алатын орны: электр және магнетизм 
әлемнің пайда  болуының негізі болатын және табиғи заңдылықтармен 
анықталатын   микроскопиялық зарядталған бөлшектердің (электрон, ион және 
т.б.) қозғалысы мен әсерлесуі  туралы ғылымдардың бөлімі болып табылады. 

Пән туралы қысқаша тарихи деректер: электр барлық электрмагниттік 
құбылыстың, яғни электр зарядының болуына және олардың қозғалысы мен 
өзара әсеріне негізделген құбылыстардың жиынтығы, Қарапайым электрлік 
және магниттік құбылыстар ерте заманда-ақ белгілі болғанымен  17 ғасырға 
дейін дами алған жоқ. 18 ғасырда да ол ілім жүйеге түспеген фактілер мен бір-
біріне қайшы жорамалдар жиынтығынан тұрды.  

1600ж. У. Гильберт электр деген ұғымды енгізген.  
1650 ж. Отто фон Герик қарапайым электрстатикалық машинаны 

жасады.   
1773 ж. Г. Кавендиш және Ш. Кулон 1785 ж. жүргізілген өлшеулерге 

сүйене отырып электрстатиканың негізгі заңын (Кулон заңы) тұжырымдап 
берді.  

1791 ж. Л. Гальвани  мен А. Вольта  (1794 ж.) –химиялық  және 
контактілік электр көздерін ашқаннан кейін электр  жөніндегі ілім тарихындағы 
жаңа кезең басталды. Осыдан кейін электр  тогын зерттеу күшті қарқынмен 
жүргізіле бастады.  

1820 ж. Х. Эрстед электр тогы мен тұрақты магнит арасындағы 
байланысты ашты. 

 1821 ж. А.Ампер тогы бар екі өткізгіштің өзара әсерлесетіндігін ашты. 
 1831 ж. Фарадей  Эрстед және  Ампер зерттеулеріне сүйене отырып 

электрмагниттік индукция құбылысын ашты.  

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%A3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D2%B1%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%A3&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3.%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93.%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8.%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8


 
 

 1873 ж.  ағылшын физигі  Д. К. Максвелл электрмагниттік құбылыстар 
теориясын жетілдірді. Ол өрістің электрлік және магниттік қасиеттерін 
байланыстыратын теңдеулерді ойлап тапты.   

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМІ 

 
Электрстатика. Ваккумдағы электр өрісі 
Фундаменталдық әсерлердің түрлері. Электрмагниттік әсердің 

табиғаттағы және практикадағы маңызы. Микроскопиялық зарядтар. Зарядтың 
сақталу заңы. Кулон заңы.Кулон заңының өрістік интерпретациясы. Гаусс 
теоремасы. Кулон заңының  дифференциалдық түрде тұжырымдалуы. 

 
Электрстатикалық өрістің потенциалдылығы 
Электрстатикалық өрістегі жұмыс. Скалярлық потенциал. Өріс кернеулігі 

мен потенциал  арасындағы байланыс. Лаплас және Пуассон теңдеулері. 
 
Өткізгіштердегі электрстатикалық өріс 
Өткізгіш бетінде зарядтардың таралуы. Электрстатикалық индукция. 

Өткізгіш маңындағы өріс. Металдық экран. Оңашаланған өткізгіш 
электрсыйымдылығы. Өткізгіштер жүйесі. Конденсатор және оның электр 
сыйымдылығы. 

 
Диэлектриктердегі электрстатикалық өріс 
Диполдің өрісі. Диэлектриктердің полярлануы. Поляризацияланғыштық. 

Байланыстағы зарядтар мен поляризацияланғыштық арасындағы байланыс. 
Ығысу векторы,  диэлектриктін өтімділік. Диэлектриктердегі электрстатикалық 
өріс үшін Гаусс теоремасы. Шекаралық шарттар. 

 
Электр өрісінің энергиясы 
Үздіксіз таралған тарлаған зарядтардың энергиясы. Өздік энергия. Өріс 

энергиясының көлемдік тығыздығы. Зарядталған өткізгіштердің энергиясы. 
Сыртқы өрістегі дипольдің энергиясы. 

Электрстатикалық өрісте нүктелік зарядқа, дипольге, өткізгішке, 
диэлектрикке әсер ететін күштер. Поляры, полярлы емес және 
сегнетоэлектриктер және олардың поляризациялану механизмдері. 

 
Тұрақты электр тогы 
Тұрақты ток бар кездегі электрстатикалық өріс. Бөгде ЭҚК. Джоуль-Ленц 

заңының интегралдық және дифференциалдық түрлері. Ток жұмысы мен қуаты. 
Кирхгоф ережелері. Тұтас ортадағы токтар. 

 
Металдардағы және электролиттегі электрөткізгіштік механизмі. 

Зонналық теория  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA


 
 

Толмен және Стюарт тәжрибелері. Металдар электр өткізгіштігінің 
классикалық элементар теориясы туралы түсінік. Металдардың, 
шалаөткізгіштердің, диэлектриктердің энергетикалық зоналары. 
Электрөткізгіштіктің  температураға тәуелділігі, асқын электрөткізгіштік. 

 
Шалаөткізгіштердің электрөткізгіштігі 
Таза шалаөткізгіштер, меншікті электрөткізгіштік. Донорлы, акцепторлы 

қоспалар, қоспалы электрөткізгіштік. Шалаөткізгіштер электрөткізгіштігінің  
температураға тәуелділігі. Шалаөткізгіштер жапсарының түзеткіштік әсері. 
Шалаөткізгіштік диод, транзистор. Микроэлектроника туралы түсінік. 

 
Термоэлектрлік құбылыстар 
Термоэлектрондық эмиссия құбылысы. Шығу жұмысы, потенциалдардың 

айрымы. Зеебек, Пельтье, Томсон құбылыстары және олардың физикалық 
интерпретациясы. Электролиттер, олардың электрөткізгіштігінің температураға 
тәуелділігі. 

 
Газдардың электрөткізгіштігі 
Ионизациялану және рекомбинациялану процестері. Тәуелді және 

тәуелсіз газдың разрядтар және олардың вольт-амперлік сипаттамасы. Газдық 
разрядтың негізгі түрлері. Плазма.  

 
Тұрақты токтың магнит өрісі 
Ток элементтерінің өзара әсерлесу заңдылықтары. Ампер, Эрстед 

тәжрибелері. Ток элементтерінің өзара әсерлесу заңының өрістік 
интерпретациясы. Био-Савар-Лаплас заңы. Лоренц күші. Ампер заңы. Магнит 
өрісі. Индукция векторының циркуляция туралы теорема. Ток заңы, оның 
дифференциалдық түрі. Магнит өрісі күш сызықтарының тұйықтық  шарты. 

 
Заттардың магнит өрісі  
Элементар токтың магниттік моменті. Магнит моменті. Магнетиктердің 

магниттелуі. Магниттелгіштік. Көлемдік және беттік молекулалық токтар, 
олардың магниттелгіштіктен байланысы. Магнетиктердегі магнит өрісі үшін  
ток заңы. Магнит өрісі кернеулігі, магнетиктің магниттік өтімділігі. Шекаралық 
шарттар. 

Диа-парамагнетиктердің магниттелу механизмдері. Парамагнетиктердің 
магниттелу коэффициентінің температураға тәуелділігі. Кюри заңы. 
Ферромагнетиктердің ерекшеліктері және олардың магниттелу механизмдері. 
Эйнштейн, де-Хааз және Барнетт эффектілері. Домендер, гистерезис тұзағы. 

 
Электрмагниттік индукция құбылысы 
Фарадейдің электромагниттік индукция заңы, оның интегралдық және 

дифференциалдық түрлері. Өздік және өзара индукция құбылысы. 



 
 

Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы. Магниттік моментке әсер ететін 
күштер мен күш моменттері. 

 
Квазистационар айнымалы ток 
Ығысу тогы. Айнымалы ток көзі, кедергісі, сиымдылық және 

индуктивтілігі бар тізбек. Айнымалы ток тізбегіндегі резонанстар. Айнымалы 
токтың жұмысы мен қуаты. Скин-эффект туралы негізгі мағлұматтар.  

 
Максвелл теңдеулері. Электрмагниттік толқындар 
Максвелл теңдеулерінің толық системасы және олардың физикалық 

мағнасы. Электромагниттік өріс энергиясының сақталу заңы. Электромагниттік 
толқындарды шығару. Сызықты осциллятордың электромагниттік толқын 
шығаруы. Жазық толқындар. Электромагниттік толқын энергиясының 
ағынының тығыздығы, массасы, импульсі және олардың арасындағы өзара 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Электрстатика. Кернеулік. Суперпозиция принципі. 
2. Электрстатикалық өріс және оның потенциалдылығы. 
3. Өткізгіштердегі электрстатикалық өріс. 
4. Диэлектриктердегі электрстатикалық өріс. 
5. Тұрақты электр тогы. 
6. Тұрақты токтың магнит өрісі. 
7. Магнетиктердегі магнит өрісі. 
8. Электрмагниттік индукция құбылысы. 
9. Квазистационар айнымалы ток. 
10. Максвелл теңдеулері. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

Жұмыс мақсаты: теориялық білімді бекіту және тәжірибелік дағдыларда, 
есеп шығару амалында қолдану. 

1. Электрстатикалық өріс энергиясы және оны әртүрлі әдіспен 
есептеу. 

2. Локалдық өріс, оның орта өрістен айырмашылығы. Полярлы 
диэлектриктердің поляризациялануының элементар теориясы. 

3. Табиғаттағы электрлік құбылыстар. Олардың адамға әсері. Олардан 
қорғану.  

4. Холл эфффектісі оның ортадағы ток тасымалдаушы бөлшектердің 
табиғатын анықтауға қолданылуы. Асқын өткізгіштік. 



 
 

5. Ферромагнетиктердің ерекшеліктері және олардың магниттелу 
механизмдері. Эйнштейн, де-Хааз және Барнетт эффектілері. Домендер, 
гистерезис тұзағы. 
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ТҮСІНДІРМЕ  ХАТ 

 
«Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер» пәні ядролық физика 

мамандығы  бойынша құрылған оқу жоспарының негiзгi сабақтарының бiрi. 
Бұл пән физика–техникалық, механика т.б. мамандықтарына керектi есептердi 
шығаруға жиi қолданылатын әмбебап құрал болып табылады. Сондықтан 
физиканың әртүрлi қолданбалы саласы бойынша мамандар дайындауда пәннiң 
алатын орны өте зор. Пән математикалық талдау, алгебра пәндерiне сүйене 
баяндалады.  

Алғашында дифференциалдық теңдеулер теориясы қарапайым 
теңдеулердің шешімін табу әдістерімен айналысты. Содан кейін теңдеулер 
шешімінің бар болуы және жалғыздығы туралы, шешімнің сапалы қасиеттерін 
зерттеу секілді негізгі теориялық сұрақтарға көшті. Қазіргі уақытта зерттеулер 
бастапқы және шеттік есептердің жуық (асимптотикалық, сандық т.б.) шешімін 
табудың әдістерін жетілдіру, оңтайлы математикалық моделдер құру 
бағытында жүргізілуде. 

Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер пәнін оқытудың негізгі 
мақсаты: Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер теориясының 
негізін, дифференциалдық және интегралдық теңдеулердің түрлерін, типін 
ажырата білуге, оларды шешудің негізгі әдістерін үйрету.  

«Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер» курсы ядролық физика 
мамандығы бойынша студенттерді білімін әрі қарай жетілдіруге, әртүрлі 



 
 

есептерді шешуге қажетті Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер 
теориясының әдістерін игеруге баулиды. 

Бұл пәнді оқытудың нәтижесінде студенттер: 
– оқытылатын пәннің негізгі бөлімдері бойынша білім алуға; 
– алған теориялық білімдерін, есепті шешудің негізгі әдістерін  

практикалық нақты есептерді шешуге және зерттеуге қолдана алуға;  
– жаратылыстанудың әртүрлі саласында кездесетін дифференциалдық 

теңдеулердiң нақты қолданбалы есептерiн шығаруға машықтануы тиіс. 
Осы пәнді игеруге қажетті пәндер мен олардың тарауларының тізімі: 
Математикалық талдаудың тараулары: бір және бірнеше айнымалылы 

функциялар, туындылар, анықталған және анықталмаған интегралдар. 
Алгебра тараулары: сызықтық алгебра, квадраттық формалар. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 
1 Бірінші ретті жәй дифференциалдық теңдеулер 

2 Коши есебi шешiмiнiң бар және жалғыз болатындығы туралы 
теоремалар 

3 
Айнымалылары ажыратылатын тендеулер. Біртекті және оған 
келтірілетін дифференциалдық теңдеулер. Сызықты біртекті және 
біртекті емес теңдеулер. Бернулли теңдеуі 

4 Толық дифференциалды теңдеулер мен интегралдаушы көбейткіштер 
5 Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер 

6 Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті дифференциалдық 
теңдеулер 

7 Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті емес дифференциалдық 
теңдеулер 

8 Коэффициенттері айнымалылы сызықтық дифференциалдық 
теңдеулер 

9 Сызықтық дифференциалдық теңдеулер жүйесi 

10 Бiртектi жүйе шешiмдерiнiң қасиеттерi. Базис, жалпы шешiм. Коши 
матрицасы 

11 Негізгі интегралдық теңдеулер теориясына кіріспе  

12 Вольтерраның интегралдық теңдеулері. Бірінші және екінші текті 
теңдеулерді шешу жолдары 

13 Фредгольмнің интегралдық теңдеулері 
14 Фредгольм теоремалары 
15 Симметриялық ядролы Фредгольмнің интегралдық теңдеулері 

 
 

ПӘННIҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 



 
 

«Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер» пәні физика-математика 
ғылымындағы негізгі және күрделі бөлімдерінің бірі болып табылады. Өйткені, 
жаратылыстанудың көптеген есептерінің математикалық моделі жай немесе 
дербес туындылы дифференциалдық теңдеулермен өрнектеледі. 
Дифференциалдық теңдеулер арқылы математиканың физика, механика  және 
т.б. секілді арнайы пәндермен байланысы ашыла түседі, математика ішіндегі 
пән аралық байланыс жүзеге асады. Сондықтан, дифференциалдық және 
интегралдық теңдеулер пәнін оқыту студенттердің математикалық қабілеттерін 
дамытумен қатар, олардың ғылыми дүниетанымын қалыптастырады, олардың 
кәделі, кәсіби дайындығының деңгейін көтеруге болысады, ғылым жүйесіндегі 
математиканың орнын анықтауға болысады. 

«Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер» пәнін оқытудың 
мақсаты: 

- студенттердi дифференциалдық және интегралдық теңдеулер негiзiмен, 
теориясымен таныстырып, оларды есептер шығаруға үйрету; 

- студенттердiң бiлiмдiлiгiн, бiлiктiлiгiн, машықтығын қалыптастыру және 
осы қабiлетiн жаратылыстың, техниканың әртүрлi есептерiн шығаруға 
пайдалана бiлуiн қамтамасыз ету. 

«Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер» пәнін оқытудың 
міндеттері: 

- дифференциалдық және интегралдық теңдеулер теорияларының негізінде 
студенттерге терең білім қалыптастыру; 

- алған білімдерін жаратылыстанудың әртүрлі салаларында кездесетін 
дифференциалдық теңдеулер мен жүйелерін шешуге қолдана білуге үйрету.  

Мамандар дайындаудағы бұл пәннің алатын орны мен рөлі еліміздегі 
халық шаруашылығын ғылым мен техниканың өзекті мәселелерін шешуге 
қабылетті білікті мамандармен толықтыруды қамсыздандырумен тығыз 
байланысты.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Бірінші ретті жәй дифференциалдық теңдеулер 
Дифференциалдық теңдеулердiң негiзгi ұғымдары. Дифференциалдық 

теңдеуге келтiретiн физика есептерi.  
 
Коши есебi шешiмiнiң бар және жалғыз болатындығы туралы 

теоремалар 
Коши есебiнің қойылымы. Коши есебi шешiмiнiң бар және жалғыз 

болатындығы туралы теоремалар.  
 
Айнымалылары ажыратылатын тендеулер. Біртекті және оған 

келтірілетін дифференциалдық теңдеулер. Сызықты біртекті және 
біртекті емес теңдеулер. Бернулли теңдеуі 



 
 

Айнымалылары ажыратылатын тендеулер. Біртекті және оған 
келтірілетін дифференциалдық теңдеулер. Сызықты біртекті және біртекті 
емес теңдеулер. Бернулли теңдеуі. 

 
Толық дифференциалды теңдеулер мен интегралдаушы 

көбейткіштер 
Толық дифференциалды теңдеулер мен интегралдаушы көбейткіштер. 

Туындыға қатысты шешілмеген теңдеулер. Лагранж және Клеро теңдеулері. 
 
Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер 
Жоғарғы реттi сызықтық теңдеулер. Реті төмендетілетін теңдеулер. Коши 

есебi.  
 
Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті дифференциалдық 

теңдеулер  
Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті дифференциалдық 

теңдеулер. Бiртектi теңдеудiң шешiмдерiнiң қасиеттерi. Шешімдердің 
сызықтық тәуелділігі (тәуелсіздігі). Вронскиан. Шешiмдердiң iргелi жүйесi 
(базис) және оның бар болуы. Лиувилль формуласы. 

 
Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті емес дифференциалдық 

теңдеулер 
Коэффициенттері тұрақты сызықтық біртекті емес дифференциалдық 

теңдеулер.Тұрақтыны вариациялау әдісі.  
 
Коэффициенттері айнымалылы сызықтық дифферен-циалдық 

теңдеулер 
Бiртектi теңдеудiң шешiмдерiнiң қасиеттерi. Шешімдердің сызықтық 

тәуелділігі (тәуелсіздігі). Вронскиан. Шешiмдердiң iргелi жүйесi (базис) және 
оның бар болуы. Лиувилль формуласы.  

 
Сызықтық дифференциалдық теңдеулер жүйесi 
Сызықтық тұрақты коэффициентті дифференциалдық жүйесi. Шешiмнiң 

бар және жалғыз болуы.  
 
Бiртектi жүйе шешiмдерiнiң қасиеттерi. Базис, жалпы шешiм. Коши 

матрицасы 
Бiртектi жүйе шешiмдерiнiң қасиеттерi. Базис, жалпы шешiм. Коши 

матрицасы. Лиувилль формуласы. Сызықтық бiртектi жүйенi интегралдау. 
Дифференциалдық теңдеулердiң қалыпты жүйесi. Қалыпты жүйенi шешу 
жолдары (интегралданатын комбинация табу немесе бiр теңдеуге келтiру 
арқылы). Коши есебi шешiмiнiң бастапқы берiлгендер мен параметрлерден 
үзiлiссiз тәуелдiлiгi. Қалыпты жүйе интегралдары, олардың қасиеттерi. 



 
 

Интегралдардың толық жиынтығы (жалпы интеграл). Жүйенiң ретiн белгiлi 
интегралдар көмегiмен төмендету. 

 
Негізгі интегралдық теңдеулер теориясына кіріспе 

Негізгі түсініктер (кіріспе) және анықтамалар. Негізгі интегралдық 
теңдеулер, оларды топтастыру, олардың шығу жолдары. Интегралдық 
теңдеулер мен дифференциалдық теңдеулер қатынасы. Метрикалық кеңістік, 
қолдануы. Толық кеңiстiк. Банахтың қысу принципi. Сызықтық нормаланған 
кеңiстiктер, норма. Банах кеңiстiгi. Сызықтық оператор, қасиеттерi, нормасы. 
Сызықтық операторлар кеңiстiгi. Операторлық теңдеулер. Сызықтық 
операторлардың меншiктi мәнi мен функциясы. Түйіндес операторлар. Өзіне-
өзі түйіндес операторлар. Ортонормалданған жүйе. 

 
Вольтерраның интегралдық теңдеулері. 2- текті теңдеуді шешу 

жолдары 
Вольтерраның интегралдық теңдеулері. 2- текті теңдеуді шешу жолдары. 

ядросы тозғындалған тәсілі. Резольвента құру тәсілімен шешу. 1-текті 
Вольтерра теңдеуінің түрлері, оларды шешу жолдары. Абельдің интегралдық 
теңдеуі. 

 
Фредгольмнің интегралдық теңдеулері 
Фредгольмнің интегралдық теңдеулері, түрлері; шешімінің бар болуы. 

Біртіндеп жуықтап шешу тәсілі. Фредгольм резольвентасы. Өзегі қарапайым 
Фредгольмнің 2-текті интегралдық теңдеуін шешу. Интегралдық теңдеулердің 
меншікті сандары мен меншікті функциялары. Фредгольмнің анықтауыштар 
тәсілі. 

 
Фредгольм теоремалары 
Фредгольм теоремалары: 1-текті Фредгольмнің интегралдық теңдеулері. 

Ерекшеленген ядролы Фредгольмнің 2-текті интегралдық теңдеуі. 
Фредгольмнің жалпы интегралдық теңдеуін ерекшеленген ядролы теңдеуге 
келтіру. 

 
Симметриялық ядролы Фредгольмнің интегралдық теңдеулері 
Симметриялық өзекті Фредгольмнің 2-текті интегралдық теңдеуі. 

Симметриялы ядролы теңдеудің ядросын қатарға жіктеп шешу. Ядролары 
симметриялық және симметриялық емес 1-текті Фредгольмнің интегралдық 
теңдеулері. 

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 



 
 

1. Интегралдаудың элементар әдістері (айнымалылары ажыратылатын 
теңдеулер, біртекті теңдеулер, бірінші ретті сызықты теңдеулер, толық 
дифференциалды теңдеулер). 

2. Туындысы арқылы шешілмеген бірінші ретті теңдеулер. Параметр 
енгізу әдісі. Лагранж және Клеро теңдеулері. 

3. Реті төмендетілетін жоғарғы ретті теңдеулер. 
4. Тұрақты коэффициентті сызықты біртекті теңдеулер. 
5. Тұрақты коэффициентті және оң жағы квазикөпмүшелік болатын 

сызықты біртекті емес теңдеулер. 
6. Варияциялау әдісі. Коши есебі. 
7. Тұрақты коэффициентті сызықты теңдеулер жүйесі.  
8. Сызықты жүйелердің орнықтылығы.  
9. Метрикалық кеңістік, қолдануы. Қысып бейнелеу принципі. 
10. Вольтерраның интегралдық теңдеулері. Ядросы тозғындалған 

тәсілі.  
11. Вольтерраның интегралдық теңдеулері. Резольвента құру тәсілімен 

шешу. 
12. Интегралдық теңдеу жай дифференциалдық теңдеуге қойылған 

Коши есебіне келтіріп шешу және керісінше жағдай. 
13. Фредгольмнің интегралдық теңдеулері. Біртіндеп жуықтап шешу 

тәсілі. 
14. Фредгольм резольвентасы. 
15. Интегралдық теңдеулердің меншікті сандары мен меншікті 

функциялары. 
16. Фредгольмнің анықтауыштар тәсілі. 
17. Симметриялы ядролы теңдеудің ядросын қатарға жіктеп шешу.  
18. Ядролары симметриялық және симметриялық емес 1-текті 

Фредгольмнің интегралдық теңдеулерін шешу әдісі. 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Айнымалылары ажыратылатын теңдеулерді интегралдау. 
2. Біртекті теңдеулерді және біртекті теңдеулерге келтірілетін 

дифференциалдық теңдеулерді интегралдау. 
3. Бірінші ретті сызықты теңдеулер және Бернулли теңдеуі. 
4. Толық дифференциалдық теңдеулер. 
5. Туындысы арқылы шешілмеген бірінші ретті теңдеулер. Параметр 

енгізу әдісі. Лагранж және Клеро теңдеулері. 
6. Реті төмендетілетін жоғарғы ретті теңдеулер. 
7. Тұрақты коэффициентті сызықты біртекті теңдеулер. 
8. Тұрақты коэффициентті және оң жағы квазикөпмүшелік болатын 

сызықты біртекті емес теңдеулер. 



 
 

9. Тұрақты коэффициентті сызықты біртекті емес теңдеулер. 
Варияциялау әдісі. Коши есебі. 

10. Тұрақты коэффициентті сызықты теңдеулер жүйесі.  
11. Сызықты жүйелердің орнықтылығы.  
12. Метрикалық кеңістік, қолдануы. Қысып бейнелеу принципі. 
13. Вольтерраның интегралдық теңдеулері. Ядросы тозғындалған 

тәсілі.  
14. Вольтерраның интегралдық теңдеулері. Резольвента құру тәсілімен 

шешу. 
15. Интегралдық теңдеу жай дифференциалдық теңдеуге қойылған 

Коши есебіне келтіріп шешу және керісінше жағдай. 
16. Фредгольмнің интегралдық теңдеулері. Біртіндеп жуықтап шешу 

тәсілі. 
17. Фредгольм резольвентасы. 
18. Интегралдық теңдеулердің меншікті сандары мен меншікті 

функциялары. 
19. Фредгольмнің анықтауыштар тәсілі. 
20. Симметриялы ядролы теңдеудің ядросын қатарға жіктеп шешу.  
21. Ядролары симметриялық және симметриялық емес 1-текті 

Фредгольмнің интегралдық теңдеулерін шешу әдісі. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Интегралдаудың элементар әдістері (айнымалылары ажыратылатын 

теңдеулер, біртекті теңдеулер, бірінші ретті сызықты теңдеулер, толық 
дифференциалды теңдеулер). 

2. Туындысы арқылы шешілмеген бірінші ретті теңдеулер. Параметр 
енгізу әдісі. Лагранж және Клеро теңдеулері. 

3. Реті төмендетілетін жоғарғы ретті теңдеулер. 
4. Тұрақты коэффициентті сызықты біртекті теңдеулер. 
5. Тұрақты коэффициентті және оң жағы квазикөпмүшелік болатын 

сызықты біртекті емес теңдеулер. 
6. Варияциялау әдісі. Коши есебі. 
7. Тұрақты коэффициентті сызықты теңдеулер жүйесі.  
8. Сызықты жүйелердің орнықтылығы.  
9. Метрикалық кеңістік, қолдануы. Қысып бейнелеу принципі. 
10. Вольтерраның интегралдық теңдеулері. Ядросы тозғындалған 

тәсілі.  
11. Вольтерраның интегралдық теңдеулері. Резольвента құру тәсілімен 

шешу. 
12. Интегралдық теңдеу жай дифференциалдық теңдеуге қойылған 

Коши есебіне келтіріп шешу және керісінше жағдай. 



 
 

13. Фредгольмнің интегралдық теңдеулері. Біртіндеп жуықтап шешу 
тәсілі. 

14. Интегралдық теңдеулердің меншікті сандары мен меншікті 
функциялары. 

15. Симметриялы ядролы теңдеудің ядросын қатарға жіктеп шешу.  
16. Ядролары симметриялық және симметриялық емес 1-текті 

Фредгольмнің интегралдық теңдеулерін шешу әдісі. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

 Қазіргі уақытта барлық дүние жүзіндегі әртүрлі ғылымдар өкілдерінің 
ықтималдықтар теориясына деген қызығушылығы олардың теориялық, әсіресе 
практикалық қолданымдарына байланысты қызығушылығы арта түсуіде. 
Себебі, математиканың бұл саласы өмірде көптеп қолданылады. Осыған 
байланысты бұл курс дүние жүзінің жетекші жоғарғы оқу орындарының 
көптеген мамандықтарының бағдарламаларына енгізілуі арта түсуде. Бұл 
мәселелер минималды математикалық аппарат негізінде оқушыларды 
ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканың негізгі 
идеяларын түсіне алатындай жағдайға жеткізетіндей курстың типтік оқу 
бағдарламасын жасаудың аса қажеттігін көрсетеді. 
 Математикалық статистика өз зерттеулерінде ықтималдықтар теориясына 
сүйенетіндіктен математикалық статистикамен таныспас бұрын 
ықтималдықтық ұғымдарды меңгеру және бұл ұғымдарға амалдар қолдану 
әдістерін игеру қажет. 

«Ықтималдықтар теориясы» пәнінің мақсаты кездейсоқ нәтижелі 
құбылыстардың (сынақтардың, тәжірибелердің) математикалық модельдерін 
құру және ол модельдерді талдаудың негізгі мағлұматтарын баяндау.  

Бұл бағдарламаның негізгі міндеті – ықтималдықтар теориясының 
негіздерімен өлшемдер теориясы және функционалдық талдауды қатаң 
қолданусыз ақырлы өлшемді кездейсоқ шамалар шеңберінде таныстыру. 

Ықтималдықтар теориясын құрудың негізіне жаппай мойындалған А.Н. 
Колмогоровтың аксиомалар жүйесі қабылданған. Бірақ аксиомалар 
оқиғалардың жиіліктерінің қасиеттерін үйренген соң және де ықтималдық 
ұғымын оқиғаның жиілігінің тәжірибие арқылы бақыланатын қасиетін – 
олардың орнықтылығын бейнелейтін абстрактылы ұғым ретінде түсінген соң 
ғана енгізіледі. Осылай қарастыру нәтижесінде ықтималдықтар теориясының 
аксиомалары оқиғалардың жиіліктерінің қасиеттерін ықтималдыққа тарататын 
табиғи қасиеттер ретінде кіргізіледі. 



 
 

 Бұл бағдарламада ерекше назар студенттердің ықтималдықтар 
теориясының негізгі іргелі ұғымдарын жақсы меңгеруіне және де 
математикалық статистиканың есептерін қою мен негізгі әдістерін игеруіне 
аударылады.  

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканың ұсынылып 
отырған бағдарламасын табысты меңгерген студент: 

- ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика салалары 
бойынша бар мектептер мен бағыттардан; ықтималдықтар теориясы мен 
математикалық статистика дамуының қазіргі заманғы дәстүрлері мен 
перспективті бағыттары туралы түсінігі болуы керек;  

- ықтималдықтың классикалық және геометриялық анықтамасына; 
кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын есептеуге; үлестірімдердің 
белгісіз параметрлерінің бағаларын табуға; сенімділік интервалдарын 
құрастыруға арналған дәстүрлі ықтималдықтық-статистикалық есептерді 
шығаруға дағдысы болуы керек; 

- ықтималдықтар теориясы және математикалық статистикамен 
байланысты кәсіби қызмет мәселелерінде құзіретті болуы керек; 

- ықтималдықтар теориясының негізгі іргелі ұғымдарын; ықтималдықтар 
теориясының аксиоматикалық негіздемесін; кездейсоқ шамалардың негізгі 
үлестірім заңдарын және олардың қасиетттерін; Бернулли схемасы мен оған 
байланысты шектік теоремаларды; кездейсоқ шамалардың сандық 
сипаттамаларын және олардың қасиетттерін; сипаттамалық және туындатқыш 
функциялардың анықтамаларын және қасиеттерін; үлкен сандар заңдарын; 
орталық шектік теоремаларды; математикалық статистиканың негізгі есептерін; 
нүктелік бағалардың классификациясын; нүктелік бағаларды табудың негізгі 
әдістерін; интервалдық бағаларды; гипотезаларды тексеру теориясы негіздерін 
білуі керек; 

- дәстүрлі ықтималдықтық есептер үшін элементар оқиғалар кеңістігін 
құра алатын; ықтималдықтың геометриялық және классикалық анықтамасына 
есептер шығара алатын; кездейсоқ шамалардың функцияларының үлестірім 
заңдарын таба алатын; практикада жиі қолданылатын кездейсоқ шамалардың 
моменттерін есептей алатын; жекелеген модельдік есептерге орталық шектік 
теореманың қарапайым нұсқаларын қолдана алатын; эмпирикалық үлестірім 
функцияларын, таңдамалық моменттерді, моменттер және максималды 
шындыққа сәйкестік әдістерінің бағаларын таба алатын; нормаль үлестірімнің 
белгісіз параметрлері үшін сенімділік интервалдарын құрастыра алатын болуы 
керек. 

Пререквизиттер: Математикалық анализ-I, II, III; сызықтық алгебра 
және аналитикалық геометрия -I, II; Дифференциалдық теңдеулер. 

Постреквизиттер:  Статистика, Информатика, Физика және т.б.  
 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 



 
 

№ Тақырып атаулары 
 Кіріспе 

1 
Элементар оқиғалар. Оқиға және оның жиілігі. 
Ықтималдық.Ықтималдықтар теориясының аксиоматикалық 
құрастырылуы 

2 Элементар ықтималдықтар теориясының негізгі формулалары 
 Ықтималдықтың классикалық анықтамасы 
 Ықтималдықтың геометриялық анықтамасы 
 Комбинаторика элементтері 

 
Ықтималдықтарды қосу, көбейту формулалары. Шартты 
ықтималдық. Тәуелсіздік. Екі немесе одан да көп оқиғалардың 
тәуелсіздігі.  

 Толық ықтималдықтар формуласы. Байес формулалары. 
3 Тәуелсіз сынақтар тізбектері 
 Бернулли формуласы 
 Пуассон формуласы 
 Муавр-Лапластың төңіректік және шектік теоремалары 
4 Кездейсоқ шамалар және олардың үлестірімдері 

 Кездейсоқ шама ұғымы. Дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім 
түрлері 

 Үзіліссіз кездейсоқ шама. Үлестірім тығыздығы, үлестірім түрлері. 
5 Кездейсақ шамалардың сандық сипаттамалары 
 Кездейсоқ шамалардың математикалық күтімі 
 Кездейсоқ шамалардың  дисперсиясы 
6 Көп өлшемді (екі өлшемді) кездейсоқ шама 

 Екі өлшемді кездейсоқ шама ұғымы, бірлескен үлестірімдер 
функциясы, тығыздығы 

 Шартты ықтималдықтар 
7 Екі өлшемді кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары. 
 Тәуелді және тәуелсіз кездейсоқ шамалар 
 Ковариация и корреляция коэффициенті  
8 Математикалық статистиканың элементтері 

 Математикалық статистиканың негізгі үлестірімдері 
Таңдамалық теорияның негізгі ұғымдары және элементтері 

 Үлестірімдердің белгісіз параметрлерін бағалау. Нүктелік бағалар. 
Интервалдық бағалау 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Ықтималдықтар теориясы» пәнінің мақсаты – алғашқы рет оқып-

үйренуге жеткілікті түрде қазіргі заманғы ықтималдықтар теориясы және 
математикалық статистиканың негізгі бағыттарының элементтерін баяндау. 



 
 

Курстың міндеті – минималды математикалық аппарат (классикалық 
математикалық талдау және сызықтық алгебра негіздері) негізінде оқушыларды 
ықтималдықтар теориясы және математикалық статистиканың негізгі 
идеяларымен таныстыру. 

Ықтималдықтар теориясы, математиканың басқа да бөлімдері секілді 
практикалық қажеттіліктерден дамыды; абстрактылы түрде ол жаппай 
қайталану сипаты бар кездейсоқ құбылыстарға тән заңдылықтарды қамтып 
көрсетеді. Бұл заңдылықтар физика мен жаратылыстанудың басқа да 
салаларында, әскери істе,техникада, экономикада т.с.с. ерекше маңызды рөл 
атқарады. Ықтималдықтар теориясының физиканың, химияның, биологияның 
т.с.с. басқа да жаратылыстану ғылымдарымен, нешетүрлі техникалық және 
экономикалық пәндермен байланысы оның қарқынды дамуының және де 
математиканың жылдам дамушы салаларының біріне айналуының негізгі 
себептерінің бірі болды. 

Тарихи тұрғыдан ықтималдықтар теориясының пайда болуын әдетте 
XVІІ-ғасырдың ортасына жатқызады және де оны Гюйгенстің, Паскальдың, 
Ферманың және Я.Бернуллидің есімдерімен байланыстырады. Сол кездің өзінде 
Паскаль мен Ферманың құмар ойындар ойнаушылар қойған, ол кездің 
математикасының шеңберіне сыймайтын есептерге байланысты жазысқан 
хаттарында ықтималдық және математикалық күтім тәрізді маңызды ұғымдар 
біртіндеп түзіле бастады.  

Жаратылыстану мен қоғамдық практика (бақылаулар қателіктері 
теориясы, ату теориясының есептері, статистиканың проблемалары т.с.с.) 
жақтарының маңызды талаптары ықтималдықтар теориясын әрі қарай дамытуға 
және әлдеқайда дамыған аналитикалық аппаратты қатыстыру қажеттілігіне 
әкеп соқты. Бұл мәселеде Муавр, Лаплас, Гаусс, Пуассон өте маңызды рөлдер 
атқарды. 

XІX ғасырдың ортасынан шамамен  XX ғасырдың 20-жылдарына дейін 
ықтималдықтар теориясының дамуы көп реттерде П.Л.Чебышев, Л.А.Марков, 
А.М.Ляпуновтардың есімдерімен байланысты. Олардың жұмыстарының ең бір 
аспас асуы - олардың кездейсоқ шама ұғымын енгізуі және оны кеңінен 
пайдалануы. Ықтималдықтар теориясы өзінің әрі қарай негізделуін 
С.Н.Бернштейн, А.Н.Колмогоров, А.Я.Хинчин, Р.Мизес және П.Левидің 
жұмыстарынан алды. Осы жылдарда А.Н.Колмогоров бүгінде жаппай 
мойындалған ықтималдықтар теориясының аксиомаларын (Колмогоров 
аксиоматикасы) жариялады. XX ғасырдың 30 жылдарында А.Н.Колмогоров пен 
А.Я.Хинчин бүгінде ықтималдықтар теориясының негізгі зерттеу 
бағыттарының біріне айналған стохастикалық (кездейсоқ, ықтималдықтық) 
процестер теориясының негізін қалады. Ықтималдықтар теориясының  
практикамен байланысы ықтималдықтар теориясына жақын, қолданбалылық 
бағыттағы сала – математикалық статистиканың пайда болуына және дамуына 
алып келді. 

Ықтималдықтар теориясының қазіргі заманғы дамуы оған деген 
қызығушылықтың жан-жақты өсуімен, оның іс жүзіндегі қолданыс 



 
 

ауқымдарының кеңеюімен сипатталады. Ықтималдықтар теориясының қазіргі 
заманғы жаратылыстанудағы рөлі де өлшеусіз өсуде. Жаңа теориялық 
нәтижелер ықтималдықтар мен математикалық статистика теориясы әдістерінің 
жаратылыстану мен ғылыми пайдаланулар үшін жаңа мүмкіндіктер ашып 
беруде.  
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Элементар оқиғалар. Оқиға және оның жиілігі. Ықтималдық. 
Ықтималдықтар теориясының аксиоматикалық құрастырылуы 
Кездейсоқ нәтижелі құбылыстар (сынақтар, тәжірибелер). Элементар 

оқиғалар кеңістігі  кездейсоқ эксперименттің математикалық моделі ретінде. 
Оқиғалар. Оқиғаның жиілігі. Оқиғаның жиілігінің орнықтылығы. 
Ықтималдықтық статистикалық анықтамасы. Ықтималдықтар теориясының 
аксиоматикалық құрастырылуы. Ықтималдықтың аксиомаларының салдарлары. 
Ықтималдықтың классикалық анықтамасы. Комбинаторика элементтері. 
Шарларды жәшіктерге орналастыру. Геометриялық ықтималдық және Бертран 
парадокстері.  

 
Элементар ықтималдықтар теориясының негізгі формулалары 
Ықтималдықтың классикалық анықтамасы. Ықтималдықтың геометриялық 

анықтамасы. Комбинаторика элементтері. Ықтималдықтарды қосу формуласы. 
Шартты ықтималдық. Ықтималдықтарды көбейту формуласы. Толық 
ықтималдықтар және Байес формулалары. Тәуелді және тәуелсіз оқиғалар. Екі 
және одан көп оқиғалардың тәуелсіздігі. 

 
Тәуелсіз сынақтар тізбектері.  
Бернулли схемасындағы шектік теоремалар 
Бернулли схемасы екі нәтижелі тәуелсіз сынақтар тізбегінің моделі 

ретінде. Ең ықтимал табыс саны.  Пуассон теоремасы. Муавр-Лапластың 
жергіліктілік (локальдық) және интегралдық шектік теоремалары. Шектік 
теоремалардың қолданылулары.  

 
Кездейсоқ шамалар.  
Кездейсоқ шаманың жалпы анықтамасы. Кездейсоқ шаманың үлестірім 

заңы және үлестірім функциясы, олардың қасиеттері. Дискретті және үзіліссіз 
кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ шамалардың функциялары және олардың 
үлестірім заңдарын табу. 

 
Көп өлшемді (екі өлшемді) кездейсоқ шама  
Кездейсоқ векторлар. Көп өлшемді үлестірім функциясы және оның 

қасиеттері. Кездейсоқ шамаларға амалдар қолдану. Кездейсоқ шамалардың 
тәуелсіздігі. Композиция формуласы. 

 



 
 

Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары 
Математикалық күтім және оның қасиеттері. Мультипликативтік қасиеті. 

Кездейсоқ шамалардың функциясының математикалық күтімі. Ковариация. 
Корреляция коэффициенті кездейсоқ шамалардың тәуелділік өлшемі ретінде. 
Математикалық күтімдерге байланысты теңсіздіктер.  

 
Екі өлшемді кездейсоқ шаманың сандық сипаттамалары 
Кездейсоқ вектордың математикалық күтімі. Ковариациялық матрица. 

Кездейсоқ векторларды сызықтық түрлендірулер және олардың үлестірім 
заңдары мен сандық сипаттамаларын табу. 

 
Математикалық статистика элементтері 
Математикалық статистиканың негізгі үлестірімдері 
Негізгі ұғымдар және таңдамалық теория элементтері. Ықтималдықтық-

статистикалық модель және математикалық статистиканың негізгі есептері. 
Таңдама ұғымы. Эмпирикалық үлестірім функциясы. Таңдамалық моменттер. 
Вариациялық қатар. Реттік статистикалар және олардың үлестірімдері.  

 
Үлестірімдердің белгісіз параметрлерін бағалау 
 Статистикалық баға ұғымы және оларға қойылатын негізгі талаптар 

(Ығыстырылмағандық; Эффективтілік; Тыңғылықтылық).  Бағаларды табу 
әдістері (Максималды шындыққа сәйкестік әдісі; Моменттер әдісі; Ең кіші 
квадраттар әдісі).  

 
Интервалдық бағалау 
Сенімділік интервалы. Сенімділік ықтималдығы. Нормаль үлестірімнің 

параметрлері үшін сенімділік интервалдары.  
 

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Ықтималдықтың классикалық анықтамасы 
2. Ықтималдықтың геометриялық анықтамасы 
3. Ықтималдықтарды қосу және көбейту формулалары 
4. Толық ықтималдықтар және Байес формулалары 
5. Тәуелсіздік 
6. Бернуллидің тәуелсіз сынақтар тізбегі 
7. Кездейсоқ шамалар және олардың үлестірім заңдары 
8. Кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары 
9. Шартты үлестірімдер  
10. Таңдамалар 
11. Параметрлерді бағалау 
12. Гипотезаларды тексеру 
13. Моменттер әдісі 



 
 

14. Максималды шындыққа сәйкестік әдісі 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Тәуелсіз сынақтар тізбектері.  
2. Бернули схемасындағы шектік теоремалар  
3. Полиномиальдық схема. 
4. Кездейсоқ шамалар. Кездейсоқ векторлар 
5. Кездейсақ шамалардың сандық сипаттамалары 
6. Туындатқыш және сипаттамалық функциялар 
7. Үлкен сандар заңдары. 
8. Орталық шектік теорема 
9. Чебышев теңсіздігі. 
10. Математикалық статистиканың негізгі үлестірімдері: Хи-квадрат, 

Стьюдент және Снедокор үлестірімдері. 
11. Таңдамалық теорияның негізгі ұғымдары және элементтері 
12. Үлестірімдердің белгісіз параметрлерін бағалау 
13. Интервалдық бағалау 
14. Статистикалық гипотезаларды тексеру теориясы элементтері 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 
«Комплекс айнымалы функциялар теориясы» пәнін оқу үшін мектеп 

көлеміндегі элементар математика және элементар физика, аналитикалық 
геометрия және сызықтық алгебра, математикалық анализ-1,2 пәндері бойынша 
білімдер керек. 

«Комплекс айнымалы функциялар теориясы» пәнін меңгерудегі білім 
«Дифференциалдық теңдеулер», «Векторлық және тензорлық анализ», 
«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» және «Физика» 
пәнін құрайтын жалпы курстар мен «Физика», «Ядролық физика», «Теориялық 
физика» және «Теориялық физика» мамандықтары бойынша пәндерді 
меңгеруге студенттерді дайындайды. 

Аралас пәндер:  математикалық анализдің қосымша бөлімдері. 
Пәнді оқытудың негізгі мақсаты. «Комплекс айнымалы функциялар 

теориясы» пәнін оқыту мақсаты: 
- белгілі көлемде ақпараттар (анықтамалар, теориялар, олардың 

байланыстары) беру және оларды қолдана білуге үйрету; 
- басқа математикалық әдістерді, басқа пәндерді оқуға дайындау; 
- алғашқы мағыналары мектеп көлемінде берілген пәнге байланысты 

ұғымдарды ғылыми негіздеу және жетілдіру;  



 
 

- жеке ұғымдардың байланыстарын көрсету, дербес зерттеулерді 
жалпылама жүйеленген әдістермен алмастыру және олар арқылы нақты 
есептердің шешімдерін көре білуге үйрету;  

- бір жағынан тәжірибелік істерде қолдануға болатын екінші жағынан 
қатаң логикалық талдауға негізделген математикалық әдістердің дұрыстығын, 
күшін және жалпыламалығын түсіне білу; 

- студенттердің логикалық ойлануын, жеке дара есеп шығаруын және 
жалпы математикалық мәдениетін арттыру. 

Пәнді оқытудың жолдары. Көрсетілген мақсаттарды іске асыру үшін 
керек шаралар: 

- берілген жұмыс жоспары көлемінде теоретикалық материалдарды оқу 
және санаға енгізу; 

- оқылған теоретикалық материалға байланысты белгілі көлемдегі 
есептерді шығару; 

- көрсетілген әдебиеттер көздер бойынша студенттердің барлық берілген 
көлемдегі өзіндік жұмыстарын орындау; 

«Комплекс айнымалы функциялар теориясы» пәнін оқығандағы 
студенттер білу керек мәселелері: 

- осы бағдарламаға кіретін негізгі математикалық ұғымдарды, олардың 
өзара байланысын және олардың басқа математикалық пәндерге қатысын білу; 

- керек емес толықтыруларды алып тастай отырып, ойланып табу 
жолдарын дәл және тиянақтытүрде таба білу; 

- комплекс айнымалы функциялар теориясының есептерін шығаруда 
тәжірибелік тағылымдар алу және оларды жәй тәжірибелік есептер қоюға, 
математикалық әдіс таңдауға қолдана білу; 

- комплекс айнымалы функциялар теориясының негізгі әдебиеттерімен 
жұмыс істей білу; 

- комплекс айнымалы функциялар теориясының қазіргі әдістерін 
теоретикалық және ядролық физика есептерін шығаруда маман болу. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар 
2 Комплекс сандар тізбегінің шегі 
3 Комплекс айнымалы функциялар 
4 Комплекс айнымалы функцияны дифференциалдау 
5 Комплекс айнымалы функцияны интегралдау 
6 Коши теорисы 
7 Морер және Лиувилл теоремалары 
8 Дәрежелік комплекстік Тейлор қатарлары 
9 Лоранның дәрежелік қатарлары 
10 Шегерім теориясы және оның қолданылуы 
11 Логарифмдік шегерім және оны есептеу 



 
 

12 Конформдық бейнелеу туралы ұғым 
13 Негізгі элементар функциялармен жүзеге асатын конформдық 

бейнелеулер 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Комплекс сан ұғымы алғаш рет есептерді автоматтандыру қажеттілігінен 

пайда болды. Тіпті нақты сандарға қолданатын жәй алгебралық амалдардың өзі 
нақты сандар облысының сыртына шығарып жібереді. Кез келген алгебралық 
теңдеудің нақты шешімдерінің жоқтығы бәрімізге белгілі. Сондықтан нақты 
сандар облысының кеңейтілуінен комплекс сандар ұғымы туындайды. 
Комплекс сандардың ерекше қасиеті ол негізгі математикалық амалдардың 
комплекс сандар жиынынан шығармайтындығы. 

Комплекс сандар және комплекс айнымалы функциялар элементар 
функцияларды интегралдауда, дифференциалдық теңдеулерді шығаруда және 
тағы басқа комплекс сандар керек болатын жағдайда қолданылады.  

Комплекстік түрдегі жазу көптеген физикалық құбылыстарды 
түсіндіргенде (мысалы, электро және радиотехникада, электродинамикада және 
т.с.) ыңғайлы болады. 

Комплекс айнымалы элементар функциялар нақты айнымалы элементар 
функциялардың жалғасы болып табылады. Қатынастардың аналитикалық 
жалғаулары туралы теоремалар нақты айнымалы элементар функциялардың 
белгілі қасиеттерін комплекстік облысқа бірден көшіруге көмектеседі. 
Комплекс айнымалы функциялардың негізгі кластарының бірі болып 
табылатын аналитикалық функциялар механика мен физиканың көптеген 
есептерінде қолданылатын Лаплас теңдеулерінің шешімдерімен тығыз 
байланысты болады. Сондықтан комплекс айнымалы функциялар теориясының 
әдістері гидро-динамиканың, электродинамиканың және басқа ғылымдардың 
есептерін шығаруда кеңінен пайдаланылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар 
Комплекс сандар, олардың геометриялық бейнелері, оларға 

қолданылатын алгебралық амалдар. Комплекс санның модулі және аргументі, 
олардың геометриялық мағынасы, тригонометриялық және көрсеткіштік 
түрлері. Комлекс сандарды көбейту, бөлу, дәрежелеу және комплекс саннан 
түбір алу. Алғашқы түбірлер. 

 
Комплекс сандар тізбегінің шегі 
Комплекс сандар тізбегінің шегі. Жинақталатын тізбектердің қасиеттері 

(ақырлылығы, арифметикалық амалдар). Комплекс жазықтығы. Комплекс 
жазықтығының нүктелері және жиындары.  



 
 

 
Комплекс айнымалы функциялар 
Комплекс айнымалы функция ұғымы. Комплекс айнымалы функцияның 

шегі және оның жалғыздығы. Нүктеде шегі бар комплекс айнымалы 
функцияның қасиеттері (ақырлылығы, арифметикалық амалдар). Функцияның 
нүктедегі және жиындағы үзіліссіздік ұғымдары. Нүктеде үзіліссіз функцияның 
қасиеттері (арифметикалық амалдар және суперпозиция). Элементар 
функциялар еz, sinz, cosz, Lnz, Arccosz, Arcsinz. 

 
Комплекс айнымалы функцияны дифференциалдау 
Комплекс айнымалы функцияның туындысы туралы ұғымы. Комплекс 

айнымалы функцияның туындысының бар болуы туралы теорема. Коши- Риман 
шарты. Аналитикалық функция ұғымы. Аналитикалық функциялардың 
қасиеттері (үзіліссіздігі, арифметикалық амалдар, суперпозиция). 
Аналитикалық функциялар мен гармоникалық функциялар арасындағы 
байланыс. Аналитикалық функцияны оның нақты және жорамал бөліктегі 
арқылы құру. Комплекс айнымалы функцияның аргументінің және модулінің 
геометриялық мағыналары. 

 
Комплекс айнымалы функцияны интегралдау 
Комплекс айнымалы функцияны қисық сызық бойынша интегралдау 

және интегралдың бар болу шарты. Комплекс айнымалы функцияның 
интегралын есептеу. Комплекс айнымалы функцияның интегралының 
қасиеттері. 

 
Коши теорисы 
Аналитикалық функция үшін интегралдық Коши теоремасы. 

Интегралдық Коши формуласы және оның салдары: орта мән үшін Гаусс 
формуласы және аналитикалық функция модулінің максимум принципі. Коши 
түріндегі интеграл және оның қасиеттері (аналитикалдығы және кез келген 
ретті туындысының бар болуы).  

 
Морер және Лиувилл теоремалары 
Облыста аналитикалық функцияның барлық ретті туындыларының бар 

болуы. Морер және Лиувилл теоремалары. 
 
Дәрежелі комплекстік Тейлор қатарлары 
Комплекстік сандар қатарлары. Жинақтылық. Абсолюттік жинақтылық. 

Комплекс айнымалы функциялардың функционалдық қатарлары. Бірқалыпты 
жинақтылық. Вейерштрасс белгісі. Бірқалыпты жинақты функционалдық 
қатарлардың қасиеттері. Дәрежелік комплекстік қатарлар. Абель теоремасы. 
Жинақталу радиусы және дөңгелегі. Коши- Адамар формуласы. Дәрежелік 
функциялардың қасиеттері. Аналитикалық функциялардың дәрежелік 
қатарларға жіктелуі туралы Тейлор теоремасы. Аналитикалық функциялардың 



 
 

жалғыздығы туралы теорема және олардың салдары. Функцияның 
аналитикалық жалғануы туралы ұғым. Нақты сан осінен аналитикалық 
жалғану. Комплекс айнымалы элементар функциялар еz, sinz, cosz, tgz, Lnz, 
Arccosz, Arcsinz және олардың қасиеттері. 

 
Лоран дәрежелік қатарлары 
Лоран қатары және оның жинақталу облысы. Аналитикалық функцияны 

Лоран қатарына жіктеу. Бірмәнді аналитикалық функцияның оқшауланған 
ерекше нүктелерінің классификациясы. Аналитикалық функцияның түзетілетін 
ерекше нүктедегі, полюстағы және іргелі ерекше нүктедегі жағдайлары. 
Сохоцкий- Вейерштрасс теоремасы. Аналитикалық функцияның шексіз алыс 
нүктедегі жағдайы.  

 
Шегерім теориясы және оның қолданылуы 
Оқшауланған ерекше нүктедегі аналитикалық функцияның шегерімі және 

оны есептеу. Шегерім туралы негізгі теорема. Функцияның шексіз алыс 

нүктедегі шегерімі және оның қасиеттері. Шегерім теориясын ∫
∞

∞−

dxxf )(  , 

dxxfe xi )(∫
∞

∞−

α  интегралдарын есептеуде қолдану. Жордан леммасы.  

 
Логарифмдік шегерім және оны есептеу 
Логарифмдік шегерім және оны есептеу. Аналитикалық функция 

нөлдерін есептеу туралы теорема. Руше теоремасы. 
 
Конформдық бейнелеу туралы ұғым 
Риман теоремасы және шекаралардың бір мәнді сәйкес келу принципі. 

Конформдық бейнелеу. Сызықтық түрлендіру. Бөлшек- сызықты түрлендіру 
және оның қасиеттері.  

 
Негізгі элементар функциялармен жүзеге асатын конформдық 

бейнелеулер  
Негізгі элементар функциялармен жүзеге асатын конформдық 

бейнелеулер. Дәрежелік функция. Кері дәрежелік функция (Радикал). 
Көрсеткіштік функция. Логарифмдік функция. Тригонометриялық функциялар. 
Жуковский функциясы.  

 
СЕМИНАР (ПРАКТИКАЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар. Комплекс 
жазықтығының геометриялық бейнесі. 

2. Комплекс айнымалы элементар функциялар. 



 
 

3. Комплекс айнымалы функцияларды дифференциалдау. 
Аналитикалық функциялар. 

4. Комплекс айнымалы функция туындысының геометриялық 
мағынасы. 

5. Комплекс айнымалы функцияны интегралдау. 
6. Интегралдық Коши теоремасы және Коши формуласы.  
7. Дәрежелік қатардың жинақталу облысы. 
8. Аналитикалық функцияларды Тейлор дәрежелік қатарына жіктеу. 
9. Аналитикалық функцияларды Лоран дәрежелік қатарына жіктеу. 
10. Аналитикалық функцияның оқшауланған ерекше нүкте және шексіз 

алыс нүкте аймақтарындағы қасиеттері. 
11. Шегерім және оны есептеу. Шегерімдер туралы негізгі теорема. 
12. Аналитикалық функцияның шексіз алыс нүкте бойынша шегерімі 

және оның қасиеттері. Шегерімдер теориясын интегралдарды есептеуге 
қолдану. 

13. Шегерімдер теориясын анықталған интегралдар мен меншіксіз 
интегралдарды есептеуге қолдану. 

14. Конформды бейнелеу. Сызықты функциялар. 
15. Конформды бейнелеу. Бөлшек-сызықты функциялар. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Комплекс сандар және оларға қолданылатын амалдар. Комплекс 
жазықтығының геометриялық бейнесі. 

2. Комплекс сандар тізбегі, олардың шегі. Жинақты тізбектердің 
қасиеттері. Комплекс айнымалы функциялар. Комплекс айнымалы функцияның 
нүктедегі шегі. Функцияның үзіліссіздігі және үзіліссіз функциялардың 
қасиеттері. Комплекс айнымалы элементар функциялар ұғымы. 

3. Комплекс айнымалы элементар функциялар және олардың 
қасиеттері. 

4. Аналитикалық функциялар мен гармоникалық функциялардың 
арасындағы байланыс. Аналитикалық функцияларды оларды нақты және 
жорамал бөліктері арқылы құру.  

5. Комплекс айнымалы функциялар. Дифференциалдау. 
Аналитикалдылық. 

6. Комплекс айнымалы функциялардан интеграл, оның бар болуы, 
оны есептеу және оның қасиеттері. Интегралдық Коши теоремасы және оның 
салдары. Коши түріндегі интеграл және оның қасиеттері. 

7. Комплекстік сандық қатарлар. Жинақтылық. Абсолютті 
жинақтылық. Комплекс айнымалы функционалдық қатарлар. 

8. Дәрежелік комплексті қатарлар. Аналитикалық функцияның 
дәрежелік қатарға жіктелуі туралы Тейлор теоремасы. 



 
 

9. Лоран қатары және оның жинақталу облысы. Аналитикалық 
функцияны Лоран қатарына жіктеу. Бірмәнді аналитикалық функциялардың 
оқшауланған ерекше нүктелерінің классификациясы. 

10. Аналитикалық функцияның оқшауланған ерекше нүкте және шексіз 
алыс нүктеде аймақтарындағы қасиеттері. 

11. Тейлор және Лоран дәрежелік қатарлары. Аналитикалық 
функцияның оқшауланған ерекше нүктелерінің классификациясы. 

12. Аналитикалық функцияның оқшауланған ерекше нүкте мен шексіз 
алыс нүкте бойынша шегерімдері және олардың қасиеттері. 

13. Шегерімдер теориясын анықталған және меншіксіз интегралдарды 
есептеуге қолдану. Жордан леммасы. 

14. Шегерімдер теориясы және оның қолдануы. 
15. Сызықтық және бөлшек-сызықтық функциялар. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Комплекс сандар тізбегінің шегі. Жинақталған тізбектердің 
қасиеттері(ақырлылығы, арифметикалық амалдар). 

2. Нүктеде үзіліссіз функциялардың қасиеттері (арифметикалық 
амалдар және суперпозиция). 

3. zzez cos,sin, , zArczArcLnz cos,sin,  түріндегі элементар 
функциялардың қасиеттері. 

4. Аналитикалық функциялардың қасиеттері (үзіліссіздік, 
арифметикалық амалдар, суперпозиция). 

5. Комплекс сандар қатарлары. Жинақтылық. Абсолюттік 
жинақтылық. 

6. Комплекс айнымалы функционалдық қатарлар. Бірқалыпты 
жинақтылық. Вейерштрасс белгісі. Бірқалыпты жинақты функционалдық 
қатарлардың қасиеттері.  

7. Конформдық бейнелеу. Сызықтық түрлендіру. 
8. Конформдық бейнелеу. Бөлшек-сызықтық түрлендіру және оның 

қасиеттері. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Жалпы физика курсы, оның ішінде «Оптика» бөлімі физиктер мен 

техникалық мамандарды дайындаудың жалпы жүйесіндегі негізгісі болып 
табылады. Пәннің басты мақсаты – білімнің іргелі базасын қалыптастыру, оның 
негізінде келешекте теориялық физика курсы мен арнайы курстардың 
төңірегінде физиканың барлық тарауларын анағұрлым терең және мұқият 
дамытуға болады. Осыған сәйкес «Оптика» пәніне қойылатын негізгі талаптар 
анықталады: студенттердің бойында классикалық физиканың бірегей тәсілдері 
шеңберінде бізді қоршаған табиғат әлемінің бірегей, тиянақты, логикалық 
кереғар емес физикалық бейнесін қалыптастыру, оларды табиғатта болатын 
және техникада қолданылатын барлық негізгі оптикалық құбылыстармен және 
процестермен таныстыру. Осы кезде тек таза сапалық түсініктермен шектеліп 
қалуға болмайды, студенттерді мөлшерлік тұрғыдан қабылданған жуықтаулар 
шеңберінде нақты есептерді шешуге үйрету керек.  

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер 
(постреквизиттер): математикалық талдаудың негіздері, жалпы физикалық 
мамандықтардың “механика” бөлімі, молекулалық физика. 

Осы пәнді мергеннен кейінгі оқылуы тиіс пәндер (постреквизиттер): 
жалпы физика курсының келесі бөлімдері, разделы курса теориялық және 
ядерлық физика бөлімдері курстары (термодинамика и статистикалық 
физика), сонымен қатар мамандық бойынша арнайы курстар.  

Бакалавр құзыреттердің негізгі түрлері. 
«Оптика» пәнін меңгерген бакалавр келесіні білу тиіс: 
• оптиканың негізгі заңдарын; 
• оптикалық табиғи құбылыстарын; 



 
 

• жарық құбылыстарының негізгі физикалық ұғымдарын және 
олардың қолдану аясының аралығын; 

• негізгі формулалар және оқылатын бөлімдерлің заңдылықтарын; 
• оптиканың өзара байланысы және оптиканың математикамен, 

химиямен, техникамен және де баска физиканың бөлімдерімен байланысын; 
• оптикада қолданылатын математикалық аппаратты. 
«Оптика» пәнін меңгерген бакалавр келесіні истей алуы тиіс: 
• негізгі опткалық шамаларды өлшеуді жүргізе; 
• физикалық терминологияны пайдаланып оптикалық процестерді 

сипаттай; 
• орта мектепте оптикадан әртүрлі деңгейдегі сабақтарды ғылыми -

әдістемелік жоғары деңгейде жүргізе; 
• адами қасиеттің қоршаған ортамен әсерлесу дәрежесін және 

тұрақты даму қажеттілігін ұғына; 
• идеялар, мәселелермен олардың шешімдерін  мамандармен 

сонымен қоса маман еместерде информацияны беру және әрлендіруді; 
• оптика пәні бойынша мазмұны мен туындаған мәселермен жайында 

және байланысы кең ауқымды орта өкілдерімен сонымен қоса шет тілді  басқа 
мемлекеттегі әріптестермен ақылдаса. 

• «Оптика» пәнін меңгерген бакалавр келесі дағдыларға ие болуы 
тиіс: 

• оптиканың заңдары негізінде есептерді шығаруға; 
• табиғатта оптикалық құбылыстарды бейнелеуге мүмкіндік беретін 

және қазіргі заманғы және келешектегі технологиялық тапсырмаларды 
иеленуге, негізгі тәсілдер; 

• оптика бойынша және оптикалық құрылғылар жайында негізгі 
арнайы; 

• ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудағы қасиеттерге ие болу және 
орта мектептерде оқыту тәсілдерін ұйымдастырудағы. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптың атауы 
1 Энергетикалық және жарықтық өлшем бірліктер 
2 Сыну құбылысы. Жарық талшықтары.Геометриялық оптика 
3 Орталықтандырылған оптикалық жүйе. Сфералық айна. Линза  
4 Көз және көру 
5 Интерференция құбылысы 
6 Дифракция құбылысы 
7 Дифракция және спектралды анализ 
8 Оптикадағы поляризация ұғымы 
9 Поляризациялық құбылыстар 
10 Анизотропты орта оптикасы 



 
 

11 Жарық дисперсиясы 
12 Жарықтың шашырауы. Жарықтың молекулярлық шашырауы 
13 Жылулық сәулелену 
14 Табиғаттағы оптикалық құбылыстар 
15 Фотоэффект 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 

«Оптика»  - ол жарықтың қасиетін және физикалық табиғатын, сонымен 
қатар оның заттармен әсерлесуін  зерттейтін физиканың бір бөлімі. Жарықты 
оқутуды үш бөлімге бөледі: геометриялық немесе сәулелік оптика, оның 
негізінде жарық сәулелері жайында ұғымдар қалыптасқан; толқындық оптика 
жарықтың толқындық қаситтері көрінетін құбылыстарды зерттейді;  кванттық 
оптика жарықтың корпускулярлық қасиеттері көрінетін, жарық пен зат 
арасындағы әсерлесуді зерттейді.  

«Оптика» пәнінің оқу-әдістемелік мақсаты заманауи ғылыми 
мәліметтерге және пратикалық  тәжірибе мен эксперименттің бақылауын 
ортақтастырған оптикалық құбылыстардың физикалық теориясының 
ұғымдарына негізделген, оптикадағы ағымдағы кешенді ұғымдарды зерттеу. 

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

қалыптастыру; 
• Негізгі оптикалық құбылыстарды зерттеу; 
• оптиканың негізгі принциптері мен заңдарын меңгеру және 

олардың айқын қолдану шекарасын білу;  
• оптикалық эксперименттерді өткізу әдістерін және алынған 

нәтижелерді өңдеуді меңгеру; 
• оптика есептерін шығарудың әдіс-тәсілдерін меңгеру; 
• оптикалық құбылыстар саласындағы зерттеудің негізгі әдістерін 

оқыту;  
• алдыңғы уакытта тереңдетілген және теориялық физика және 

арнайы курстар бойынша курстар циклы шеңберінде физиканың барлық 
бөлімінде егжей-тегжейлі оқытуды дамытуға болатындай, фундаменталды 
білім базасын құру. 

Берілген пәннің оқыту объектісі жарықтың әр түрлі ортада таралу 
құбылысы және жарықтың кванттық табиғатының элементтері.  

Пәннің басқа ғылымдар арасындағы ролі мен ғылыми орны 
Оптика – ежелгі ғылымдардың бірі. Шағылысу заңдары мен жарықтың 

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



 
 

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

Оптикада ғана физиканың принциптік және дискуссиялық сұрақтарын 
тәжірибелі түрде зерттейді. Мұнда физиканың ең негізгі қарастырылып 
жүрген зерттеуге және миллиард жылдар анықталмай жүрген Бүкіл Әлемдік 
объектілерді бақылауға мүмкіндік береді: олар – жеке атомның жарықпен 
әсерлесу процестері, осындай өзара әсерлесу құбылысының бейсызық 
моделін жасаудың жаңа тобы – жарықтың затпен когерентті әсерлесуі.  

Классикалық геометриялық және физикалық оптика (оқулықта 
баяндалатын) қолданбалы физика бөлімдерінің бүгінде үлкен бөлігі. Мұнда 
негізінде жаңа оптикалық технологиялар мен өлшеудің оптикалық әдістері 
және әртүрлі технологиялық процестерді бақылаулар жасалуда. Осылайша, 
оптика мәселелерімен жұмыс істейтін физиктердің көбін жарықтың табиғаты 
туралы сұрақ алаңдатпайды. Олар жаңа жүзжылдықтың маңызды 
технологияларын дамытуда. 

Оптиканың көрінісін өзгерткен маңыздылық - лазерді жасау және 
лазерлік технологиялардың дамуы; ғылымға компьютерлік технологияларды 
кең түрде енгізілуі – компьютерлік өлшеу және модельдеу әдістері; 
көпэлементті фотоқабылдағыштарды, кристалдық жартылай өткізгіштік ЗБҚ 
матрицаларын (заманауи фотоқабылдағыш матрицаларда бірнеше миллион 
фотодиодтар бар және көбінде көздің ішкі қабығына ұқсас болып келеді); 
талшықты жарық арналарын аса таза кварцтық шыныдан алу – олар 
оптикалық дабылдарды бірнеше ондаған километрге талшықты оптикалық 
байланыстарды беруге мүмкіндік береді; ақпаратты өңдеудің оптикалық 
әдістерінің – оптоэлектрониканың дамуы. 

Оптикада процесс зерттеушінің толығымен жаңа бұрын қол жетпеген 
жетістіктерді беретін зерттеудің тәжірибелік әдістерімен байланысты. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Энергетикалық және жарықтық өлшем бірліктер. 
Пәннің мазмұны мен атауы. Оптика ғылыми-техникалық прогресс 

кезеңінде. Фотометрияның қолдану аясы. Екі жүйе шамасы және өлшем 
бірліктері Жарық эталоны. Импульсты процестердің энергетикалық 
сипаттамасы. Квадраттық шашыраудың заңдары. Ламберт заңы. Беттің 
жарықтық қасиеттері. Фотометрияның практикалық қолданылуы. Жарық 
өлшемдерінің әдістері. Люксметр және фотометрдің жұмыс истеу принципі. 
Әртүрлі формадағы сәулелер шоғыры. Шағылдырғыш беттің жарықтылығы. 
Әртүрлі көздерден түзілетін жарықтылық. 



 
 

 
Сыну заңы. Жарық талшықтары. Геометриялық оптика. 
Геометриялық оптиканың мақсаты мен маңызы – оптикалық жүйелердің 

есептеу әдістері. Геометриялық оптиканың пайда болуы. Геометриялық 
оптиканың негізгі принциптері мен заңдары. Жарықтың сыну және шағылу 
заңдары. Толық ішкі шағылу құбылысы. Толық ішкі шағылу құбылысына 
сүйеніп жұмыс истейтін оптикалық элементтер мен құрылғылар. Талшықты 
және планарлы жарықенгізгіштер. Ферма принципі. Жарықтың толқындық 
теориясы. Гюйгенс принципі. 

 
Орталықтандырылған оптикалық жүйе. Сфералық айна. Линза. 
Жұқа линза формулалары. Бейнені жұқа линзада тұрғызу. Күрделі 

оптикалық жүйелер. Жазық шыны мен призмада жарықтың жүру жолы.  Жазық 
шыны мен сфералық айнада жарықтың жүру жолы. Сфералық беттегі сыну. 
Жұқа қосдөңес линза. Оптикалық жүйенің аберрациясы. 

 
Көз және көру.  
Көздің оптикалық сұлбасы. Түс ұғымы. Аккомодация және адаптация. 

Түс координаты. Түс синтезі. Күндізгі және кешкілік көру. Жарық сезгіш 
рецепторлар. Қабылдаудың иллюзиялары. Түс және түстік координат 
ұғымдары.  

 
Жарық интерференциясы. 
Монохроматтық жарық интерференциясы.  Жазық толқындар 

интерференциясы.  Екі нүктелік сәуле көздерінен шығатын толқындардың 
интерференциясы.  Толқындық фронттарды бөлу және амплитудаларды бөлу 
әдістерінің тәжірибелері. Интерференциялық жолақтарды есептеудің қатынасы. 
Интерференциялық жолақтардың локализациясы. Бірдей қалыңдық жолақтары. 
Бірдей көлбеулік жолақтары. Поль тәжірибесі. Ньютон сақинасы. 
Квазимонохроматтық жарық интерференциясы. Уақытша когеренттілік. 
Кеңістіктік когеренттілік. Көпсәулелі интерференция. Екісәулелі 
интерференция. Релей интерферометрі. Көпсәулелі интерференцияны 
қолдануы. Релей, Жамен, Рождественский, Майкельсонның екісәулелі 
интерферометрлері. Майкельсон және Бену тәжірибесі.  

 
Дифракция құбылысы.  
Гюйгенс-Френель принципі, оның интегралдық жазылуы және трактовка. 

Френель зоналары. Дифракциялық суреттердің анализі үшін векторлық 
диаграммаларды қолдану. Зоналық пластинкалар. Экрандағы және дөңгелек 
саңылаулардағы дифракция. Шексіз экран шетіндегі дифракция. Корню 
спиралі. Френель жуықтауы және Фраунгофер жуықтауы. Тікбұрышты және 
дөңгелек саңылаулар мен тесіктегі Фраунгофер дифракциясы. Амплитудалық 
және фазалық дифракциалық торлар. Призмалық, дифракциалық және 



 
 

интерференциалық спектральды құрылғылар және олардың негізгі 
сипаттамалары. 

 
Дифракция және спектралды анализ. 
Дифракция және интерференция бойынша тәжірибе.  
Дифракцияның кескінін пішіндейтін құрылғылардағы: линзада, 

телескопта, микроскопта рөлі. Суреттерді голографиялық жазу әдісінің 
физикалық негізі. Габор және Денисюк голограммалары. Оптикалық 
статикалық голографиялар қосымшасы. Көп өлшемді құрылымдағы дифракция. 
Брег – Вульф  формуласы.  Лауэ әдісі. Кристалл өсіру әдісі. Ұнтақ әдісі. 
Фотонды кристаллдар. Табиғи фотонды кристалл. Жасанды  фотонды 
кристаллдар. 

 
Оптикадағы поляризация туралы түсінік. 
Поляризацияланған толқынның интерференциясы. Жарықтың  

электромагнитті теория аумағында  поляризацияланудың сипаттамасы. Жарық 
толқындарды затпен өзара әрекеттескенде электр және магнит өрістердің рөлі. 
Сызықты, қайталанғыш, эллиптикалық поляризациялаған және полярланбаған 
сәулеленудің көрнекі көрсетілімдері. Негізгі анықтаулар және терминдер. 
Поляризациялар түрлері және формалары. Полярланбаған сәулелену. Табиғи 
сәуле. Поляризациялану дәрежесі, поляризаторлар.  

 
Поляризациялық құбылыстар. 
Сәулеленудің ккі орта шекарасынмен әсерлесу кезіндегі поляризациялық 

құбылыстар. Оптикада Френель формулалары. Толық ішкі шағылу кезіндегі 
Френель формуласы. Диэлектрик шекарасындағы толық ішкі шағылу. Толық 
ішкі шағылу кезіндегі фазаның өзгеруі. Әртүрлі поляризациялардан шағылған 
толқындар фазаларының байланыстары. Металлдар оптикасы. Максвелл 
теңдеулері және металлдардағы толқындар. Металл шекарасындағы жарықтың 
сыну және шағылу заңдары. Френель формуласы. 

 
Анизатропты орта оптикасы. 
Анизотропты орталарда жарық толқындардының таралуы: 

эксперименталды айғақтар және теориялар элементтері. Френельдің толқындық 
нормалар теңдеуі. Бір өсті және екі өсті кристаллдар. Сәуленің қосарланып 
сынуы. Гюйгенстің және толқындық нормалдар көмегімен  сәуленің 
таралуларын құрастырудың сапалы талдауы. 

 
Жарық дисперсиясы.  
Затта жарықтың таралуларының микроскоптық суреті. Фазалық және 

сәулелік жылдамдық. Сызықты оптикалық осциллятор.  Жиіліктен сыну және 
жұту көрсеткіштердің тәуелділіктері. Фазалық және топтық жылдамдықтар, 
олардың байланысы. Сыну көрсеткішінің нормалды және аномальды 
дисперсиясы. Дисперсияны бақылау сұлбасы.  



 
 

 
Жарықтық шашырауы. Молекулалық жарық шашырауы.     
Жарық шашырау қарқындылығының жарық жиілігінен тәуелділігі (Рэлей 

формуласы) және бұрыштық шашырау диаграммасы. Ми шашырауы мен 
флуктациялық тығыздықта шашырау. Доплер эффекті және жарық 
аберрациясы. Жарықтың шашырау поляризациясы, оның спектральды құрамы. 
Мандельштам – Бриллюеннің кездейсоқ шашырауы және комбинациялық 
шашырау. Тұнық емес және ұсақ дисперсиялық ортада жарықтың шашырауы. 

 
Жылулық сәулелену. 
Заттың сәулелену және жұтылу қабілеті және олардың байланысы. 

Абсолютті қара дене. Стефан - Больцман заңы, Вин формуласының ығысуы. 
Рэлей-Джинс формуласы. Классикалық теория сәулеленуінің шектеулігі. Планк 
формуласы. Селективті жабындылар. 

 
Табиғаттағы оптикалық құбылыстар. 
Сәуле көзі – Күн. Синхротронды сәулелену. Жер бетіндегі  жарықтар. 

Атмосфераның өткізуі. Атмосферадағы рефракция. Сағымдар. Сәуленің 
турбулентті жылжулары. Гиганты линзалар. Жарықтылық және көкжиек 
геометриясы. Жұлдыздардың жарқырауы. Атмосферадағы рэлеевтік шашырау.  
Кешкілік жиек. Тәждер, глориялар, сәулелер, кемпірқосақтар. Гало түрлері мен 
себептері. Полярлы жарқырау. Найзағай. 

 
Фотоэффект. 
Негізгі эксперименталдық заңдылықтар мен олардың түсіндірмелері. 

Фотоэффект үшін Столетов заңдары. Фотондар және олардың қасиеттері. 
Люминесценция құбылысы. Кванттық көзқарастағы интерпретация, спектралды 
және уақытша сипаттамалары, негізгі заңдылықтар. Комптон эффектісі. 
Лазерлік сәулелену және бейсызық оптика. Резонансты сәулелену. 

Фотолюминесценция. Фотон қатысатын процестердегі энергия мен 
импульстің сақталу заңдары.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Энергетикалық бірліктер, әртүрлі көздерден алынатын 
жарықтылықтың жарықтық өлшемдері. 

2. Жұқа линза формулалары. 
3. Түс синтезі.  
4.  Интерференциялық картинаны есептеу қатынасы.  
5. Оптиканың жарықтануы.  
6. Дифракциялық картиналар анализі үшін векторлық 

диаграммаларды қолдану. Жарық дифракциясы. 
7. Амплитудалық және фазалық дифракциялық торлар.  



 
 

8. Поляризация дәрежесі, поляризаторлар  
9. Жарықтың металл шекарасындағы шағылу және сыну заңдары.  
10. Оптикадағы Френель формулалары.  
11. Жарықтың қосарланып сынуы.  
12. Шынайы оптикалық активтілік.  
13. Фазалық және топтық жылдамдық. 
14. Доплер эффектісі. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  
 

1. Екі диэлектрик орта шекарасындағы жарықтың сыну және шағылу 
заңдары зерттеу 

2. Екі диэлектрик орта шекарасындағы жарықтың толық ішкі шағылу 
бұрышын анықтау  

3. Жұқа линзаның сфералық бетпен жұмыс истеуін зерттеу  
4.  Жұқа линзаның фокустық арақашықтығын анықтау 
5. Сыну көрсеткіші өзгеріп тұратын ортадағы рефракция құбылысын 

сапалы түрде зерттеу  
6. Рефрактометр арқылы шыны пластиканың сындыру коэффициентін 

анықтау  
7. Юнг тәжірибесі-екі жұқа саңылаудан өткен жарық интерференциясын 

зерттеу 
8. Жұқа қабаттағы интерференция Ньютон сақинасы 
9. Малюс заңын тексеру 
10. Поляризация жазықтығының айналуын және қант ерітіндісінің 

концентрациясын анықтау  
11. Сыртқы фотоэффект құбылысының негізгі заңдарын зерттеу  
12. Диэлектрлік материалдардағы жарықтың дисперсия құбылысын 

зерттеу  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Әртүрлі формадағы сәулелер шоғыры. Шағылдырғыш беттің 

жарықтылығы  
2. Геометриялық оптиканың негізгі заңдары мен принциптері  
3. Жұқа линзада кескін алу. Оптикалық жүйені қосу  
4. Жарық сезгіш рецепторлар. Қабылдаудың иллюзиялары. Түс және 

түстік координат ұғымдары  
5. Көпсәулелі интерференцияның қолданылуы 
6. Аумақытқ пластинка 
7. Оптикалық статикалық голографиялар қосымшасы 
8. Поляризация түрі және формасы 



 
 

9. Диэлектрик шекарасындағы толық ішкі шағылу құбылыс 
10. Бір және екі ості кристалдар 
11. Дисперсияны бақылау сұлбасы  
12. Тұнық емес және ұсақ дисперсиялық ортада жарықтың шашырауы 
13. Селективті жабындылар 
14. Полярлы жарқырау. Найзағай 
15. Фотолюминесценция 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Энергетикалық бірліктер, жарық шамалары, әр түрлі жарық 
көздерінен шыққан жарықтандыру тақырыптары бойынша есептер шығару  

2. Геометриялық оптиканың элементтері  
3. Монохроматты жарық интерференциясы 
4. Квазимонохроматты жарық интерференциясы 
5. Көпсәулелі интерференция  
6. Оптиканың жарықтануы  
7. Жарық дифракциясы  
8. Амплитудалы және фазалық дифракциоялық тор  
9. Көп өлшемді құрылымдағы дифракция  
10. Поляризация  
11. Оптикадағы Френель формуласы  
12. Жарық сәулесінің қосарланып сынуы  
13. Абсолютті қара дене моделі  
14.  Жарық дисперсия  
15. Доплер эффектісі  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Пәннің тағайындалуы, оның рөлі және бәсекеге қабілетті кадрлар 
дайындаудағы мәні: студент негізгі ұғымдар мен теориялық механиканың 
фундаменталды заңдарын, тапсырмалардың қойылу шарты мен оларды шешу 
әдістерін меңгеріп шығуы тиіс; теориялық механиканың математикалық 
аппараттарының әдістері мен нақты физикалық жүйе параметрлерінің сандық 
есептеулерін  шеше білуі қажет. 

Аталған пәнді меңгеруге дайындық болып есептелетін пәндер тізімі және 
осы пәнді оқуға керек білім, әрекет, қабілеттерді жинақтайтын пәндер тізімі 

Іскерлік пререквезиттері: 
- аталған пәнді меңгеру үшін  «Математикалық талдау», 

«Дифференциалдық теңдеулер», «Сызықтық алгебра»,  «Векторлы және 
тензорлы анализ» курстарын білу қажет. 

Қабілеттік пререквезиттер: 
- аталған пәнді сапалы түрде меңгеру нәтижесінде студенттің ендігі 

магистратурада оқу және ғылыми-педагогикалық жұмыстар атқаруға 
мүмкіндігі болады. 

«Теориялық механика» пәнін меңгеру нәтижесінде студент: 
Білуі тиіс: 
– теориялық механикадағы ұғымдар мен заңдарды, жаратылыстану 

ғылымдары мне қолданбалы салаларының теориялық базасы ретіндегі пәннің 
рөлін; 

–  күш жүйелерін зерттеу әдістерін, механиканың денелердің тепе-теңдік 



 
 

күйдегі және механикалық жүйелердегі шартты есептеулерін; 
– нүкте мен денелердің қозғалысының әр түрлі жағдайындағы 

кинематикалық сипаттарын анықтау әдістерін; 
– денеге күш әсер ету кезіндегі қозғалысын зерттеудегі әдістер мен 

принциптерді. 
Істей алуы қажет: 
– шешілуге тиіс есептерді теориялық механика түсінігінде  жеткізу; 
– қарастырылып отырған құбылыстардың негізгі қасиеттеріне қарай 

механика-математикалық модельдерді құра білуді; 
– механикалық құбылыстардың математикалық модельдерін зерттеу 

жұмыстарында  ақпараттық технология көздерінің көмегімен пайдалана алу. 
Қабілетті болуы керек: 
– қарастырылып отырған құбылыстардың негізгі қасиеттеріне қарай 

механика-математикалық модельдерді құра білуге қабілетті болу; 
– есептеулер жүргізуде теориялық механиканың  практикалық 

әдістерін және принциптерін қолдануға қабілеттілік: күштік есептеулер, 
қозғалыстың түрлі жағдайындағы дененің кинематикалық сипаттарын 
анықтауға, күш әсеріндегі материалдық нүктелер мен механикалық жүйелердің 
қозғалыс заңдарын анықтауға; 

– өндірістік және ғылыми салада жаңа ақпаратпен өздігінен жұмыс 
істей алу және заманауи ғылыми және ақпараттық технологияларды қолдана 
білу. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Негізгі ұғымдар мен классикалық механиканың заңдары 
2 Галилейдің салыстырмалық принципі 
3 І, ІІ қозғалыс интегралдары 
4 Сақталу заңдары. Энергияның, импульстің, кинетикалық 

моменттің өзгерісі мен сақталу заңдары 
5 Орталық өрістегі қозғалыс. Қозғалыс теңдеулерін интегралдау 
6 Екі дене есебі. Кеплер заңдары  
7 Бөлшектердің шашырау теориясы 
8 Инерциалды емес санақ жүйелеріне қатысты қозғалыстар 
9 Лагранж теңдеулері 

10 Бір өлшемді еркін тербелістер 
11 Еріксіз тербелістер 
12 Қатты дене динамикасы 
13 Гамильтон теңдеулері және вариациялық принциптер 
14 Канондық теңдеулер 
15 Гамильтон-Якоби теңдеуі 



 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Теориялық механика – заманауи ғылым мен техниканың негізінде жатқан 

фундаменталды пән. Теориялық механиканың материалында механикалық 
қозғалыспен, механикалық әсерлесулермен байланысатын қатты денелердің, 
жалпы ортаның қасиеттеріне байланыста жалпытехникалық арнайы пәндер 
анықталады. Теориялық механика жоғары математика, теориялық механикамен 
бірігіп, теориялық дайындықтын негізі болып табылады. 

Теориялық механика курсын баяндау ғылыми түрде қатаң, дәл және анық 
болуы керек, зерттелетін құбылыстардың, түсініктердің және заңдардың физикалық 
мәнін түсіндіруге ерекше көңіл бөліну керек. Оқу материалдарын баяндаудың 
қатаңдылық және дәлділік талабы физика курсында пайдаланылатын 
математикалық аппаратқа да қатысты. Студенттердің математикалық мәдениетін 
арттыру үшін математика көмегімен алынған физикалық теңдеулердің, 
қатынастардың физикалық мағынасына және олардың қолданбалық шекарасына 
талдау жүргізілу керек.  

«Теориялық механика» пәнін оқытудың мақсаты: 
– қозғалыс пен материалдық денелер мен олардың әсерінен пайда 

болатын арақатынастар бағынатын жалпы заңдарды зерттеу; 
–   студенттің болашақтағы кәсіби қызметінде физикалық зерттеулер 
дің физикалық принциптерін, механикалық-математикалық моделін 

қолдана білуді үйрету; 
– студенттің болашақтағы кәсіби қызметінде материалдық өмірде 

қолданылатын физикалық зерттеулердің негізінде ғылыми өмірлік көзқарастар 
қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері болып табылады: 
– материалдық денелердің әсерлесуі кезіндегі механикалық жүйе 

құрайтын күштерді анықтау (күштік есеп); 
– әртүрлі санақ жүйелеріндегі дене қозғалыстарының және олардың 

нүктелерінің қасиеттерін анықтау (кинематикалық есеп); 
– күш әсер ету жағдайындағы материалдық денелердің қозғалыс 

заңдылықтарын анықтау (динамикалық есеп). 
Материалдық нүкте, қатты дене, денелер жүйесі, гармониялық 

оссцилятор және т.с.с. пәнді оқытудағы нысандар болып табылады. 
Аталған пәнді оқытудағы әдістер: математикалық формализмдер, 

аналитикалық формализмдер. 
Пәннің ғылымдағы рөлі мен орны: теориялық механика курсы 

теориялық  физиканың басқа бөлімдерін: электродинамика, кванттық  
механика, термодинамика және статикалық механиканы меңгеруде негіз болып 
табылады. 

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу. 



 
 

Теориялық механика ұғымы Ньютонның үш заңына негізделген; шын 
мәнінде, ол тек жоғары оқу орындарында оқылатын бағдарламаға сәйкес келеді. 
Өзін негіздеуге арналған  қосымша аксиомаларды қажет ететін тұтас орта 
механикасы, аналитикалық механика, жалпы тербелістер теориясы, гироскопия, 
жалпы механизмдер теориясы және басқа да осы  теориялық механика негізінде 
дамыған қосымша салалар бұл курста қамтылмайды.  

Қозғалыс пен күш теориялық механиканың негізгі ұғымдары болып 
табылады; сол себепті теориялық механика тарихында бұл ұғымдардың 
Аристотель уақытынан дамығандығын, XX ғасырдың бас кезіндегі оның 
Ньютон кезіндегі формасын атап өту керек.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Негізгі ұғымдар мен классикалық механиканың заңдары.  
Материялық нүкте, кеңістік-уақыт, жалпылама координаттар мен 

импульс, күштер, инерциялы және инерциялы емес санақ жүйелері. Ньютон 
заңдары – классикалық механиканың іргетасы. Кеңістікте берілген нүктенің 
орнын анықтау тәсілдері. Қисықсызықты қозғалыс жылдамдығы. Ламэ 
коэффициенттері. Координаттық беттер, сызықтар.  

 
Галилейдің салыстырмалылық принципі.  
Галилей түрлендірулері. Механика және механикалық детерменизм 

арасындағы себептік-салдарлы байланыс. Инерциалдық координат жүйелері. 
Ньютонның қозғалыс теңдеулері.   

 
Бірінші, екінші қозғалыс интегралдары. 
Динамиканың негізгі есебі. Қозғалыс теңдеулерін шешу және бастапқы 

шарттар. Бастапқы шарттарды қою әдісі. Бірінші және екінші дәрежелі 
дифференциалдық теңдеулерді интегралдау жолдары. Бірінші және екінші 
интегралдау тұрақтылары. 

 
Сақталу заңдары. Энергияның, импульстің, импульс моментінің 

өзгеру және сақталу заңдары. 
Олардың кеңістік және уақыттың біртектілігімен, изотроптылығымен 

байланысы. Инерция центрі және механикалық ұқсастық. Келтірілген масса. 
Қозғалыс интегралдары.  

 
Орталық өрістегі қозғалыс. Қозғалыс теңдеулерін интегралдау.   
Нүктенің орталық-симметриялы өрістегі қозғалысы. Кеплердің заңдары: 

Кеплердің 1-ші заңы, Кеплердің 2- ші заңы, Кеплердің 3-ші заңы. Аудандар 
заңы. Вириалдық теорема. 

 
Екі дене есебі. Кеплер заңдары. 



 
 

Бір өлшемді қозғалыс. Екі дене есебінің жалпы шешімі. Тербеліс периоды 
арқылы потенциялық энергияны анықтау, келтірілген масса, орталық өрістегі 
қозғалыс, Кеплер есебі. 

 
Бөлшектердің шашырау теориясы.  
Бөлшектердің серпімді соқтығысы. Бөлшектердің ыдырауы, 

бөлшектердің шашырауы. Шашыраудың эффективті қимасы. Шашырау 
бұрыштары. Дәлдеу арақашықтығы. Резерфорд формуласы. Шашыраудың  m2 > 
m1, және m2=m1 жағдайлары.  

 
Инерциалды емес санақ жүйелеріне қатысты қозғалыстар.  
Инерциалды емес санақ жүйелері, Эйлер бұрыштары. Эйлер теоремасы 

және шексіз аз бұрылу. Инерциалды емес санақ жүйелеріне қатысты қозғалыс 
теңдеулері. Инерциалды күштер. Массалар центрі жүйесінің ілгерімелі 
қозғалысының кинетикалық энергиясы мен кинетикалық потенциалы. 

 
Лагранж теңдеулері.  
Байланыстар түсінігі мен классификациясы. Еркіндік дәрежелері. 

Жалпылама координаттар, жылдамдықтар, үдеу және күштер. Еркін бөлшектің 
Лагранж функциясы. Тәуелсіз координаттардағы Лагранж теңдеулері. Циклдық 
координаттар. Жалпылама потенциал. 

 
Бір өлшемді еркін тербелістер.  
Ерікті бір өлшемді тербелістер. Аз тербелістер. Көп еркіндік дәрежелі 

жүйелердің тербелісі, молекулалар тербелістері, өшетін тербелістер. Орнықты 
тепе-теңдік күй. Гармоникалық тербелістер. Тербелістің толық энергиясы.  
Тербеліс амплитудасы, фазасы және циклдік жиілігі.  

 
Еріксіз тербелістер.  
Кедергі күші (үйкеліс күші) орын алған жағдайдағы өшетін, еріксіз 

тербелістер, параметрлік резонанс, тез осцилляциялаушы өрістегі қозғалыс. 
Ангармониялық тербелістер. Ангармониялық вибратор. Апериодты тербеліс. 
Өшу коэффициенті.  

 
Қатты дене динамикасы. 
Абсолют қатты дене. Оның еркіндік дәрежелері. Абсолют қатты дененің 

координаттары. Бұрыштық жылдамдық. Бұрыштық жылдамдықтың 
қозғалыстағы санақ жүйесінің остеріне проекциялары. Абсолют қатты дененің 
инерция тензоры, инерцияның бас остері. Қатты дененің қозғалыс теңдеулері. 
Қатты дененің импульс моменті. Бір нүктесі бекітілген абсолютті қатты дене 
үшін Эйлердің қозғалыс теңдеулері. Эйлер теңдеулері, асимметриялы ұршық, 
қатты денелердің түйісуі. 

 
Гамильтон теңдеулері және вариациялық принциптер.  



 
 

Гамильтон функциясы және оның физикалық мағынасы.  Гамильтонның 
канондық теңдеулер жүйесі. Ең аз әсер принципі негізінде Гамильтон 
теңдеулерін қорытып шығару. Циклдық координаттар. Біртекті функцияларға 
арналған Эйлер теоремасы.   

 
Канондық теңдеулер.   
Гаусс функциясы. Пуассон жақшалары. Пуассон жақшаларының 

қасиеттері. Якоби теңдігі. Әсер координаттар функциясы ретінде. Мопертюи 
принципі, канондық түрлендірулер. Лиувилл теоремасы. 

 
Гамильтон-Якоби теңдеуі.  
Математикалық құрылысы. Толық интегралдарда айнымалыларды 

ажырату әдісі. Канондық айнымалы шамалар, адиабаттық инварианттар, 
адиабаттық инварианттың сақталу дәлдігі, шартты-периодты қозғалыс. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Жалпылама координаттық жүйелер. Сфералық, цилиндрлік, полярлық 
координаттар жүйесіндегі нүктенің орнын анықтау тәсілдері. 

2. Координаттық беттерді, сызықтарды, Ламэ коэффиценттерін анықтау. 
Динамиканың негізгі заңы және теңдеуі. 

3. Қисықсызықты қозғалыс жылдамдықтарын анықтау тәсілдері. 
4. Лагранж, Гамильтон функцияларын және қозғалыстың 

дифференциалдық теңдеулерінің айқын түрін сәйкес математикалық 
координаттар жүйесінде анықтап, шешу. 

5. Квазикеплер есебі. 
6. Бөлшектер ыдырауы. 
7. Кеплер есебі. 
8. Еркіндік дәрежелері көп тербелістер, молекулалар тербелістері, 

параметрлік резонанс, тез осцилляциялаушы өрістегі қозғалыс. 
9. Абсолют қатты дене қозғалысы. 
10. Ассимтериялық ұршық. 
11. Бөлшектердің серпімді соқтығысуы және сейілуі. 
12. Канондық айнымалылар.  
13. Сфералық координаттар. Параболалық және эллиптикалық 

координаттар.  
14. Гамильтон -Якоби теңдеуін әртүрлі жиі кездесетін жағдайлар үшін 

айнымалыларды айыру арқылы шешу. 
15. Инерциалды емес санақ жүйелеріндегі Лагранж функциясы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 



 
 

1. Инерциялы емес санақ жүйесі  
2. Механикалық қозғалыс заңдылықтарын зерттеу 
3. Бөлшектер жүйесінің механикасы. Бөлшектердің ыдырауы 
4.Екі бөлшектің соөтығысуы. Шашырауға арналған Резерфорд 

формуласын шығару 
5. Еркін бірөлщемді тербелістер  
6. Бірнеше еркіндік дәрежелі тербелістер   
7. Өшетін тербелістер. Еріксіз тербелістер. Параметрлік резонанс  
8. Еркін емес жүйедегі еркін емес бөлшектің  механикасы. 
9. Физикалық маятниктің канондық Гамильтон теңдеуімен және 

Гамильтон-Якоби теңдеулерінің  көмегімен шешілуі  
10. Абсолют қатты денеге әсер етуші күштердің кеңістіктік жүйесі 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1.  Цилиндрлік координат жүйелеріндегі Ламэ коэффициенттері 
2.  Сызықтық үдеудің құраушылары 
3.  Импульс моментінің құраушылары 
4.  Лагранж, Гамильтон функциялары 
5. Қозғалыс функциясы.Инерциалды емес санақ жүйелерінің Лагранж   

функциясы 
6.  Гамильтон-Якоби әдісі 
7.  Кеплер есебі 
8.  Пуассон жақшалары 
9.  Екі дене есебі  
10.Бөлшектердің серпімді соқтығысуы 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Математикалық физика аумағындағы сұрақтар әртүрлі физикалық 
процестерді зерттеумен тығыз байланысты. Мұнда гидродинамикада, 
серпімділік теориясында, электродинамикада, кванттық физикада және т.с.с. 
салаларда зерттелетін құбылыстар жатады. Осыдан шығатын математикалық 
есептер  көптеген ортақ элементтерді анықтайды және математикалық физика 
пәнін құрайды. 

«Математикалық физика» курсында математикалық физиканың екінші 
ретті дербес туындылы теңдеулерге келтірілетін есептер қарастырылады. 

Пререквизиттер: «Теориялық механика», «Математикалық анализ», 
«Векторлық және тензорлы анализ негіздері», «Дифференциалдық теңдеулер». 

Постреквизиттер: «Электродинамика», «Кванттық механика», 
Термодинамика және статикалық физика» және т.б. 

«Математикалық физика әдістері» пәнін меңгеру нәтижесінде 
бакалаврға қойылатын түйінді құзыреттер. Бакалавр міндетті: 

түсінігі болуы тиіс: 
• математикалық физиканың негізгі есептерінің физикалық құрылымы 

және оларды шешу әдісі туралы. 
білуі тиіс: 
•математикалық физика әдістерінің математикалық аппаратын: екінші 

ретті  дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің жіктелуін, жалпы 
шектік есептердің редукциясын, арнайы функциялардың негізгі сипаттарын; 



 
 

•әртүрлі типті(гиперболалық, параболалық және эллипстік) 
математикалық физиканың негізгі есептерінің шешу әдісін. 

құзіреттілігі болуы тиіс: 
•мәселеге оңтайлы қарап, математикалық физика есептерін шешу әдісін 

таңдау және қол жеткізген нәтижелерді салыстыру. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптың атауы 

1 Кіріспе 

2 Дербес туындылы екінші ретті туындылардың 
классификациясы және  канондық түрге келтірілуі 

3 Гиперболалық типтес теңдеулер 
4 Толқындық таралу әдісі  
5 Айнымалыларды ажырату әдісі. (Фурье әдісі)  
6 Штурм-Лиувилль есептері. Арнайы функциялар  

7 Жеке мағыналары мен дербес функциялардың  шектік 
есептері 

8 Бессель теңдеулері 
9 Туынды функциялар әдісі 
10 Эрмит полиномдары 
11 Параболалық типті теңдеулер 
12 Айнымалыларды ажырату әдісі 
13 Эллиптикалық типті теңдеулер  
14 Лаплас теңдеуіне келтірілетін есептер 
15 Гринн функциясы және оның қасиеттері 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Математикалық физика физикалық құбылыстардың үлгісін жасау 

барысында қолданылатын екінші ретті дербес туындылы дифференциалдық 
теңдеулерді зерттейді. Осы «Математикалық физика әдістері» пәнінің 
шеңберінде қарапайым екінші ретті дербес туындылы сызықты 
дифференциалдық теңдеулер қарастырылады. 

Пәннің мақсаты ─ студенттерді механикалық толқын, электромагниттік 
өріс, диффузия, жылуөткізгіштік, статикалық өріс және т.с.с. әртүрлі 
физикалық құбылыстарды сипаттайтын математикалық физиканың негізгі 
теңдеулерімен және оларды шешу әдістерімен таныстыру. 

Курс мақсаты дәріс оқуменен және семинарлық сабақтар өткізу арқылы 
орындалады. 



 
 

Лекцияларда оқылатын пәннің негізгі ұғымдары, оның іргетасы болып 
есептелетін заңдылықтары және басты теориялық аспектілері, соларға сай 
келетін математикалық құралдардың математикалық тәсілдері, басты 
физикалық мәселелер, олардың теориялық негіздері мен ерекшеліктері 
баяндалады. 

Семинарлық сабақтарда осы пәнде қарастырылатын мәселелерді 
пысықтап, оларды жан-жақты және терең түсіну үшін есептер шығарылады, ол 
үшін қажетті математикалық тәсілдер де, оларды қолдану жолдары да 
пысықталады. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 
- дербес туындылы екінші ретті дифференциалдық теңдеулерді 

топшылауға үйрету; 
- шекті есептердің шығару реті мен жалпы шектік есептердің 

редукциясын үйрету, 
-   арнайы функциялардың негізгі қасиеттерін үйрету; 
- түрлі типке жататын (гиперболалық, параболалық және эллиптикалық) 

математикалық физиканың негізгі есептерін шешу әдістерін үйрету. 
Механикалық және электромагниттік толқындар, тербелістер, жылу мен 

диффузияның таралуы, түрлі өрістер, т.с.с. секілді әртүрлі физикалық 
құбылыстарды сипаттайтын дербес туындылы екінші ретті дифференциалдық 
теңдеулер берілген пәнді оқытудағы нысандар болып табылады. 

Пәнді оқытудың әдістері: Толқындық таралу әдісі Фурье әдісі). 
Айнымалыларды ажыратудың жалпы сызбасы. Туынды функциялар әдісі. 
Шектік есептерді айнымалыларды ажырату әдісімен шешу. 

Басқа ғылымдар арасындағы ғылымның рөлі мен орны: математикалық 
анализге қарағанда, дифференциалдық және интегралдық теңдеулерге 
сүйенетін нақты физикалық есептер математикалық физикада көбірек 
қарастырылады және электродинамика, арнайы ықтималдық теориясы, 
кванттық механика, жалпы ықтималдық теориясы сияқты салаларды зерттеудің 
математикалық құрылғысы болып табылады.  

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу: 
Алғашында математикалық физика дифференциалдық теңдеулердің негізі 

болған еді. Пәннің бұл бағыты классикалық математикалық физика курсын 
құрайды және әлі де өз маңызын жоғалтпаған. 

Классикалық математикалық физика Ньютон кезінен бастап дамыған. 
Классикалық математикалық физика физика мне математиканың дамуымен 
бірге Ньютон уақытынан дамыған. XVII ғасырдың аяғында дифференциалдық 
және интегралдық есептеулер(И. Ньютон, Г. Лейбниц) мен классикалық 
механика мен бүкіләлемдік тартылыстың негізгі заңдары бекітілген болатын.(И. 
Ньютон). 

XVIII ғасырда математикалық физикада өткізгіштердің, стержендердің, 
маятниктердің тербелісін зерттеуде оның акустикамен және гидродинамикамен 
байланысты әдіснамалары  аналитикалық механиканың негізін құра бастады. 
(Ж. Даламбер, Л. Эйлер, Д. Бернулли, Ж. Лагранж, К. Гаусс, П. Лаплас). 

http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%94%27%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD


 
 

XIX ғасырда жылуөткізгіштік, диффузия,өтімділік теориясы, оптика, 
электродинамика, қисықсызықты толқындық процестер және т.б. процестер 
әсерінен математикалық физика әдістері жаңа бағытқа өттіпотенциалдың жаңа 
теориясы ашылды,қозғалыстың бірқалыптылық теориясы) (Ж. Фурье, С. 
Пуассон, Л. Больцман, О. Коши, М.В. Остроградский, П. Дирихле, Дж. К. 
Максвелл, Б. Риман, С.В. Ковалевская, Д. Стокс, Г.Р. Кирхгоф, А. Пуанкаре, 
А.М. Ляпунов, В.А. Стеклов, Д. Гильберт, Ж. Адамар, А. Н. Тихонов-аталған 
ғалымдардың кейбірі XX және XX и XIXғасырларда да шетелде өз 
тәжірибелерін жүргізген болатын. XX ғасырда газдық динамиканың жаңа 
мәселелері , бөлшектердің орнын ауыстыруы мен плазма физикасы  мәселелері 
пайда болды  

XX ғасырда физиканың жаңа бөлімдері пайда болды: физика, кванттық 
физика, ықтималдық теориясы, гравитация (А. Пуанкаре, Д. Гильберт, П. 
Дирак, А. Эйнштейн, Н. Н. Боголюбов, В. А. Фок, Э. Шрёдингер, Г. Вейль, Р. 
Фейнман, Дж. фон Нейман, В. Гейзенберг).  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе  
Математикалық физика әдістемелері пәні. Бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер. Екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. 
Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулер. Классикалық механикадағы 
қозғалыс теңдеулері. Гармоникалық осциллятор тербелісі. Максвелл 
теңдеулері. Телеграф, диффузия теідеулері. 

  
Дербес туындылы екінші ретті туындылардың классификациясы 

және  канондық түрге келтірілуі  
Жалпы ұғымдар, Математикалық физика теңдеулері.  Дербес туындылы 

екінші ретті туындылардың классификациясы және  канондық түрге келтірілуі. 
Айнымалы коэффициентті теідеулер. Тұрақты коэффициентті теңдеулер.  

 
Гиперболалық типтес теңдеулерге келтірілетін физикалық есептер 
Ішек тербелісінің теңдеуі. Шеттік есептің қойылуы. 1-ші, 2-ші және 3-ші 

шеттік есептер. Жалпы шеттік есептің редукциясы. Жалқылық теоремасы. 
 
Толқындарды тарату әдісі  
Даламбер формуласы.  Жартылайтүзу және шектік бөлік үшін шексіз 

ішек есебі. Жалғасулар әдісі. Тербелістер дисперсиясы. Тербелістің 
интегралдық теңдеуі. Сипаттар маңындадағы айырылысулардың таралымы.  

 
Айнымалыларды ажырату (Фурье әдісі)  
Еркін тербелістер.  Суперпозиция принципі. Шешімдер тұрақтылығы. 

Қажетті тербелістер. Дұрыс және дұрыс емес есептер. Біртекті емес теідеулер. 
Жалпы бірінші шекті есеп. Бастапқы шартсыз есептер. Дайындықтағы күш. 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BE%D1%84,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

 
Штурм-Лиувилль есептері. Арнайы функциялар  
Тұрақтыларды айырудың жалпы схемасы. Альфа функциясы. Бета 

функциясы. Гамма функциясы. Хэвисайдтың баспалдақты функциясы. 
Дирактың дельта функциясы.  

 
Жеке тұрақтылар мен дербес функцияларға арналған шектік 

есептері 
Шектелген көлемдердің тербелістері. Айнымалыларды айырудың жалпы 

схемасы. Тұрғын толқындар Дөңгелек мембрананың тербеліс теңдеуі. 
Тікбұрышты мембрананығ тербелісі. 

 
Бессель теңдеулері 
Бессель функциялары. Дәрежелік қатарлар. Рекурентті формулалар. 

Жартылайтолық реттң функциялар. Цилиндрлік функциялардығ 
асимптотикалық реті. Бессель теідеулеріне шектік есептер.  

  
Туындылы функциялар әдісі  
Нейман жіне Ханкель функциялары. Туындылы 

функциялар.Дифференциалдық формулалар. Рекурентті формулалар. Аранайы 
аргумент функциясы.   

 
Эрмит полиномдары  
Лагерра, Чебышев. Лежандра полиномдары. Дифференциалдық 

формулалар. Рекурентті формулалар. Чебышев-Эрмит формулалары. Чебышев-
Лагерра теңдеулері. 

 
Параболалық типті теңдеулер 
Жылу мен газ диффузиясының таралуы. Шектік есептердің қойылуы. 

Кеңістікте жылудың таралуы. Максималдық мағына принципі. Жылудың 
шексіз түзуде таралуы.  

 
Айнымалыларды ажырату әдісі 
Шексіз түзуге арналған есептер. Жылуөткізгіштіктің фундаменталды  

шешімі жіне оның физикалық мағынасы. Ағым функциясы. Жалпы бірінші 
шекті есеп. Жылудың шексіз түзуде таралуы.   

 
Эллиптикалық типті теңдеулер  
Остоградский-Грин формулсы. Гармоникалық функциялардығ жалпы 

қасиеттері. Стационар жылулық өріс. Грин формулалары. Шешімнің 
интегралдық сипаты.  

 
Лаплас теңдеуіне келтірілетін есептер. 



 
 

Шектік есептер қойылымы. Шектік есептерді айнымалыны ажырату 
әдісімен шығару. Қисықсызықты координаттар жүйесіндегі Лаплас теңдеулері. 
Лаплас теңдеуінің кейбір дербес шешімдері.  

 
Грин функциясы және оның  қасиеттері 
Потенциал теориясы. Шексіз кеңістіктік есептер. Сәулелену принципі. 

Лаплас теңдеуінің негізідк функциясы және оның негізгі 
қасиеттері.Дөңгелектік негіздік функция. Көлемдік потенциал. Жазықтық есебі. 
Логарифмдік потенциал.   

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Екі тәуелсіз айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді канондық 
түрге келтіру. 

2.  Гиперболалық типті дербес туындылы сызықтық дифференциалды   
теңдеулерді канондық түрге келтіру. 

3. Параболалық типті дербес туындылы сызықтық дифференциалды   
теңдеулерді канондық түрге келтіру. 

4. Эллиртикалық типті дербес туындылы сызықтық дифференциалды   
теңдеулерді канондық түрге келтіру . 

5. Біртекті емес тербелістерге арналған Коши есебі. 
6. Жылуөткізгіштікті шығару теңдеулері. 
7. Ішек тербелісін шығаруға арналған теңдеулер. 
8. Тербеліс теңдеулеріне арналған шектік есептер қойылымы.. 
9. Біртекті тербеліс үшін Коши есебі. 
10.  Фурье әдісін қолдану арқылы тербеліс теңдеуінің шектік есептерін   

шығару. 
11.  Бесель функциясы; рекуренттік формулалар. 
12.  Мембрана тербелісі теңдеуі үшін шектік есептер. 
13.  Жылуөткізгіштікті шығару теңдеулері үшін Коши есебі.  
14.  Жылуөткізгіштікті шығару теңдеулерін Фурье әдісімен шығару.     . 
15.  Лаплас теңдеуі үшін шектік есептерді Фурье әдісімен шешу.  

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Тік төртбұрышты мембрананың тербелісі. 
2. Жылу және газдарда диффузия құбылыстарының таралуы жайлы 

есептер. 
3. Шексіз ұзын түзу бойымен жылудың таралуы. 
4. Лаплас теңдеуінің қисық сызықты координаттарда жазылуы. 
5. Лаплас теңдеуі үшін негіздік функциясы және оның негізгі 

қасиеттері. 



 
 

6. Бета функция қасиеттері және оның практикалық қолданысы. 
7. Баспалдақты Хэвисайд функциясы (тетеа функциясы) және оның 

практикалық қолданысы. 
8. Дирак дельта функциясы және оның практикалық қолданысы. 
9. Гамма функция қасиеттері және оның практикалық қолданысы. 
10. Гаусстың гипергеометриялық функциясы.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Электромагниттік өріс үшін Максвелл теңдеулері. 
2. Сфералық дененің ішіндегі және сыртындағы гравитациялық 

потенциал. 
3. Дирак Дельта функциясының қасиеттері. 
4. Дөңгелек мембрананың тербеліс теңдеуі. 
5. Лежандр полиномдары үшін туынды функция. 
6. Эрмит полиномдары үшінфункция. 
7. Сфералық функциялар және оның қасиеттері. 
8. Грин формуласы және оның қасиеттері. 
9. Нейман теңдеулері және оның шешімі. 
10. Юкава потенциалы және оның физикалық  табиғаты.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

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

Студенттер  
- радиоэлектронды құрылғылардың элементтік базасын, аналогтық және 

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

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

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

Пәнді жете оқып-үйрену үшін қажетті пәндер 



 
 

«Жоғары математика», «Жалпы физика курсы», «Электр және 
магнетизм», информатика бөлімдері болып табылады. 

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

теориясы». 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атаулары 
1 Сигналдар және олардың түрлері 
2 Сызықты электр тізбектерінің элементтері 
3 Шалаөткізгіш құрылғылардың физикалық жұмыс істеу негіздері 
4 Электронды күшейткіштер және олардың түрлері 
5 Гармоникалық тербелістердің генераторлары 
6 Модуляция 
7 Жиілікті түрлендіру және анықтау 
8 Шуылдар 
9 Сандық электроника 

10 Есте сақтау құрылғылары 
11 Микроэлектроника және интегралды микросұлба 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

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

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

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

Пәнді оқытудың мақсаты – тәжірибелік өмірде физикалық 
эксперименттегі радиоэлектрондық зерттеу әдістерін пайдалануға мүмкіндік 
беретін білім жүйесін қалыптастыру; эксперименттен түскен деректерді 
қабылдау, жинақтау, өңдеу жұмыстарын автоматтандыру және арнайы 



 
 

әдебиетпен жұмыс істей білу. “Радиофизика және электроника негіздері” пәні 
радиотехникалық саладағы физикалық мамандықтар үшін негізгі пән болып 
саналады. Радиоэлектроника негіздерін тереңдете оқу ғылым мен техниканың 
әртүрлі саласындағы кәсіби мамандарды даярлау, болашақ ұстазды мектеп 
бағдарламасының сәйкес бөлімдерін өтуді үйретуге және оқушылармен 
сыныптан тыс жұмыстарды орындау үшін аса маңызды. 

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

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

Пәннің негізгі міндеттері: 
- студенттерді радиоэлектрониканың қазіргі заманғы теориялық және 

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

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

- зерттеудің негізгі әдістері туралы түсінік беру. 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Сигналдар және олардың классификациясы 
Сигналдардың классификациясы мен параметрлері. Сиганалдарды 

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

 
Сызықты электрлік тізбектердің элементтері 
Тізбектердің анықтамасы және жалпы қасиеттері. Тізбектерді топтастыру. 

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

 
Шалаөткізгіш құрылғылардың жұмыс істеуінің физикалық негіздері 
Шалаөткізгіштік аспаптар. Шалаөткізгіш дененің электр өткізгіштік 

қабілеті. Электрон–кемтік өткелі, вольт-амперлік сипаттамасы. 
Шалаөткізгіштік диодтар. Стабилитрон, импульстік диод, варикап, туннельді 
диод. Биполярлы транзистор, оның жұмыс істеу принципі. Униполяр 
транзисторлар. Транзистроларды іске қосу схемалары. Транзистордың 
эквиваленттік схемасы. Эмиттерлік және коллекторлық p-n өткелдердің 
сыйымдылықтары. Биполярлы транзистордың жиілік сипаттамалары. 



 
 

Транзистордың схемаға қосу әдістері және жұмыс істеу ережесі. Статикалық 
және динамикалық сипаттамалары. Транзисторды төртполюстік ретінде 
қарастыру. Транзистордың интегралды және дифференциалды параметрлері. 
Өрістік транзистор. P-n өткелімен басқарылатын өрістік транзистор. Тиегі 
оқшауланған өрістік транзистор, МДП және МОП транзисторлар. Эквивалентті 
схемалары. Статикалық және динамикалық сипаттамалары. Дифференциалды 
параметрлері. Схемаға қосу әдістері.  

 
Электрондық күшейткіштер, олардың классификациясы  
Күшейткіштердің жұмыс істеу принциптері, оларды топтастыру және 

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

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

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

 
Модуляция 
Амплитудалық модуляция. Амплитудалық модуляцияны іске асыру 

әдістері. Баланстық модуляция. Фазалық және жиіліктік модуляция. Жиіліктік 
модуляцияны іске асыру әдістері. 

 
Жиілікті түрлендіру және анықтау 
Диодтық детектр. Төменгі кернеулерді детектрлеу. Идеалды диод 

кезінедегі детектрлеу. Жиіліктік детектрлеу. Фазалық детектр. Синхрондық 
детектрлеу. 

 
Шуылдар 
Шуылдың ықтималдық сипаттамалары. Шуылдың спектрі және 

корреляциялық функциясы. Эффективті жолақ. Жылулық шуыл. Электрондық 
лампалардағы шуылдар. Фликкер-шуылы. Шуыл коэффициенті. 
Транзисторлардағы шуылдар. Нысаналау. 

 
Сандық электроника 



 
 

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

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

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

 
Микроэлектроника және интегралдық микросұлбалар 
Микроэлектрониканың технологиялық негіздері. Микросұлбадағы 

элементтер мен компоненттердің жинақталу дәрежесі. Заманауи 
электрониканың даму тенденциялары. 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

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

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

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

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Комплекстік бейнелену әдісі. RC, RL – тізбектерінің жиіліктік, 
амплитуда-жиіліктік, фаза-жиіліктік сипаттамалары  



 
 

2. Тармақталмаған тізбектегі токтың резонанстық жиілігін, 
контурдағы қайырымдылық, қткізу жолағын, амплитудасын анықтау. 
Контурдағы резонанс кезіндегі кернеу  

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

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

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

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

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

Классикалық әдіс 
7. Төртполюстіктер параметрлері  

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

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

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

тармақталмаған бөліктен өтетін ток амплитудасын және резонанс кезіндегі 
кернеуін анықтау   

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

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

Өздік қозудың шарттары. Синусоидалық төменгі жиілікті тербелістердің RC- 
генераторлары 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Атомдық физика пәні – электромагниттік сәулелену, жылулық сәулелену, 

фотоэффект, Комптон эффектісі, Кирхгоф заңы сияқты заңдарды,   атомдардың 
құрылысы, атомдар мен молекулалардың физикасын, атомдық спектрдегі 
сериялық заңдылықтарды, электрондардың энергетикалық деңгейлерге 
орналасуын, периодтық кестедегі элементтердің орнын, Зееман эффектісі 
сияқты маңызды тақырыптарды қамтиды.    

Спектроскопиялық зерттеулер нәтижесінде атомдар мен молекулалардың 
құрылымы жайындағы мәлiметтер анықталған. Осындай зерттеулерден заттың 
құрамын дәл анықтауға мүмкіндік туындады. Ядролық физика 
мамандықтарының студенттері бұл пәнді игеру барысында, атом мен 
молекулалардың құрылысын ғана біліп қоймайды, сонымен қатар, олардың 
қандай спектр шығаратындығын, жалпы спектр түрлерін, заттың құрамын 
қалай анықтауға болатынын, Резерфордтың атом моделінің классикалық 
физикаға неге қайшы келетінін, микробөлшектердің орнын анықтауда 
Шредингер теңдеуін қолдануға болатынын, микробөлшектердің ішкі 
қасиеттерін, иондау және қоздыру энергияларын табуға болатынын 
қарастырады.  

Жоғарыда аталған «атомдық физика» пәні студенттерге кванттық физика, 
ядролық физика сияқты пәндерді оқығанда көптеп көмегін тигізері анық. 

«Атомдық физика» курсының мақсаты – атомдардың электрондық 
қабықшаларының құрылысы, қасиеттері және оларда өтетін үрдістермен 
анықталатын кванттық – механикалық заңдылықтардың түйінін беру.  



 
 

Пәннің пререквизиттері, осы курсты түсіну үшін алдын – ала 
оқылатын пәндер: Бұл пәнді оқу үшін қажетті пәндер, мемлекеттік оқу 
орындарына арналған жалпы физика курсының бөлімдері: «Механика», 
«Молекулалық физика», «Электр және магнетизм», «Оптика». 

Пәнді терең және дәйекті түрде оқып білу үшін: «Математикалық 
талдау», «Векторлық және тензорлық талдаудың негіздері», «Аналитикалық 
геометрия», «Дифференциялдық теңдеулер».  

Біліктіліктің пререквизиттері: Берілген пәнді оқу нәтижесінде студент 
ары қарай магистратурада оқу және ғылыми-педагогикалық жұмыстар жасау 
мүмкіндігін алады. 

«Атомдық физика» курсын аяқтауда студенттердің құзіретті болуы: 
- атомдық – молекулалық деңгейде кванттық құбылыстарды; 
- атомның теориясы, кванттық физиканың эксперименттік негізін; 
- физикалық модель мен гипотезалардың қолданылу шекарасын. 
Білуі тиіс: 
- атомдық физиканың негізгі заңдарын және олардың математикалық 

өрнегін; 
- негізгі физикалық құбылыстар, оларды бақылау және 

эксперименттік зерттеу әдістері. 
Жасай алуы тиіс:  
- бөлімнің негізгі түсінігін негіздей алу, физикалық есептерді шығару 

және физикалық шамалардың өлшемін бағалау. 
- «Атомдық физика» физпрактикум сабағында практикалық 

дағдылану.  
 

ПӘНІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 
 Кіріспе 
1 Жылулық сәулелену 
2 Фотондар 
3 Атом спектрлеріндегі заңдылықтар 
4 Атомның ядролық моделі 
5 Сутегі атомы үшін Бор теориясы 
6 Микробөлшектердің толқындық қасиеттері 
7 Кванттық механиканың негізгі теңдеулері 
8 Бірэлектронды атомдық жүйелер 
9 Көпэлектронды атомдық жүйелер 

10 Сілтілік элементтер атомының энергетикалық деңгейлерінің нәзік 
түзілісі  

11 Электрондардың атомда энергетикалық деңгейлер бойынша 
орналастырылуы  



 
 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Курстың мақсаты атомның физикалық теориясын жалпылама 

бақылаудың, практикалық тәжірибенің және эксперименттің физикалық 
құбылыстар мен шамалардың байланысы ретінде қарастыру. 

Пәнді оқыту міндеттері: 
- білуі тиіс, атомның құрылысын, атомның спектрлік заңдылықтарын 

және электрондардың энерегтикалық деңгейлерге орналасуын; 
- танысуы тиіс, жылулық сәулеленудің негізгі заңдарын, 

атомдардың спектрлік заңдылықтарымен, аса көңіл бөлуі тиіс: осы 
заңдылықтардың эксперименттік сипатталуына, математикалық есептелуіне; 

- біліктілікті арттыру: мәселелерді қою, сараптау, әртүрлі әдіспен 
шешуді қолдану; 

- қолдана білуі тиіс: алған білімдерін әртүрлі физикалық есептерді 
шешуге. 

Берілген пәннің қарастыратын объектісі электромагниттік сәулелену, 
жарықтың корпускулалық қасиеттері, бөлшектердің толқындық қасиеттері, 
атомдар мен молекулалардың спектрлік заңдылықтары.  

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

Басқа ғылымдар арасындағы осы пәннің ғылым ретінде алатын ролі 
мен орны: атомдық физика атомдар мен молекулалардың қасиеттерін, 
спектрлік заңдылықтарды зерттейтін бөлімі. Спектроскопиялық зерттеулер 
нәтижесінде атомның құрылысын анықтауға және атомдар мен молекулалар 
туралы мәліметті білуге болады. 

Пән тарихына қысқаша шолу 
Планктің әмбебап әсер квантын ашуы, классикалық физиканың 

теориялық идеалданғандығын, кванттық әсерге қарағанда барлық шамалардың 
өлшемдерінің үлкен болған жағдайда ғана орындалатындығын көрсетеді. 

Кейіннен Резерфорд 1911 ж. атомның планетарлық моделін ашты және 
1913ж. Бордың екі постулаты шықты. Кейіннен 1914 ж. Бор постулаттары 
Франк – Герц тәжірибесімен расталды. 

Бұдан ары, 1922 ж. Штерн – Герлах тәжірибесі, Зееман эффектісі 
ашылды. 1924 ж. Комптонның электрондарда шашыраған рентген сәулелерінің 
толқын ұзындығының өзгеруі, яғни Комптон эффектісі ашылды. Одан кейін 
«квант теориясын» 1925 ж. де-Бройльдің «толқын – бөлшек екі жақтылығының 

12 Магнит өрісінің атомға әсері 
13 Рентген спектрі 
14 Молекуланың құрылысы және оның спектрлері 
15 Молекулалық спектр 



 
 

сәулеленудің қасиеттерімен шектелмейді» деген болжамы, әрі бұл тізбекті 
(1926 ж.) Шредингер жалғастырады, «атомдық жүйелердің стационарлық 
күйлері толқындық теңдеудің өздік шешімі ретінде бола алады», осы кездерде 
Гейзенберг (1925 ж.) «анықталмағандық қатынасын ашты». 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Жылулық сәулелену 
Жылулық сәулелену және люминесценция түрлері. Тепе-теңдікті және 

тепе-теңдіксіз сәулелену. Кирхгоф заңы: жиілік (толқын ұзындық) пен 
температураның әмбебап функциясы. Энергетикалық жарқырау. Дененің сәуле 
шығару қабілеттілігі. Дененің сәуле жұтқыш қабілеттілігі. Абсолют қара 
дененің моделі. Стефан-Больцман заңы. Стефан-Больцман тұрақтысы. Виннің 
ығысу заңы. Вин тұрақтысы. Рэлей-Джинс формуласы. Сәуленің тепе-теңдік 
тығыздығы. Ультракүлгіндік апат. Планк формуласы. Әсер кванты. Планк 
тұрақтысының мағынасы. 

 
Фотондар 
Тежеулік рентген сәулесі. Тежеулік рентген сәулесінің қысқа толқынды 

шекарасы. Сипаттамалық рентген сәулесі. Заттағы электромагниттік сәуленің 
жұтылуы. Фотоэффект. Столетов А.Г. тәжірибесі. Вольтамперлік сипаттама. 
Столетов А.Г. заңдары. Тежеуші потенциал. Фотоэффектінің қызыл шекарасы. 
Фотоэффект үшін Эйнштейн формуласы. Фотоэффекті түрлері: сыртқы, ішкі, 
вентильді. Боте тәжірибесі. Фотондар. Фотонның энергиясы, импульсі және 
массасы. Жарықтың еркін электрондардан шашырауы. Комптон эффектісі. 
Комптондық толқын ұзындық.  

 
Атомдық спектрлердегі заңдылықтар 
Сәулелену спектрі. Спектрлердің түрлері. Шығарылу және жұтылу 

спектрлерінің пайда болу шарттары. Сызықтық спектр. Оптикалық диапазон. 
Оптикалық электрон. Атомдағы электронның қоздыру, иондау және байланыс 
энергиясы. Бальмер формуласы. Бальмер сериясы. Ридберг формуласы. Ридберг 
тұрақтысының физикалық мағынасы. Сәйкестік принципі. Лайман, Пашен және 
тағы басқа сериялар. Бальмердің жалпылама формуласы немесе сутегі 
атомының спектрлерінің барлық сызықтарының жиілігі. Спектрлік терм. 
Ритцтің комбинациялық принципі.  

 
Атомның ядролық моделі 
Томсонның атом моделі. Томсон бойынша атом өлшемін бағалайтын 

өрнектің қорытындысы. α-бөлшектердің шашырауымен жасалатын Резерфорд 
тәжірибесі. Атомның планетарлық моделі. Көздеу параметрін есептеу, 
Резерфорд формуласы. α-бөлшектердің шашырауының сандық теориясы және 
шашыраған бөлшектердің θ бұрышының мәні бойынша орналасу 



 
 

формуласының қорытылуы. Ядролық модельдің классикалық механика мен 
электродинамика заңдарына қайшы келуі. 

 
Сутегі атомының Бор теориясы 
Бор постулаттары. Бор постулаттарының жарықтың кванттық теориясымен 

байланысы. Атомдарда дискретті энергетикалық деңгейлердің болатынын 
дәлелдейтін және қоздыру мен иондау потенциалын анықтайтын Франк-Герц 
тәжірибесі. Бальмер формуласы мен Бордың жиіліктер шартының арасындағы 
байланыс. Сутегі атомының спектрі мен энергия деңгейлері. Электронның Бор 
радиусы мен жылдамдығы формуласының қорытылуы. Сутегі атомының ішкі 
энергиясының мәні. Қозғалыс мөлшерінің моменті. Атомдағы электронның 
магнит моменті.  

 
Микробөлшектердің толқындық қасиеттері 
Бор теориясының кемшіліктері. Де-Бройль гипотезасы. Энергия 

деңгейлері мен орбиталардың орнықтылығы. Бас және азимуталды кванттық 
сандар. Бор теориясы атом туралы мағмұлаттың дамуының келесі кезеңі. 
Бөлшектердің толқындық табиғатының эксперименталды расталуы. 
Кристалдардан электрондардың шағылуын көрсететін тәжірибе. 
Кристалдардың дифракциясы тәжірибесіндегі материалдық бөлшектердің 
толқын ұзындығын анықтау.  Поликристалл үлдірдегі бөлшектердің 
дифракциясы. Кристалл пластинкалардағы электрондардың шашырауымен 
жасалған Дэвиссон-Джермер тәжірибесі. Металл фольгадан электрондық 
шоқтың өтуімен жасалған Томсон және Тартаковский тәжірибесі. Штерн 
тәжірибесі. 

 
Кванттық механиканың негізгі теңдеулері 
Кванттық механиканың негізгі теңдеуі – Шредингер теңдеуі. 

Электронның толқындық функциясы және оның физикалық мағынасы. 
Ықтималдық тығыздығы. Шредингердің уақытқа тәуелді теңдеуі. Стационар 
күйлер үшін Шредингер теңдеуі. Микробөлшектердің квантмеханикалық 
сипатталуы. Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. Толқындық 
функцияның қасиеттері. Энергияның квантталуы. Нормалау шарты. Шексіз 
терең бірөлшемді потенциалдық шұңқырдағы бөлшек. Бөлшектің бөгеттен өтуі 
(туннельдік эффект). Шредингер теңдеуіндегі айнымалыларды бөлу.  
Толқындық функцияның бұрыштық бөлігін шешу. Толқындық функцияның 
радиалды бөлігін шешу.  

 
Бірэлектронды атомдық жүйелер  
Сутегі атомы. Электрондық бұлт. Бір электронды атомдық жүйелер үшін 

Шредингер теңдеуі. Сутегі атомы үшін Шредингердің квантмеханикалық теңдеуі. 
Бас, азимуталды, магнитті кванттық сандар және олардың физикалық мағынасы.  
Электронның спині және өздік магниттік момент. Азғындалған күйлер.  Кванттық 
сандардың сұрыптау ережелері. Импульс моменті және импульс моментінің 



 
 

проекциясы. Шағылу коэффициенті. Өту коэффициенті. Гармониялық 
осциллятор. Сутегі атомының энергетикалық деңгейлерінің нәзік түзілісі.  

 
Көпэлектронды атомдар 
Күрделі атомдардың қасиеттері туралы эксперименталдық мәліметтер. 

Сілтілік металл спектрлері.  Сілтілік атомдардың құрылысы, валентті электрон.  
Сілтілік металл атомын сутегі атомымен салыстыру. Кванттық сандардың 
физикалық мағынасы. Сілтілік металл үшін бас, айқын, диффузиялық және 
іргелі сериялар. Сілтілік металлдардың энергетикалық деңгейлерінің күйлері. 
Кванттық ақау. Сілтілік металл үшін  спектрлік терм.  Сұрыптау ережесі. 
Электронның спині және спектрдің мультиплеттілігі.  

 
Сілтілік элементтер атомының энергетикалық деңгейлерінің нәзік 

түзілісі  
Спектрлік сызықтардың нәзік түзілісі. Нәзік түзіліс тұрақтысы. 

Мультиплеттік ыдырау. Импульстің өздік моменті. Толық импульс моменті. 
Бор магнетоны. Спин-орбиталдық әсерлесу. Күрделі атомдардың нәзік түзілісі 
спин-орбиталдық әсерлесу нәтижесі. Аса нәзік түзіліс түсінігі. Изотоптық 
қисық. Атомның векторлық моделі. Күрделі атомдар спектрінің  жүйеленуі. 
Атомдық моменттердің байланыс түрлері: Рёссел-Саундерс байланысы, jj-
байланыс. Ауысу ықтималдығы.  

 
Атомдағы электрондардың энергетикалық деңгейлер бойынша 

орналасуы 
Гелий спектрі. Ортогелий және парагелий. Екі электронды атом үшін  

Шредингер теңдеуі. Сутегі мен гелий үшін атом спектрінің нәзік түзілісі.  
Сутегі мен гелий үшін энергетикалық деңгейлердің ығысуын өлшеуге арналған 
Лэмб және Резерфорд тәжірибесі. Паули принципі. Энергетикалық күйлер 
бойынша атомдардың орналасуы. Электрондық қабықша. Қабықшаның 
толтырылуы. Электрондардың әсерлесуі. Спонтанды және индукцияланған 
сәулелену. Оптикалық күшейткіш пен генерацияның принципі (лазерлер).  
Күрделі атомдардың электрондық қабықшаларының Паули принципіне сәйкес 
орналасуы. Менделеевтің элементтердің периодтық жүйесінің теориясы. 
Хундтың эмпирикалық ережесі.  

 
Магнит өрісінің атомға әсері  
Атомдардың магниттік қасиеттері: орбиталдық спиндік магнетизм. Бор 

магнетоны. Атомның электрондық қабықшасының қорытқы магнит моменті. 
Ланде факторы. Кеңістіктік квантталу. Штерн және Герлах тәжірибесі. 
Гиромагниттік эффект. Атомның магниттік моменттерін анықтаудың заманауи 
тәсілі. Ядролық магнетизм түсінігі спектрлік сызықтардың аса нәзік 
құрылымының себебі. Магниттік және электрлік өрістердің атомға әсері. 
Зееман эффектісі: қалыпты және аномаль эффектілердің кванттық теориясы. 
Сұрыптау ережесі. Пашен және Бак эффектісі. Штарк эффектісі және оның 



 
 

теориясының түсіндірілуі. Магнит өрісіндегі атомдар жиынтығы. Магниттік 
резонанс және оны зерттеу әдісі. Электрондық парамагниттік резонанс. 
Электрондық спиндік резонанс. Оларды бақылаудың және қолданудың қатты 
дене физикасындағы, химиядағы және радиоэлектроникадағы әдістемесі 
(мазерлер). Магниттік резонанстық эффектілер көмегімен кейбір атомдық 
тұрақтыларды анықтау. 

 
Рентгендік спектрлер 
Рентген сәулелері. Рентген сәулелерінің тұтас және сипаттамалық 

спектрлері. Мозли заңы. Рентгендік сериялар. Рентгендік спектрлік 
сызықтардың дублеттік құрылымы. Спектрлік сызықтардың ені мен 
интенсивтілігі. Сызықтардың еніне әсер ететін факторлар. Спектрлік 
сызықтардың нақты ені. Спектрлік сызықтардың Доплерлік ені. Рентген 
сәулелерінің жұтылу спектрі. Жұтылудың атомдық номер мен толқын 
ұзындыққа тәуелділігі.  

 
Молекуланың құрылысы және оның спектрлері 
Молекуланың құрылысы. Молекуладағы қозғалыс түрлері. Адиабаттық 

жуықтау. Молекуланың энергиясының ядроның ара қашықтығымен тәуелділігі 
және потенциалдық энергияның қисықтары. Молекуланың тепе-теңдік 
конфигурациясы. Молекуланың формасы мен өлшемі. Молекуланың 
электрондық күйі. Молекуланың химиялық байланыс түрлері. Иондық 
байланыс. Коваленттік байланыс. Молекулалық орбиталар мен валенттік 
жұптар әдісі. Бағытталған валенттілік.  

  
Молекулалық спектр 
Молекуланың энергиясы. Молекуладағы электрондық зарядтың 

орналасуы. Молекулалық спектр. Молекуланың айналмалы және тербелмелі 
спектрлері және молекулалық тұрақтылар. Электрондық энергия. Тербелмелі 
энергия. Айналмалы энергия. Екі атомды молекуланың диссоциация энергиясы. 
Тербелмелі кванттық сан. Айналмалы кванттық сан. Кант. Айналмалы 
(ротациялық) жолақтар. Тербелмелі-айналмалы жолақтар. Электронды-
тербелмелі жолақтар. Спектр тармақтары. Молекуланың айналмалы, тербелмелі 
және электронды спектрі.  Франк -Кондон принципі. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
1. Кирхгоф заңы, Стефан-Больцман заңы, Вин заңы, Планк формуласы 

тақырыптарына есептер шығару.  
2. Фотоэффект, фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуіне есептер 

шығару. 
3. Комптон эффектісі тақырыбына  есептер шығару. 



 
 

4. Атомдық спектрлердегі сериялық заңдылықтар тақырыбына 
есептер шығару. Бальмер формуласы көмегімен энергия, толқын ұзындығы 
және жиілікті анықтау.  

5. Резерфорд тәжірибесіндегі көздеу параметрін және альфа-
бөлшектің бастапқы бағытынан ауытқу бұрышын анықтау.  

6. Бор орбитасының радиусын, электрон жылдамдығын және 
энергиясын есептеу. 

7. Фотонның энергиясы мен импульсі тақырыбына есептер.  
8. Де-Бройль толқын ұзындығын анықтауға арналған есептер мен 

жаттығулар. 
9. Гейзенберг принципі тақырыбына арналған есептер мен 

жаттығулар.  
10. Энергияның квантталуы, импульс моменті, бөлшектің 

потенциалдық өткелден өтуі, гармониялық осциллятор тақырыптарына  есептер 
мен жаттығулар. 

11. Спектрдің мультиплеттілігі және электрон спині тақырыбына 
жаттығулар.  

12. Мозли заңына есептер.  
13. Зееман эффектісіне есептер.  
14. Электрондарды энергетикалық деңгейлерге орналастыру. Паули 

принципі.  
15. Молекуланың энергиясы тақырыбына есептер.  
 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Оптикалық пирометрия 
2. Вентильді фотоэффект 
3. Ридберг тұрақтысының физикалық мағынасы 
4. Резерфорд формуласының қорытылуы 
5. Бор радиусы, электронның жылдамдығы формулаларының 

қорытылуы 
6. Джозеф- Джермер тәжірибесі 
7. Бөлшектердің өткелден өтуі (туннельдік эффект) 
8. Штарк эффектісі 
9. Пашен- Бак эффектісі 
10. Сутегі атомының энергетикалық деңгейлерінің нәзік түзілісі 
11. Кванттық сандардың физикалық мағынасы 
12. Рёссел-Саундерс байланысы, jj-байланыс 
13. Спонтандық және индукцияланған сәулелену. Оптикалық 

күшейткіш және генерация принциптері (лазерлер) 
14. Электрондық парамагниттік резонанс 
15. Франк-Кондон принципі 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Электродинамика жоғары математикамен және теориялық механикамен  

бірігіп теориялық дайындықтың негізін құрайды, фундаменталды білім береді.  
Электродинамика оқыту барысында оқу сабақтарының барлық түрлерін: 

лекцияны, семинарларды, практикалық сабақты пайдалану керек. Классикалық 
физика мен  заманауи физика арасындағы өзара қатынасын көрсету керек. 
Айтылатын физикалық теориялар мен заңдардың қолданбалық шекарасы 
берілетін материалдармен логикалық байланыста болуы керек. Аталған пән, 
физикалық зерттеулер әдісі, физиканың даму тарихының мәселелері физиканың 
кіріспе лекциясында ғана толық берілмей, барлық курстың өне бойында айтылуы 
қажет. Электродинамикадағы барлық құбылыстар Максвелл теңдеулері мен 
зарядтардың қозғалыс теңдеулері негізінде сипатталады. 

Электродинамиканың қолдану салалары өте кең. Физикалық оптика, 
радиофизика, электроника, электрлік қондырғылар, телекоммуникация және 
т.б. техникалық салаларда электродинамика әдістері кеңінен қолданылып, зор 
нәтижелер беруде. Бүгінгі ғылыми-техникалық жетістіктерге жетудегі электро-
динамиканың үлесі ерекше деуге болады. Электродинамика теориялық физика 
саласы ретінде әлемнің физикалық кескінін суреттеуге көптеген іргелі 
түсініктер енгізді. 

Электродинамика курсын баяндау ғылыми түрде қатаң, дәл және анық болуы 
мәнін түсіндіруге ерекше көңіл бөліну керек. Оқу материалдарын баяндаудың 
қатаңдылық және дәлділік талабы физика курсында пайдаланылатын 
математикалық аппаратқа да қатысты. Студенттердің математикалық мәдениетін 
арттыру үшін математика көмегімен алынған физикалық теңдеулердің, 



 
 

қатынастардың физикалық мағынасына және олардың қолданбалық шекарасына 
талдау жүргізілу керек. 

Пререквизиты: 
Пәнді оқыту «Аналитикалық геометрия», «Тензорлі және векторлық 

анализ», «Математикалық анализ» және «Дифференциалдық геометрия», 
«Дифференциалдық теңдеулер теориясы», «Электр және магнетизм», 
«Теориялық механика» курстарына дайындық ретінде өткізіледі. 

Постреквизиттер: 
«Кванттық механика», «Термодинамика және статикалық физика», 

«Арнайы ықтималдық теориясы». 
«Электродинамика» курсын меңгерген студент: 
• «Электр және магнетизм» курсының негізгі электромагниттік 

құбылыстарын, негізгі ұғымдары мен электромагниттік заңдарын, олардың 
математикалық негізін, классикалық электродинамика қолданымының шегін, 
электромагниттік өрістің материалдық тегін, арнайы ықтималдық 
принципінің әдіснамалық рөлін білуі қажет;  

• математикалық аппаратты меңгеруі қажет: электродинамика және 
арнайы ықтималдық теориясы; 

• заманауи классикалық өріс теориясының көмегімен шешу әдістерін 
білуі қажет; 

• гаусстық және халықаралық бірліктер жүйесі мен олардың арасындағы 
байланысты білуі қажет. 

Мәселелі сұрақ қоя білуі қажет, оны шешу әдістерін әрі аналитикалық 
формада, әрі компьютерлік технологиялар көмегімен таңдай білу керек 
(заманауи ЭЕМ жіне сәйкес бағдарламалық жабдықтар көмегімен). 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атауы 
1 Кіріспе. Электродинамиканың дамуының негізгі кезеңдері 
2 Арнайы салыстырмалық теориясы негіздері 
3 Салыстырмалы теориясы төртөлшемді аппараты 
4 Релятивтік механика 

5 Электромагнитті өріске арналған вариациялық тәсілдер мен 
сақталу заңдары 

6 Электромагниттік өрістегі заряд 
7 Электромагниттік өрістің төртөлшемді потенциалы 
8 Тұрақты электромагниттік өріс 
9 Электромагниттік өріс теңдеулері 
10 Квазистационар токтардың электромагниттік өрісі 
11 Вакуумдегі электростатикалық өріс 
12 Электростатикалық өрістің энергиясы 
13 Заттағы электростатикалық өріс 



 
 

14 Токтар және олардың өзара әсері. Ток түрлері 
15 Электромагниттік толқындар 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәнді оқытудың мақсаты: 
• студенттерге электродинамиканың заманауи физикалық негізін 

түсіндіру;  
• студенттің болашақтағы кәсіби қызметінде электродинамиканың 

негізгі принциптері мен әдістерін қолдана білуді үйрету. 
Пәнді оқытудың міндеттері: 
• студент электродинамиканың іргесін қалайтын зандарды және негізгі 

ұғымдарды, оның басты тәсілдерін меңгере отырып, бүл пәннің негізгі есептері мен 
оларды шешу жолдарын жақсы түсінуі қажет; 

• электродинамиканың негізгі тәсілдерінің математикалық аппаратын 
игеріп алуы тиіс; нақты электромагниттік жүйелер үшін есептеу жолдарын меңгеру. 

Аталған пәнді оқытудағы нысандар ретінде заряд, электрмагниттік 
өрістегі заряд қозғалысының теңдеулері,электромагниттік өрістің тензоры, 
Максвелл теңдеулері, электромагниттік толқындар, потенциалдар, т.б. 

Пәнді оқытудағы әдістер: векторлық жіне тензорлы есептеулер, 
математикалық физика және дифференциалдық геометрия әдістері. 

Ғылымның басқа ғылымдар арасындағы рөлі мен орны: 
электродинамика электромагниттік әсерлесулер туралы ғылым ретінде 
физикалық оптиканың, радиотолқындардың таралу физикасының негізінде 
жалпы физиканы қамтиды. Бұдан өзге электродинамика техникада үлкен орын 
алады және радиотехника, электроника, радио мен байланыстың әртүрлі 
салаларын қамтиды. 

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу. 
Электродинамиканың тарихы-бұл физикалық негізгі ұғымдардың 

эволюциялық тарихы. Электр және магнетизм саласын оқыту мәселесі 1600ж. 
Гильберттің "Магнит жайлы" кітабы шығуымен байланысты. 
18 ғасырдың ортасына дейін маңызды және нәтижелі зерттеулер қойылған 
болатын:электр тогымен шартты түрде байланыстағы:тартылу және тебілу 
(1672ж., О.Герике), заттардың өткізгіштер мен изоляторларға бөлінгіштігі 
(1729ж.,С.Грей), электр тогының екі түрде таралуы (1733-1737жж., Ш.Дюфе). 
Магнетизмді зерттеуде де жақсы нәтижелер болды. Электр тогын практикалық 
түрде қолдану 18 ғасырдың екінші жартысынан бастау алды. Б.Франклин 
(1706-1790жж.) есімімен электр тогының ерекше бір материалдық субстанция 
екендігі жайлы гипотеза байланысты. 1785 жылы Ш.Кулонның екі нүктелік 
зарядтар арасындағы әсерлесу заңы бекітілді. А.Вольт (1745-1827жж.) есімімен 
электр тогын өлшеуіш құралдардың пайда болуы тығыз байланысты. 1826ж. 
Ом заңы бекітілді. 



 
 

19-ғасыр магнетизмді кеңінен зерттеумен басталды. 1820ж. Г.Х.Эрстед 
электр тогының магниттік әсерін ашты. 

1820ж. Био-Савардың (Ж.Био, Ф.Савар), П.Лаплас жалпы түрде негізге 
алған заңы ашылды. Сол уақыттарда механикалық күшті анықтайтын магнит 
өрісі онда енгізілген электр тогының бөлшегіне қандай әсер беретіндігі туралы-
Ампер заңы бекітілді. Сонымен қоса А.Ампер екі ток күшінің күштік 
байланысының заңын ашты. Заттардың магниттік қасиеттерін түсіндіруге 
арналған Ампердің 1820ж. ұсынылған молекулалық токтар жайлы гипотезасы 
физикада ерекше орын алады (магнетизмнің электрлік негізі жайлы гипотеза) 

1831ж. М.Фарадей электромагниттік индукция заңын ашты. Өзі жүргізген 
тәжірибелер негізінде ол электр тогы мен магнетизмнің жалпы көрінісіне сипат 
берді,кеңістікте шекткі мәнді жылдамдыққа ие электромагниттік (ЭМ) 
толқындардың бар болуын жорамалдады. Ол парамагнетизм және 
диамагнетизм, магнит өрісінің күш сызықтары бойында таралатын сызықты 
поляризацияланған жарық жазықтығының поляризация бұрылуын (Фарадей 
эффектісі) ашты,диэлектрлік өтімділік ұғымдарын енгізді. 

1873ж. Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879гг.) электродинамиканың 
теориялық негізі болып қалыптасқан қысқаша теңдеулерді анықтап берді. 
Максвелл теңдеулерінің бір нәтижесі ЭМ толқындардың бар болу жорамалы 
еді,ол да электромагниттік толқындардың болу мүмкіндігін жорамалдады. 
Біртіндеп, ғылымда электромагниттік өрістің жеке бір материялық дүние және 
кеңістікте ЭМ қатынастардың таратушысы ретінде көрініс қалыптаса 
бастады.1895 ж. А.С.Попов үлкен жетістікке ие болған құрылғы-радионы ойлап 
тапты. Ол ғылым мен техниканың одан әрі дамуына орасан зор әсерін тигізді. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кіріспе. Электродинамиканың дамуының негізгі кезеңдері.  
Бұл пәннің теориялық физика курсындағы орны мен оның экспериментте 

және техникада қолданылуы. Әлемді танудағы электродинамиканың рөлі, 
электромагниттік өрістің материялық болмысы. Дербес салыстырмалық 
теориясы қозғалыс салыстырмалылығының тұжырымдамасы, кеңістік пен 
уақыттың жаңа түсінігі, теориялық физиканы ары қарай дамыту құралы 
ретінде. 

 
Арнайы салыстырмалық теориясы негіздері.  
Бірмезгілділіктің салыстырмалылығы. Лоренц түрлендірулері. Релятивтік 

кинематика. Салыстырмалық теориясы принциптері. Лоренц түрлендірулерін 
төртөлшемді түрде жазу Минковский кеңістігі. Псевдоэвклид кеңістігі. 
Меншікті уақыт. Меншікті ұзындық пен Лоренцтік қысқару. Жылдамдықтарды 
қосу. 

 
Салыстырмалы теориясы төртөлшемді аппараты.  
Төртөлшемді векторлар. Метрикалық тензор, псевдотензорлар. 



 
 

Төртөлшемді жылдамдық. 
 
Релятивтік механика.  
Еркін бөлшектің Лагранж функциясы. Масса мен энергияның 

эквиваленттігі. Гамильтон функциясы. Төртөлшемді импульс. Импульс 
моменті. Салыстырмалылық теориясының 4 өлшемді математикалық аппараты. 
4 өлшемді вектор, 4 өлшемді тензор ұғымдары. ДСТ инварианттары. Лоренц 
түрлендірулерінің матрицалық түрі. Лоренц түрлендірулерінің геометриялық 
интерпретациясы. Механика зандарының ковариантты түрде жазылуы. 

 
Электромагнитті өріске арналған вариациялық тәсілдер мен сақталу 

заңдары.  
Релятивтік бөлшектің энергиясы мен импульсі. Релятивтік механикадағы 

қозғалыс зандылығы. Тұрақты күш әсерімен дененің қозғалысы. Ең аз әсер 
принципі. 

 
Электромагниттік өрістегі заряд.  
Салыстырмалық теориясындағы элементар бөлшектер. Зарядталған 

бөлшектің электромагниттік өрістегі қозғалысы. Калибрлеулік инварианттық. 
Зарядталған бөлшектің тұрақты біртекті электр және магнит өрісіндегі 
қозғалысы. 

 
Электромагниттік өрістің төртөлшемді потенциалы. 
Электромагниттік өрістің төртөлшемді вектор-потенциалы. 

Электромагниттік өріс тензоры. Өрісті түрлендіру. Өріс инварианттары. 
 
Тұрақты электромагниттік өріс.  
Тұрақты электромагниттік өріс. Тұрақты біртекті электр өрісіндегі 

қозғалыс. Тұрақты біртекті магнит өрісіндегі қозғалыс. Кулон заңы. Дипольдік 
момент. Тұрақты магнит өрісі. Магнит моменті. Лармор теоремасы. 

 
Электромагниттік өріс теңдеулері.  
Максвелл теңдеулерінің бірінші жұбы. Электромагниттік өрістің Лагранж 

функциясы. Төртөлшемді ток векторы. Үздіксіздік теңдеуі. Максвелл 
теңдеулерінің екінші жұбы. Энергия-импульс тензоры. 

 
Квазистационар токтардың электромагниттік өрісі.  
Магнит өрісі және токтың энергиясы. Индукция коэффициенті. 

Энергияның стационар токқа айналуы. Тогы бар өткізгішке әсер етуші күштер. 
 
Вакуумдегі электростатикалық өріс.  
Векторлық өрістер және олардың қасиеттері. Кулон заңы. Суперпозиция 

принципі. Өрістің кернеулігі мен потенциалы. Пуассон теңдеуі. Потенциалды 
мультипольдерге жіктеу. 



 
 

 
Электростатикалық өрістің энергиясы.  
Сыртқы өрістегі зарядтар жүйесінің энергиясы. Электростатикалық өріс 

энергиясы үшін Максвелл формуласы. 
 
Заттағы электростатикалық өріс.  
Диполь. Дипольдің өрісі, энергиясы, олардың өзара әсерлесуі. 

Поляризация векторы. Байланысқан зарядтар тығыздығы. Электрлік индукция 
векторы. Вакуумдегі және ортадағы шектік шарттар. Потенциалдарды 
анықтаудағы есептерді шешудің жалпы тәсілдері. Зат ішіндегі 
электростатикалық өрістің энергиясы мен күші. Диэлектриктердегі энергия 
тығыздығы. Диэлектриктегі көлемдік күштер. 

 
Токтар және олардың өзара әсері. Ток түрлері.  
Ом, Джоуль, Ампер заңдарының дифференциалдық түрлері. Токтардың 

магнитік әсерлесуі және магнит өрісі. 
 
Электромагниттік толқындар.  
Толқындық теңдеу. Жазық толқындар. Электромагниттік толқындарды 

шығару. 
 

ПРАКТИКАЛЫҚ (СИМИНАРЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Векторлық талдаудан есептер шығару. Сфералық, цилиндрлік, 

полярлық координаттар жүйесі. 
2. Электростатикадан есептер шығару. 
3. Арнайы салыстырмалық теориясынан есептер шығару. 
4. Магнитостатикадан есептер шығару. 
5. Электромагниттік толқындар таралуына есептер шығару. 
6. Электромагниттік толқындар шығаруына есептер шығару. 
7. Ортадағы электр және магнит өрістеріне есептер шығару. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Уақыт интервалы-кеңістік. 
2. Максвелл теңдеулерінің векторлы және дифференциалдық түрлері. 
3. Максвелл теңдеулерінің төртөлшемді түрлері. 
4. Лоренц түрлендірулері. 
5. Релятивистік механиканың негізгі қатынастары. 
6. Энергия тензорлары-импульс. 
7. Электромагниттік толқындар. 
 



 
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. 4-векторлар мен 4-тензорларға Лоренц түрлендірулері. 
2. Электромагниттік өріс үшін төмендетілген қозғалыс принципі. 
3. Тензорлі түрдегі Максвелл теңдеулері. 
4. Ток тығыздығының 4-векторы және оның құрылымы. 
5. Кеңістіктік электромагниттіктолқындар мне олардың 

поляризациясы. 
6. Бірсызықты және бірқалыпты қозғалыстағы зарядтың өріс 

құрылымы 
7. Зарядталған бөлшектің сәулелену құрылымы. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Ядролық физика ғылым ретінде микродүние мен макродүниенің 

басқарылуымен анықталатын, қоршаған әлемнің құрылысы мен заңдылықтары 
туралы өркениетті білім шекарасынан орын алады. Атом ядросының құрылымы 
туралы сұрақтар, материяның құрылымы туралы сұрақтар қатарына жатады. 
Физик – экспериментатор құралдар көмегімен бірнеше рет қайталанатын 
эксперименттер жасап, зерттеліп отырылған процестің теориялық моделін 
растап немесе жоққа шығара отырып, қарастырып отырған процесті 
сипаттайтын қатынастарды қорытып шығарады, және де оларды белгілі 
физикалық түсініктермен байланыстыра алады. Осылайша, экспериментте 
сандық түрде дәлелденетін теориялық модельді құруға болады. 

«Атомдық ядро физикасына кіріспе» пәнінің бағдарламасы «5В060500- 
Ядролық физика» мамандығы бойынша мамандарды дайындауға арналған. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде бакалаврға қойылатын түйінді 
құзыреттер: 

түсінігі болуы керек: 
- микродүниедегі физикалық процестердің өтуінің объективті заңдары 

туралы; 
- атом ядросы мен элементар бөлшектер физикасының заманауи 

мәселелері мен шешілмеген сұрақтары жөнінде; 
- құбылыстар мен үрдістерді зерттеудің негізгі эксперименталдық, 

теориялық және сандық әдістерінен; 



 
 

− атом ядросының физикасындағы физикалық құбылыстар мен 
процесстердің ең танымал теориялары мен моделдерінен және олардың 
тәжірибелік қолданыстарынан. 

білуі керек: 
- табиғи ортаның радиоактивтілігінің жалпы заңдылықтарын; 
- радиоактивті сәуле көздерін; 
− радиоактивтілікті өлшеу және сандық түрде бағалау әдістері мен 

тәсілдерін. 
дағдысы болу керек: 
− курс бойынша есептерді шешу, соның ішінде модельсіз ядролық 

параметрлерді, әрекеттесетін ядролар мен элементар бөлшектер 
сипаттамаларын есептей алу. 

Пререквизиттер: «Математикалық талдау», «Механика», «Молекулалық 
физика», «Электр және магнетизм», «Оптика», «Атомдық физика», «Кванттық 
механика». 

Постреквизиттер: «Ядролық физика», «Элементар бөлшектер 
физикасы», «Кванттық хромодинамика», «Шашыраудың кванттық теориясы» 
және т.б. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Ядро құрылымы физикасының мәселелері. 
2 Ядролық реакциялар мен ыдыраулар физикасының мәселелері. 
3 Ядролық физиканың жаратылыстану ғылымдарымен баланысы. 
4 Қолданбалы ядролық физика. 
5 Атом ядроларының жалпы қасиеттері. 
6 Ядролардың статистикалық сипаттамалары. 
7 Ядролық күйлердің квантомеханикалық сипатталуы. 
8 Ядролық модельдер. 
9 Радиоактивті ыдыраудың жалпы заңдылықтары. 
10 Ядролық реакциялар. 
11 Ядролардың бөлінуі. Термоядролық реакциялар. 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәннің мақсаты – студенттерді ядролық жүйелер туралы негізгі 

мәліметтермен – субатомды микродүниеде байқалатын физикалық 
құбылыстармен, және де оларды теориялық түрде түсіндіру мен эксперименттік 
түрде бақылау әдістерімен таныстыру. 

Пәнді оқытудың міндеттері: 
- атом ядросы физикасындағы қазіргі таңда белгілі заңдарды, 

заңдылықтарды, жүйеліліктерді, эффектілер мен құбылыстарды оқыту; 



 
 

- ядролық константаларды есептеудің негізгі тәсілдерін меңгерту, атом 
ядросы физикасындағы заңдылықтарды сипаттайтын негізгі формулаларды 
қорытып шығаруды үйрету; 

- есептерді шығару әдістерін оқыту; 
− зертханалық жұмыстарды орындау, физикалық практикум мен ғылыми 

зерттеулер әдістерін меңгерту. 
Пәннің объектілері: атомдық ядролар және олардың сипаттамалары. 
Пәннің әдістері: атом ядросының құрылымын анықтайтын модельдерді 

сипаттау және де атомдық ядролардың байланыс энергиясын анықтау, 
элементар бөлшектердің қасиеттері мен элементар бөлшектер 
классификациясының қағидаларын зерттеудің теориялық әдістері, іргелі 
әсерлесулерді және олардың материалды дүниені қалыптастырудағы орнын 
зерттеу. 

Пән ғылымының басқа ғылымдар арасындағы мәні және алатын 
орны: атом ядросының физикасы микродүние туралы ғылым ретінде 
материяның құрылымы мен Бүкіләлемнің көрінетін бөлігі түзілуінің алғашқы 
қағидалары туралы ғылыми білімнің шебінде тұр 

Пән ғылымының қысқаша тарихы очеркі. 
Ядро құрылымын зерттеудің негізін қалаған Э.Резерфорд. Ол 1913 ж. 

альфа-бөлшектер гелий атомдарының ядросы болып табылатындығын 
анықтаған. 1919 ж. Резерфорд, азот атомы ядросының ыдырауын ашып, 
ыдыраудың нәтижесінде одан ұшып шыққан оң зарядталған бөлшек массасы, 
сутегінің жеңіл изотопының массасына тең болатындығын анықтаған. 
Осылайша, ядролардың құрамында протондардың бар екендігі дәлелденген. 

1932 ж. Чедвик массасы протонның массасына жуық, бірақ заряды жоқ 
жаңа бөлшек ашқан. Ол бөлшек нейтрон деп аталған. 1950 ж. нейтронның 
ыдырауы табылған. Нейтрон ашылғаннан кейін Д.Д. Иваненко және оған 
тәуелсіз В. Гейзенберг атомдар ядроларының протон-нейтрондық моделін 
ұсынған. 

Элементар бөлшектердің қасиеттерін зерттеу аясының ұлғаюы, 1930 
жылдан бастап салына бастаған үдеткіштер жұмысымен тікелей байланысты 
болып табылады. Ең үлкен коллайдер (бөлшектердің айналыстағы екі шоғыры, 
бөлшектердің жоғары тығыздығы қамтамасыз етілетін, бірнеше қиылысатын 
аймақтарда соқтығысатын үдеткіш түрі) 2008 ж. ЦЕРНде (Швейцария) 
салынған. Мұнда, әрқайсысының энергиялары 7 ТэВ болатын протон 
шоғырлары соқтығыса алады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Ядро құрылымы физикасының мәселелері. 
Ядроның шекті массасы, нейтрондық ядролар және нейтрондық 

жұлдыздар. Менделеев кестесінің шегі (протондар саны бойынша шек). 
Ядролардың мультикластерлік құрамы. Максимал байланыс энергиясы. 
Ядролық тығыздық мәселелері және асқынтығыздық. Ядроның қозған 



 
 

күйлерінің энергиясы және оның шегі. Атом ядроларының өлшемдері мен 
пішіні. Ядролық құрылым модельдері (сұйық тамшылық, газдық, қатты 
денелік). 

 
Ядролық реакциялар мен ыдыраулар физикасының мәселелері. 
Жартылай ыдырау периодтары және ыдырайтын бөлшектердің 

массалары бойынша физикалық шек. Толқындық және корпускулярлық 
процестер кезіндегі ядролық реакциялар механизмі. Ұшып келіп соқтығысатын 
бөлшектердің энергиялары бойынша шекті ауысулар. Молекулаларды, 
атомдарды, ядроларды және элементар бөлшектерді зондтау. Ядролық 
нұрлардың заттармен әсерлесуінің негізгі заңдары. Әлемнің пайда болуы және 
ғарыштық сәулелер. 

 
Ядролық физиканың жаратылыстану ғылымдарымен баланысы. 
Биология мен медицинаның іргелі мәселелерін шешудің ядролық 

әдістері. Ядролық медицинаға кіріспе. Ядролық геология және геофизика. 
Ядролық астрофизика мәселелері. Ғарыштық элементтердің пайда болуы. 

 
Қолданбалы ядролық физика. 
Ядролық және термоядролық энергетика. Радиоэкология өмірдің тұрақты 

факторы ретінде. Онкологиялық ауырулардың радон эманациясымен 
байланысы. Медицинадағы радиофармпрепараттар. Азық-түліктерді және 
дәндерді зарарсыздандыру. Деңгей өлшеуіш, шығын өлшегіш, тығыздық 
өшеуіш және автоматика элементтері. Ұзақ ғарыштық ұшуға арналған 
радиоактивті электрбатареялары. 

 
Атом ядроларының жалпы қасиеттері. 
Ядро физикасының және элементар бөлшектердің дамуының негізгі 

кезеңдері. Микродүние құбылыстарының масштабы. Атом ядроларының негізгі 
қасиеттері. Альфа-бөлшектердің шашырауы бойынша жүргізілген Резерфорд 
тәжірибелері. Ядро әсерлесуші протондар мен нейтрондардың жүйесі ретінде. 
Ядроның электрлік заряды. Массалық сан. Изотоптар, изобарлар. Ядро 
массасы. 

 
Ядролардың статистикалық сипаттамалары. 
Атом ядроларының байланыс энергиясы. Ядроның байланыс энергиясы. 

Ядроның байланыс энергиясы үшін жартылай эмпирикалық формула. Киелі 
сандар. Нуклонның байланыс энергиясы. Орнықты (нық) және радиоактивті 
ядролар. Ядро ішілік әсерлесу күштері. Ядроның спині және магниттік 
моменті. Ядролық магнетон. Ядроның электрлік квадрупольдік моменті. Атом 
ядроларының изотоптық спині. 

 
Ядролық күйлердің квантомеханикалық сипатталуы. 



 
 

Толқындық функцияның жұптылығы. Симметриялы және 
антисимметриялы толқындық функциялар. Тепе-тең бөлшектер үшін 
толқындық функциялардың симметриялық қасиеті. Бозондар және 
фермиондар. Паули принципі. Екі нуклоннан тұратын жүйенің мүмкін болатын 
күйлері. 

 
Ядролық модельдер. 
Атом ядросының модельдері. Сұйық тамшы моделі. Ядроның  қабықтық 

және жалпыланған модельдері. Коллективті модельдер: ядроның тамшылық 
моделі. Ядроның байланыс энергиясы үшін Вайцзеккер формуласы. Ядроның 
бөліну процесін сапалы түсіндіру. Киелі ядролар. Ядроның асқынтұрақсыздық 
моделі. Кластерлік типті модельдер. 

 
Радиоактивті ыдыраудың жалпы заңдылықтары. 
Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Ыдырау түрлері. Орнықты және 

радиоактивті ядролар. Радиоактивті ыдырау түрлері. Радиоактивті қатар. 
Радиоактивті ыдыраудың негізгі заңы. Альфа-ыдырау. Альфа-ыдырау 
ерекшеліктері. Гамма нұрлану. Бета-ыдырау. Электрондық бета-ыдырау. 
Позитрондық бета-ыдырау. Нейтрино және антинейтрино. Электрондық қарбу. 
Ыдыраудың басқа түрлері. Протондық радиоактивтілік. 

 
Ядролық реакциялар. 
Сақталу заңдары. Реакциялар мен ыдыраулардың энергетикасы. Негізгі 

анықтамалар. Эфективті қима және реакцияның өнімі. Ядролық реакциялар мен 
ыдыраулардағы сақталу заңдары. Ядролық реакциялар модельдері. Реакциялар 
классификациясы. Ядролық уақыт. Тіке ядролық реакциялар. Жұлып және 
қарбып алу реакциялары. Құрама ядро теориясы. Ыдырау энергиясы. Реакция 
энергиясы. Реакция табалдырығы. Релятивистік емес жуықтау. Ядролық 
нұрлардың заттармен әсерлесуі. 

 
Ядролардың бөлінуі. Термоядролық реакциялар. 
Ядролық энергияны қолдану. Ядролардың бөлінуінің ашылуы. 

Ядролардың өздігінен бөлінуі. Бөлінудің қарапайым теориясы. Бөліну 
параметрінің шектік мәні. Ядролардың нейтрондардың әсерінен бөлінуі. 
Трансурандық элементтер. Жеңіл ядролардың синтезі. Күн бетінде және 
жұлдыздарда өтетін термоядролық реакциялар. Сутегі циклы. Көміртектік-
азоттық және де басқа да циклдар. Ядролық энергияның әскери және 
өнеркәсіптік қолданысы. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Томсон атомының моделі. Резерфорд моделі. 
2. Ядролық нұрлардың заттармен әсерлесуінің негізгі заңдары. 



 
 

3. Атом ядроларының байланыс энергиясы. 
4. Ядроның байланыс энергиясы үшін Вайцзеккер формуласы. 
5. Ядроның қабықтық моделі. 
6. Радиоактивті ыдыраудың негізгі заңы. 
7. Альфа-ыдырау ерекшеліктері. 
8. Бета-ыдырау: электрондық, позитрондық. Электрондық қарбу. 
9. Ядролардың гамма-нұрлануы. 
10. Ядролық реакциялар мен ыдыраулардағы сақталу заңдары. 
11. Ядролық энергияны қолдану. 
12. Ядролардың бөлінуі. Ядролардың өздігінен бөлінуі. 
13. Ядролардың нейтрондардың әсерінен бөлінуі. 
14. Жеңіл ядролардың синтезі. 
15. Термоядролық реакциялар. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Менделеев кестесінің шегі (протондар саны бойынша шек). 
2. Ядролық құрылым модельдері (сұйық тамшылық, газдық, қатты 

денелік). 
3. Молекулаларды, атомдарды, ядроларды және элементар бөлшектерді 

зондтау. 
4. Әлемнің пайда болуы және ғарыштық сәулелер. 
5. Ғарыштық элементтердің пайда болуы. 
6. Деңгей өлшеуіш, шығын өлшегіш, тығыздық өшеуіш және 

автоматика элементтері. 
7. Ядроның электрлік квадрупольдік моменті. 
8. Екі нуклоннан тұратын жүйенің мүмкін болатын күйлері. 
9. Ядроның бөліну процесін сапалы түсіндіру. 
10. Релятивистік емес жуықтау. Ядролық нұрлардың заттармен 

әсерлесуі. 
11. Күн бетінде және жұлдыздарда өтетін термоядролық реакциялар. 
12. Ядролық энергияның әскери және өнеркәсіптік қолданысы. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Ядроның қозған күйлерінің энергиясы және оның шегі. 
2. Толқындық және корпускулярлық процестер кезіндегі ядролық 

реакциялар механизмі. 
3. Ядролық нұрлардың заттармен әсерлесуінің негізгі заңдары. 
4. Ядролық астрофизика мәселелері. 
5. Медицинадағы радиофармпрепараттар 
6. Ұзақ ғарыштық ұшуға арналған радиоактивті электрбатареялары. 



 
 

7. Орнықты (нық) және радиоактивті ядролар. Ядро ішілік әсерлесу 
күштері. 

8. Тепе-тең бөлшектер үшін толқындық функциялардың 
симметриялық қасиеті. 

9. Кластерлік типті модельдер. 
10. Протондық радиоактивтілік. 
11. Жұлып және қарбып алу реакциялары. 
12. Құрама ядро теориясы. 
13. Сутегі циклы. Көміртектік-азоттық және де басқа да циклдар. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Планктың кванттық гипотезасының пайда болған уақытынан бастап 100 
жылдан астам уақыт өтті, сондықтан да кванттық физиканы физиканың 
ультразаманауи бөлімдерінің қатарына жатқызуды доғару керек сияқты болып 
көрінеді. Бірақ, дәл осы кванттық механика заңдарының негізінде техникада, 
технологияларда және күнделікті өмірде қарқынды ілгерілеуге қол жеткен – 
бұл ядролық энергетика, медициналық диагностика, асқынөткізгіштік, 
лазерлер, компьютерлер, ұялы байланыс, интернет және т.б. 

Кванттық механика, әлбетте бірінші кезекте – бұл логикалық ойлаудың 
жаңа деңгейі. Оның қалыптасуы жолында Н. Бор, А. Эйнштейн, М. Планк,  Э. 
Шредингер, М. Борн, В. Паули, А. Зоммерфельд, Л. Де Бройль, Э. Ферми, В. 
Гейзенберг, П. Дирак, Р. Фейнман және көптеген белгілі ғалымдардың үлес 
қосқандығы кездейсоқ жағдай емес. 

Кванттық механика курсының ұсынылып отырылған бағдарламасы 
“Әрбір жаңа ұрпақ ақпаратты ұйымдастырудың жаңа әдісін ұсынады” деген 
концепцияның негізге ала отырып құрылған. Ол 5B060500 – Ядролық физика 
мамандығы бойынша мамандарды дайындауға бағдарланған. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде бакалаврға қойылатын түйінді 
құзыреттер: 

түсінігі болуы керек: 



 
 

− кванттық механикадағы негізгі объектілер, денелер және зерттеу 
аймақтарынан; 

− құбылыстар мен үрдістерді зерттеудің негізгі эксперименталдық, 
теориялық және сандық әдістерінен; 

− кванттық механикадағы физикалық құбылыстар мен процесстердің ең 
танымал теориялары мен моделдерінен және олардың тәжірибелік 
қолданыстарынан. 

білуі керек: 
− кванттық механиканың негізгі түсініктерін, заңдары мен моделдерін; 
− кванттық механикада қолданылатын негізгі математикалық 

аппараттар мен математикалық әдістерді. 
дағдысы болу керек: 
− физикалық құбылыстардың, процесстердің, заттардың физикалық 

қасиеттерін зерттей алу және негізгі күй параметрлерін анықтай алу; 
− физикалық құбылыстар мен процесстерді зерттеудің теориялық және 

сандық әдістерін қолдана отырып, математикалық моделдерді құру. 
жетік білуі керек: 
− заманауи компьютерлік бағдарламаларды; 
− физикалық процесстердің математикалық моделдерін құруды. 
Пререквизиттер: «Математикалық талдау», «Математикалық физика 

әдістері», «Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер», «Векторлық және 
тензорлық талдау негіздері», «Теориялық механика», «Электродинамика», 
«Программалау және компьютерлік моделдеу негіздері», «Атомдық физика». 

Постреквизиттер: «Термодинамика және статистикалық физика», «Атом 
ядросының теориясына кіріспе», «Ядро теориясы 1, 2 б.», «Элементар 
бөлшектер физикасы», «Кванттық хромодинамика», «Шашыраудың кванттық 
теориясы» және т.б. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Кванттық механиканың қағидалары мен постулаттары 
2 Физикалық шамалардың операторлары 

3 Операторлардың меншікті мәндері және меншікті 
функциялары 

4 Меншікті мәндер және меншікті функциялар анықталатын 
теңдеуді шешу мысалдары 

5 Шредингердің толық уақыттан тәуелді теңдеуі 
6 Шредингердің стационар теңдеуі 
7 Сызықтық гармониялық осциллятор 
8 Микробөлшектердің потенциалдық тосқауыл арқылы өтуі 
9 Кванттық көріністер теориясы 

10 Орталық өрістердегі қозғалыстың жалпы қасиеттері 



 
 

11 Сутегітәріздес атом теориясы 
12 Кванттық механиканың жуықтап есептеу әдістері 
13 Кванттық механикадағы тепе-тең бөлшектер жүйелері 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Пәннің мақсаты 
Бұл пәнді оқыту әртүрлі ғылыми бағыттардың түйіскен жеріндегі 

көптеген күрделі, теориялық және практикалық тұрғыдан маңызды мәселелерді 
біліктілікпен шеше алатын физика мамандарын даярлауда оларға теориялық 
физиканың кванттық механика тәрізді саласынан терең іргелі білім беруді 
мақсат тұтады. 

Пәннің мақсатына дәріс оқу, семинар сабақтарын жүргізу, және қажет 
болса зертханалық сабақтарды жүргізу арқылы қол жеткізуге болады. 

Дәріс сабақтарында пәннің негізгі түсініктері, оқытылатын пәннің 
түпкілікті, іргелі заңдылықтары, жалпы және арнайы математикалық әдістерді 
қамтитын теориялық аспектілері, физикалық мәселені (теориялық және 
қолданбалы) зерттеуге қолданылатын математикалық аппаратының негізін 
құраушылары баяндалады. 

Практикалық (семинар) сабақтарда кез-келген сұрақты толыққанды оқып 
білу үшін, физикалық мәселені тұжырымдап қойылымын анықтау үшін пән 
бойынша негізгі есептер талқыланады және ол есептерді шешу үшін  
математикалық әдістер қолданылады, сонымен қатар, нақты есептерді шешуге 
математикалық әдістерді қолдану біліктіліктерін шыңдау мақсатымен 
стандартты есептер қарастырылады. 

Пәнді оқытудың міндеттері 
Жоғарыдағы көрсетілген мақсатқа жету үшін студенттер: 
− микродүниеде өтетін үрдістердің физикалық заңдылықтарын терең 

түсінуі; 
− ол заңдылықтарды нақтылы жағдайда қолдана білуі міндетті. 
Ал бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін студент осы пәнді оқып үйренудің 

нәтижесінде: 
− кванттық механиканың негізгі қағидаларын және одан туындайтын 

терең мағыналы салдарын білуі; 
− релятивистік емес кванттық механиканың математикалық аппаратын 

игеруі және де негізгі кванттық есептерді шешу үшін релятивистік емес 
кванттық механиканың қолдану аясын саралай білуі; 

− релятивистік емес кванттық механиканың іргелі түсініктерін және 
оның, потенциалдық шұңқыр, гармоникалық осциллятор, сутегі атомы, 
туннельдік эффект, қозғалыс моменттерін қосу, бөлшектер статистикасы, 
бөлшектер спині, Паули принципі сияқты маңызды қолданыстарын дұрыс 
түсіндіре алуы; 



 
 

− мәселені (физикалық есепті) тұжырымдай алуы, аналитикалық түрде 
және де компьютерлік технологияларды (заманауи ЭЕМ және сәйкес 
бағдарламалық өнімдер) қолдану арқылы есептерді шешу әдістерін таңдай білуі 
тиіс. 

Пәннің объектілері: өлшемдері шамамен 10-9 см болатын микрожүйелер. 
Пәннің әдістері: шектік шарттар орындалатын жағдайларда 

дифференциалдық теңдеулерді аналитикалық және сандық түрде шешу, 
коммутаторлар алгебрасы, ортогональды көпмүшеліктер әдісі, Фурье-
түрлендіру әдістері. 

Пән ғылымының басқа ғылымдар арасындағы мәні және алатын 
орны: қазіргі таңда релятивистік емес кванттық механика атом ядросы мен 
ядролық реакциялардың заманауи теориясын қалыптастырудың, Күндегі, 
жұлдыздардағы және зертханалық жағдайдағы термоядролық плазмада орын 
алатын процестерді сипаттаудың, Әлемдегі химиялық элементтердің 
нуклеосинтезін және де басқа да көптеген іргелі және қолданбалы ғылым 
салаларының іргесін қалап отыр. 

Пән ғылымының қысқаша тарихы очеркі. 
XX ғасырдың басында жарықтың заттармен әсерлесу процестеріне және 

атомдарда орын алатын процестерге электромагниттік өрістің қарапайым 
классикалық теориясын (классикалық электродинамика) қолдануға 
болмайтындығын дәлелдейтін құбылыстардың екі (өзара байланыспаған болса 
керек) тобы пайда болған. Құбылыстардың бірінші тобы тәжірибе жүзінде 
анықталған жарықтың екіжақтылық қасиетімен (жарық дуализмі), ал екіншісі – 
атомдардың орнықтылығын, сондай-ақ атомдардың сәуле шығаруын зерттеу 
кезінде ашылған спектральдық заңдылықтарды классикалық көрініс негізінде 
түсіндірудің мүмкін еместігімен байланысқан. Осы құбылыстар тобының 
арасында байланыс орнату және де оларды жаңа теория негізінде түсіндіруге 
деген талпыныс, ақыр аяғында, кванттық механика заңдарының ашылуына 
алып келген. 

Альберт Эйнштейн 1905 ж. фотоэффект теориясын орнатты. Бұл теория 
Планктың идеясын жетілдіру мақсатында құрылған. Эйнштейн, жарық тек 
шығарылып немесе жұтылып қана қоймай, сонымен қатар кванттар түрінде 
таралады деген болжам жасады. Демек, дискреттілік жарықтың өзіне тән. 

Бор 1913 ж. кванттар идеясын атомдардың планетарлық жүйесіне 
қолданған. Бордың бұл идеясы ғылыми қарама-қайшылыққа алып келген. Бор 
тұжырымы бойынша, электрондар орбитасының радиусы үнемі кеміп отырған. 
Ақыр аяғында электрон ядроға «құлап түсуі» керек еді. Бор, электрон үнемі 
жарық шығармайды, тек басқа орбитаға өткен кезде ғана шығарады деп шешті. 

Американдық ғалым Комптон 1922 ж. жарықтың шашырауы екі 
бөлшектің соқтығысуының салдарынан пайда болатындығын дәлелдеді. 

Комптон эффектісі де қарама-қайшылыққа алып келген. Ол жарықтың 
корпускулалы-толқындық табиғаты туралы ұстанымға тоқтаған. Бұл 
ұстанымның өзі де қарама-қайшы еді: бұл екі құбылыс еш араласа алмайтын. 



 
 

1924 ж. француз ғалымы Луи де Бройль жаңа теория ұсынды, яғни әрбір 
бөлшекке, бөлшектің импульсымен байланысқан толқын сәйкестендірілген. 

Шредингер де Бройль гипотезасын дәлелдеген. Шредингер, де Бройль 
толқындарына сәйкес келетін теңдеу ойлап тапты. Ол теңдеу «Шредингердің 
толқындық теңдеуі» деген атқа ие болды. 

1926 ж. ғалым-физиктер тәжірибелер жүргізіп, экспериментальды түрде 
де Бройль теориясын біржолата дәлелдеді. 

1927 ж. Дирак өзінің теңдеуін ойлап тапқан, ол релятивистік кванттық 
механиканың негізгі аргументі ретінде орын алған. Бұл теңдеу сыртқы күштік 
өрістегі электронның қозғалысын сипаттайды. 

Формальды сызба ойлап тапқан неміс ғалымы В. Гейзенбергтің 
еңбектерінің нәтижесінде кванттық механика жүйелі теория ретінде 
қалыптасты. Бұл сызба ерекшелігі, математикалық координаталар мен 
математикалық жылдамдықтар орнына матрицалар деп аталатын абстрактілі 
шамалардың қолданылуы болды. Гейзенберг еңбектерін басқа ғалымдар (Борн, 
Иордан және т.б.) дамытты. Неміс физигі Гейзенбергтің еңбектері кванттық 
механиканың матрицалық тұжырымдамасының негізін қалады. 

Сонымен қатар, Гейзенберг, ғылымда «анықталмағандық қатынасы» деп 
аталатын принциптің авторы болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кванттық механиканың қағидалары мен постулаттары 
Кіріспе. Микробөлшектер туралы түсінік. Кванттық механикадағы 

өлшеулер. Гейзенбергтің анықталмағандық принципі. Толқындық функция 
және оның физикалық мағынасы. Толқындық функцияларға қойылатын 
талаптар. Нормалау ұғымы. Ықтималдық тығыздығы. Толқындық функцияның 
өлшемділігі. Кванттық механикадағы ықтималдық. Суперпозиция принципі. 

 
Физикалық шамалардың операторлары 
Динамикалық айнымалыларды операторлар арқылы айқындау. 

Операторлардың сызықтығы мен эрмиттілігі. Физикалық шамалардың орташа 
мәндері. Комутаторлар. Координата, импульс, кинетикалық және потенциалдық 
энергия, қозғалыс мөлшері операторлары. 

 
Операторлардың меншікті мәндері және меншікті функциялары 
Эрмитті операторлардың меншікті мәндері мен меншікті функциялары 

анықталатын теңдеу. Дискретті және үздіксіз спектр. Дискретті спектр үшін 
нормалау, ортогональдық және толықтық қасиеттері. Үздіксіз спектр үшін 
нормалау, ортогональдық және толықтық қасиеттері. Дирактың дельта-
функциясы. Физикалық шамалар үшін анықталмағандық қатынастары. Кез-
келген функцияны қатарға жіктеу туралы постулат. 

 



 
 

Меншікті мәндер және меншікті функциялар анықталатын теңдеуді 
шешу мысалдары 

Импульс операторының меншікті мәндері мен меншікті функциялары. 
Дирактың дельта-функциясы және оның қасиеттері. Бірнеше шамалардың 
анықталған мәндері. Микрожүйелерді толық квантомеханикалық сипаттау. 
Физикалық шамалар үшін анықталмағандық қатынасы. 

 
Шредингердің толық уақыттан тәуелді теңдеуі 
Шредингердің толқындық теңдеуін негіздеу. «Энергия-уақыт» шамалары 

үшін Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. Уақыт бойынша дербес 
туынды операторы. Гамильтон операторы және Шредингер теңдеуі (ШТ) 
шешімдерінің классификациясы. Операторлардың уақыт бойынша толық 
туындысы туралы постулат. Квантомеханикалық шамалардың уақыт бойынша 
өзгеруі. Қозғалыс интегралдары. Сақталу заңдары. 

 
Шредингердің стационар теңдеуі 
Бірөлшемді ШТ-нің шешімдеріне қойылатын жалпы талаптар. Модельді 

есептер. Шексіз терең тікбұрышты бірөлшемді потенциялдық шұңқыр. 
Толқындық функциялардың түйіндік сипаты. Ықтималдық тығыздығының 
графиктік бейнеленуі. Тереңдігі шектелген потенциялдық шұңқыр. 
Логарифмдік туындылардың теңдік шарты. 

 
Сызықтық гармониялық осциллятор 
Классикалық және квантомеханикалық гармониялық осциллятор. 

Сызықтық гармониялық осциллятор үшін өлшемсіз айнымалылар арқылы 
жазылған ШТ. Толқындық функциялардың асимптотикалық сипаты. Эрмит 
полиномы және оның қасиеттері. Гармониялық осциллятор үшін толқындық 
функциялар: нормалау шарты, рекуренттік қатынастары, дифференциалдау 
ережелері. Энергетикалық спектрлердің квантталуы. Вириал теоремасы. 
Кванттық күйлердің жұптылығы. 

 
Микробөлшектердің потенциалдық тосқауыл арқылы өтуі 
Кванттық механикадағы үздіксіздік теңдеуі. Ықтималдық тогының 

тығыздығы. Бөлшектер санының сақталу заңы. Потенциалдық тосқауыл ұғымы. 
Тікбұрышты шексіз созылған потенциалдық тосқауыл. Өту және шағылу 
коэффициенттері. Тосқауыл үстінен серпілу. Тікбұрышты ені шектелген 
потенциалдық тосқауыл. Туннельдік эффект. Кез-келген пішіндегі 
потенциалдық тосқауылдың өткізгіштігі. Металлдардан шыққан 
электрондардың салқын эмиссиясы. 

 
Кванттық көріністер теориясы 
Көріністер туралы түсінік. Импульстық көріністе толқындық 

функцияларды және координата мен импульс операторларын анықтаудың әдісі. 



 
 

Импульстық көріністегі коммутациялық қатынастар. Формфактор туралы 
түсінік. Импульстық көріністегі сызықтық гармоникалық осциллятор. 

 
Орталық өрістердегі қозғалыстың жалпы қасиеттері 
Орталық-симметриялық өрістер. Орталық өрістер үшін факторизациялық 

жуықтау. Қозғалыс моментінің жалпы теориясы. Қозғалыс интегралдары. 
Кванттық механиканың матрицалық тұжырымдамасы. Операторлардың 
матрицалық элементтері. Екі моментті векторлық қосу. Орталық өрістер үшін 
Шредингердің радиал теңдеуін шешу. Орталық өрістер үшін алынған 
шешімдердің ноль және шексіздіктегі сипатының жалпы қасиеттері. Еркін 
қозғалыс. Кванттық ротатор. Сфералық потенциалдық шұңқыр. Үшөлшемді 
осциллятор. Ядролық қабықшалар туралы түсінік. 

 
Сутегі тәріздес атом теориясы 
Атомдардағы ядроның массалар центрінің қозғалысын ескерген кезде 

энергетикалық спектрлердегі түзету. Спектральдық сызықтардың изотоптық 
ығысуы. Сутегі изотоптарының массалары. Кулондық потенциалға енгізілетін 
дипольдық түзету. Сілтілік элементтер спектрлерінің ажырауы. 
Мезоатомдардың қасиеттері мен синтезі. Позитронийдің элементар моделі. 

 
Кванттық механиканың жуықтап есептеу әдістері 
Стационарлық күй үшін ұйытқу теориясы. Энергияға және толқындық 

функцияға түзетулер енгізу. Ғасырлық теңдеу. Ұйытқу арқылы азғындалуды 
жою және оның физикалық мағынасы. Ритцтың вариациялық әдісі. 

 
Кванттық механикадағы тепе-тең бөлшектер жүйелері 
Тепе-тең бөлшектер үшін ажыратылмастық принципі. Фермиондар мен 

бозондар.  Ферми-Дирак және Бозе-Эйнштейн статистикалары. Симметриялы 
және антисимметриялы толқындық функциялар. Паулидің тыйым салу 
принципі. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 
 

1. Кванттық теорияның бастаулары. 
2. Кванттық механиканың негізгі қағидалары. 
3. Операторлар. Операторларға амалдар қолдану. Сызықтық және 

эрмитті операторлар. 
4. Операторлардың меншікті мәндері мен меншікті функциялары. 

Орташа мән. Унитарлы оператор. Дельта функция. 
5. Квантомеханикалық шамалардың уақыт бойынша өзгеруі. Шредингер 

теңдеуі. Тікбұрышты бірөлшемді потенциалдық шұңқыр. 
6. Сызықтық гармониялық осциллятор.  
7. Микробөлшектің потенциалдық тосқауыл арқылы өтуі. 



 
 

8. Импульстық көріністегі толқындық функция және операторлар. 
Кванттық механиканың матрицалық тұжырымдамасы. 

9. Сфералық функциялар. Бұрыштық момент операторларының 
матрицалары. Паули матрицалары. 

10. Шредингер радиал теңдеуі. Кванттық ротатор. 
11. Сфералық потенциалдық шұңқыр. Үш өлшемді осциллятор. 
12. Атомдағы ядро қозғалысын ескеру. Мезоатомдар. 
13. Стационар күйлер үшін ұйытқу теориясы. Жуықтап есептеудің 

вариациялық әдісі. 
14. Симметриялы және антисимметриялы толқындық функциялар. Юнг 

схемалары. 
15. Гелий атомының теориясы. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ 

 
1. Бордың толықтырымдылық принципі. 
2. Спектрі үздіксіз операторлардың меншікті функцияларының 

қасиеттері. 
3. Дирактың дельта функциясы. 
4. Тікбұрышты, бірөлшемді шектелген терең потенциалдық шұңқыр.  
5. Бірөлшемді, тікбұрышты, шектелген тосқауыл. 
6. Матрицалық көріністегі сызықтық гармониялық осциллятор. 
7. Бұрыштық моментті кванттау. 
8. Екі қозғалыс мөлшері моментін векторлық қосу. Клебш-Гордан 

коэффициенттері. Клебш-Гордан коэффициенттерінің қасиеттері. 
9. Үшөлшемді гармониялық осциллятор: сфералық координаттар. 
10. Сілтілік элементтер спектрлерінің ажырауы. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Толқындық пакет. 
2. Сызықтық осциллятор үшін вириал теоремасы. 
3. Электрондардың салқын эмиссиясы. Виртуальді үрдіс, виртуальді күй, 

виртуальді бөлшек. 
4. Кванттардың туу және жойылу операторлары. Кванттар санының 

операторы. 
5. «Жоғарылатқыш» және «төмендеткіш» операторлар. Моменттің 

жартылай бүтін мәндері. 
6. Вигнердің 3j-символдары. 
7. Импульстық көріністегі коммутациялық қатынастар. 
8. Атомдардың рентгендік термдері. 
9. Кулондық потенциалға енгізілетін дипольдық түзету. 



 
 

10. Позитронийдің элементар моделі. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Термодинамика негізі және статистикалық физика - физикадағы 
ықтималдылық заңдылығына байланысты фактілерді жалпы түрге келтіріп, 
студенттердің осы заманғы физикалық дүние туралы  ұғымдарын одан әрі 
кеңейту. Сөйтіп, статистикалық физика өз бетінше бір дербес фундаментті 
физикалық теория екенін көрсету, оның өзіне тән әдістемелері, заңдылықтары 
бар екенін түсіндіру. Статистикалық физика осы заманғы көп бөлшекті жүйлер 
теорияларының және заттардың құрылысы туралы теориялардың негізі болып 
есептеледі. 

Бұл ғылым түрлі макроденелердің қасиеттері, оны кұрайтын 
микробөлшектердің қасиеттерімен және денелердің ішкі құрылысымен тығыз 
байланысты екенін көрсетеді. Осыған байланысты олардың қасиеттері 
жылулық, химиялық, агрегаттық және т.б. физикалық заңдылықтарымен 
анықталады. 

Пререквизиттер: 
Пәнді терең және дәйекті түрде оқып білу үшін теориялық физиканың 

барлық басқа салаларын: «Теориялық механиканы», «Электродинамика» және 
«Кванттық механиканы», cонымен бірге, «Ықтималдық теориясы», 
«Дифференциалдық теңдеулер теориясы» мен «Математикалық физика 
әдістерінің негіздерін» білуі кажет. 

Постреквизиттер: 
Көп денелердің кванттық теориясы, релятивтік астрофизика. 
Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын түйінді құзыреттер:  
Түсінігі болуы тиіс: 



 
 

- термодинамика және статистикалық физиканың тепе-теңдік 
заңдарын қолдану шектері; 

- статистикалық физиканың математикалық әдістерінің негізі болып 
табылатын қағидалар; 

- қазіргі заманғы технологияларда қолданылатын 
термодинамикалық құбылыстардың қағидалары.  

Білуі тиіс: 
- термодинамикалық құбылыстарға қатысты негізгі терминологиялар, 

негізгі түсініктер, термодинамика және статистикалық физика заңдары және 
олардың математикалық байланысы; 

- іргелі эксперименттерді және термодинамиканың негізгі заңдарын; 
- макросистеманы сипаттайтын негізгі статистикалық әдістерді. 
Істей білуі тиіс: 
- белгілі математикалық әдістер көмегімен  іргелі тәжірибелер мен 

термодинамика заңдарынның байланысын;  
- берілген пән есептерін шығару;  
- термодинамикалық құбылыстарды моделдеуді және жалпыланған 

жүйе үшін сәйкес физикалық шамаларды сандық есептеулерді. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 
№ Тақырыптар атауы 
1 Ықтималдықтар теориясының элементтері 

2 Статистикалық физиканың негізгі көрнісі, әдістері мен 
мазмұны 

3 Гиббстің канондық үлестіруі 
4 Термодинамикалық шамалар арқылы макрожүйені сипаттау 
5 Термодинамиканың негізгі заңдары  
6 Термодинамикалық функциялар 
7 Бөлшек саны өзгеріп отыратын жүйелер термодинамикасы 

8 Канондық үлестіру арқылы термодинамикалық функцияларды 
есептеу 

9 Идеал емес жүйенің статистикалық теориясы 
10 Ферми және Бозе үлестіруі  
11 Тепе-теңдік электромагниттік сәулелену 
12 Флуктуация теориясы. Броун қозғалысы  
13 Фазалық тепе-теңдік құбылысы. Фазалық ауысулар 
14 Тепе-тең емес процесстердің негізгі теориялары 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 



 
 

Физика маманының қызметі элементар бөлшектерден бастап 
макрожүйелерге дейінгі әр түрлі деңгейдегі табиғат құрылымы мен қасиеттерін 
зерттеуге бағытталған. Термодинамика мен статистикалық физика 
макрожүйедегі тепе-теңдік күйде болатын физикалық құбылыстарды, сонымен 
қатар тепе-теңдік қалыптастыру үдерісінің жалпы заңдылықтарын зерттейді. 

Пәннің мақсаты: 
Тепе-теңдік күйдегі Термодинамиканың негізгі заңдылықтарын, 

макроскопиялық жүйелердің термодинамикалық қасиеттерін, 
Термодинамика заңдары негізінде жатқан негізгі эксперименталдық 
заңдылықтарды, классикалық және кванттық макрожүйелерді сипаттаудың 
статистикалық әдістерін, Термодинамика заңдылықтары мен сипаттаудың 
статистикалық әдістерінің байланысын зерттеу, сонымен қатар студенттерді 
термодинамикалық құбылыстарды модельдеу мен сәйкес физикалық 
өлшемде сандық есептеу жүргізуге білімін қалыптастыру мен дағдыландыру.  

Оқытуда қойылатын мәселелер: 
Осы пәнді оқып үйренген студент термодинамика мен статистикалық 

физиканың негізгі үғымдары мен негізгі зандарын білуі тиіс, термодинамика 
мен статистикалык физикада шешілетін мәселелерді қоя біліп, шешу әдістерін 
үйренуі керек, әрбір жеке физикалық жүйелер параметрлерінің гаусстык және 
халыкаралық бірлік жүйесі бойынша алынған сан мәндерін таба білуі керек. 

Физикадағы ықтималдылық заңдылығына байланысты фактілерді жалпы 
түрге келтіріп, студенттердің осы заманғы физикалық дүние туралы  
ұғымдарын одан әрі кеңейту. Сөйтіп, статистикалық физика өз бетінше бір 
дербес фундаментті физикалық теория екенін көрсету, оның өзіне тән 
әдістемелері, заңдылықтары бар екенін түсіндіру. Статистикалық физика осы 
заманғы көп бөлшекті жүйлер теорияларының және заттардың құрылысы 
туралы теориялардың негізі болып есептеледі. 

Пәнді оқытудағы нысандар: Қарастырып отырған пәннің объектісі  
макросистема, яғни бөлшектердің үлкен санынан тұратын жүйелер:  
электрондар, иондар, молекула атомдары және с.с. болып табылады. 

Аталған пәнді оқытудағы әдістер: макроскопиялық – жүйені тұтас 
қарастыратын аз ғана параметрлер негізінде; микроскопиялық – жүйенің ішкі 
құрылымы негізінде.  

Пәннің ролі мен ғылымдағы орны: температура, қысым, сыртқы 
өрістердің және т.б. әсерінен өзгеріске ұшырайтын макроскопиялық жүйе 
зерттеледі. Көпбөлшекті жүйелердің ішкі құрылысы мен қасиеттерін оны 
құрайтын бөлшектердің физикалық қасиеттері арқылы өрнектеу. 

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу.  
Бұл ғылым түрлі макроденелердің қасиеттері, оны кұрайтын 

микробөлшектердің қасиеттерімен және денелердің ішкі құрылысымен тығыз 
байланысты екенін көрсетеді. Осыған байланысты олардың қасиеттері 
жылулық, химиялық, агрегаттық және т.б. физикалық заңдылықтарымен 
анықталады. 



 
 

Термодинамика өзінің зерттеу объектісін феноменологиялық жолмен, 
яғни олардың макроскоптық қасиеттерін анықтаумен айналысса, статистикалық 
физика зерттеу объектілерінің ішкі микроскоптық құрылысын, оларды 
құрайтын микробөлшектер қасиетінің микроскоптық табиғатын ашуға 
бағытталған. Статистикалық физика макроденелердің барлық қасиеттері өзінің 
құрамына енетін бөлшектердің ерекшеліктерімен, олардың қозғалыс 
түрлерімен байланыстыра отырып, жылу және табиғаттағы басқа 
құбылыстардың ішкі құрылысы мен өзгерістерін жақсы түсіндіреді.  

Осы заманғы статистикалық физиканың даму жолы да ұзаққа созылды. 
Жылулық құбылыстарды зерттеу А. Лавуазье, М.В. Ломоносов еңбектері мен 
Пуассон, Фурьенің жылуөткізгіштік теориясынан басталады.  

Өндірістерде жылу машиналарын пайдалану француз ғалымы С. Карно 
еңбектерінен басталса, термодинамиканың 1-бастамасын ұсынуда Ю. Майер, 
Дж. Джоуль, Г. Гельмгольц еңбектерін атап өткен жөн. Содан бастап 1-бастама 
кеңітіліп, ол табиғаттың универсал заңы – энергияның сақталу принципі түріне 
келтірілді. Карно идеясын талдай отырып, Р.Клаузиус 1855 жылы 
термодинамиканың екінші бастамасын ашты. Осы екі бастама негізінде 
Клаузиус термодинамиканы энергияның қозғалыс және өзгерісін беретін ғылым 
түріне келтіріп, одан әрі дамытты.  

Клаузиус термодинамиканы өз дәрежесіне көтеріп, энтропия, ішкі 
энергия тәрізді жүйені бір мәнді және аддитивті түрде сипаттайтын ұғымдарды, 
ал 1875-1878 жылдары Дж.Гиббс термодинамиканың жаңа бағыты болып 
есептелетін термодинамикалық функцияларды енгізді. XIX ғасырдың екінші 
жартысында термодинамикамен қатар статистикалық әдіс еркін дами бастады. 
Оның негізін қалаушылар - Дж.Максвелл мен Л.Больцман термодинамикалық 
шамаларға статистикалық мән беріп, оның заңдылықтарын статистикалық 
физика негізінде шығарып көрсетті. Ал Дж.Гиббс статистикалық әдісті жүйелі 
және жалпылама түрге келтіріп, оны тепе-теңдік жүйелердің барлық түріне 
қолдануға болатын теорияны құрды. XX ғасырдың 20-30 жылдары кванттық 
статистикалық физика негіздері қалана бастады.  

Макрожүйелердің қасиеттерін зерттеу үшін ықтималдық теория әдістерін 
қолдануға жол ашылады деп есептеуге болады. Статистикалық-ықтималдық 
әдіс макроденелердің ішкі құрылысы туралы бір модельдік ұғымға сүйене 
отырып, оның құрамындағы бөлшектердің өзара әсерлесуін не классикалық, не 
кванттық жолмен сипаттайды. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Ықтималдықтар теориясының элементтері. 
Кездейсоқ физикалық шама мәндері үшін ықтималдықтар 

үлестірулерлері. Ықтималдықты көбейту және қосу теоремалары. Кездейсоқ 
шаманың орташа мәні. Көпөлшемді ықтималдылықтар үлестірулерлері. 
Аддитивті физикалық шамалардың салыстырмалы флуктуациясы. 

 



 
 

Статистикалық физиканың негізгі көрнісі, әдістері мен мазмұны.  
Макрожүйелердің  микрокүйлерін сипаттау. Оларды классикалық 

кванттық статистикада сипаттау. Статистикалық үлестіру заңдылықтары. 
Макрожүйлердерді статистикалық физикада сипаттау. Микрокүйлердің 
статистикалық салмағын классикалық және кванттық теория бойынша есептеу 
жолдары. Фазалық кеңістік. Физикалық кеңістіктің  әрбір екінші ұясын 
макродененің микрокүйіне сәйкестендіру, оның толық мөлшерін табу. 
Микрокүйлер мөлшерін кванттық жолмен табу. Кванттық және классикалық 
салмақтардың арасындағы байланысты квант теориясындағы анықталмағандық 
қатыс арқылы көрсету. 

 
Гиббстің канодық үлестіруі.  
Канондық үлестіруді қорытып шығару. Статистикалық температура. 

Статистикалық сумма. Гиббс үлестіруінің  кванттық және классикалық түрлері. 
Квазиклассикалық жуықтау.  

 
Термодинамикалық шамалар арқылы макрожүйені сипаттау.  
Термодинамикалық қүйлердің параметрлері. Термодинамикадағы тепе-

теңдік күй. Ішкі энергия. Термодинамикалық температура. 
 
Термодинамиканың негізгі  заңдары.  
Тепе-теңдік процестер. Термодинамикадағы жұмыс. Жылу. 

Термодинамиканың 1-інші заңы. Жүйе энтропиясы мен жылу өзгерісітерінің 
байланысы. Тепе-тең емес процестер мен энтропиянығ ұлғаю заңы. 
Термодинамиканың 2-інші заңы. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Негізгі 
термодинамикалық теңдік-теңсіздік. Процестердің максимал жұмысы. 
Абсолютті температура шкаласы. Термодинамиканың 3-інші заңының 
тұжырымы мен статистикалық негізі. Абсолюттік нөлдік температура.  

 
Термодинамикалық функциялар.  
Күй теңдеуі. Ішкі энергия. Энтропия. Энтальпия. Бос энергия. Гиббстің 

потенциалы. Термодинамикалық шамаларды термодинамикалық функциялар 
арқылы өрнектеу. 

 
Бөлшек саны өзгеріп отыратын жүйелер.  
Химиялық потенциал. Бөлшек саны өзгеріп отыратын жүйелер үшін  

термодинамиканың негізі теңдік-теңсіздігі. Термодинамикалық функциялардың 
бөлшек санына тәуелділігі. Гиббстің термодинамикалық потенциалы. 
Бөлшектер саны айнымалы жүйелер үшін Гиббстің канондық үлестіруін 
қорытын шығару. Бөлшек саны өзгеріп отыратын жүйе үшін канондық 
үлестірудің қасиеттері. 

 
Канондық үлестіру арқылы термодинамикалық функцияларды 

есептеу.  



 
 

Статистикалық сумма. Гибстің канондық үлестіруінің орташасы ретіндегі 
термодинамикалық шамалар. Негізгі термодинамикалық функциялар және 
идеал газдың күй теңдеуі.  

 
Идеал емес жүйенің статистикалық теориясы.  
Жүйе молекулалары арасындағы байланыс. Статистикалық интегралды 

идеал емес біратомды газ үшін есептеу. Реал біратомды газдың күй теңдеуі. 
 
Ферми және Бозе үлестіруі.  
Статистикалық физикадағы бөлшектердің ұқсастығы. Паулидің тиым 

салыған принципі. Бозе-Эйнштейн статистикасы. Ферми-Дирак статистикасы. 
Төменгі температурадағы идеал Бозе - газы. Төменгі температурадағы идеал 
Ферми-Дирак. Металдағы электронды газ. 

 
Тепе-теңдік электромагниттік сәулелену. 
Фотондар мен фотондық газдың ерекшеліктері. Планк үлестірілуі. 

Фотондық газдың термодинамикалық функциялары мен күй теңдеуі. Заттың 
және сәулеленудің термодинамикалық тепе-теңдігі. Стефан-Больцман заңы. 
Рэлей-Джинс заңы. Вин заңы. 

 
Флуктуация теориясы. Броун қозғалысы.  
Флуктуация ұғымы. Гиббстің канондық үлестіру жолымен флуктуацияны 

есептеу. Термостатпен контактіде шағын жүйешедегі флуктуация 
ықтималдылығын бағалау. Көлемнің, тығыздықтың флуктуациясы. 
Температураның, энтропияның, қысымның флуктуациясы. Броун қозғалыс 
туралы ұғым. Броундық бөлшектердің орташа квадраттық ауытқуын есептеу. 
Броундық қозғалыс және диффузия.  

 
Фазалық тепе-теңдік құбылысы. Фазалық ауысулар. 
Термодинамикалық функцияларды тепе-теңдік жағдайындың шарттарын 

зерттеу үшін қолдану. Заттың  бір немесе екі фазасынан тұратын жүйенің тепе-
теңдігі.  «Қатты дене-сұйық», «сұйық-газ»,  «қатты дене-газ» фазалық 
ауысуларының ерекшеліктері. Көпкомпонентті және көпфазалық жүйелердегі 
тепе-теңдік. Екінші текті фазалық ауысулар.  

 
Тепе-тең емес процесстердің негізгі теориялары.  
Больцманның кинетикалық теңдеуі. Соқтығысу интегралы. Детальды 

тепе-теңдік принципін қолдану. Больцман теңдеуінен шығатын қорытынды. 
Больцманның Н-теоремасы. Тасымалдау құбылыстары. Тасымалданатын 
физикалық өлшемдер үшін тепе-теңдік теңдеуі. Диффузия және 
жылуөткізгіштің молекулалық кинетикалық теориясы. Локальды тепе-теңдік 
күйі. Онсагер принциптері. Энтропияны өндіру заңы. Жүйенің стационарлық 
күйі.  

 



 
 

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Қарапайым жүйелердің фазалық траекториясы.  
2. Кездейсоқ шамалар. Ықтималдық. Орташа шамалар. Фазалық 

кеңістік.  Лиувилль теоремасы. 
3. Гиббстің канондық үлестіруі. 
4. Максвелл үлестірілуі.  
5. Бір атомды біртекті идеал газ.  
6. Термодинамиканың бірінші заңы.  
7. Термодинамиканың екінші заңы.  
8. Тепе-тең және тепе-тең емес термодинамикалық құбылыстар. 
9. Бозе - Эйнштейннің кванттық статистикасы.  
10. Ферми - Дирактың кванттық статистикасы.  
11. Гиббстің  үлестіру функциясы. Үлкен статистикалық сумма және 

оны газ молекулаларының жылусыйымдылығын табуға пайдалану.  
 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Күйдің жылулық және калориялық теңдеулері арасындағы 

байланысы.  
2. Термодинамикалық жүйелердің тепе-теңдігі мен орнықтылығының 

жалпы шарттары.  
3. Нақты газ және вириалды жіктелу. Молекулалардың жұптық 

әсерлесуін ескергендегі нақты газ үшін Ван-дер-Ваальс теңдеуінің қорытылуы.  
4. Тепе-теңдік сәулеленудің классикалық теориясы. Рэлей-Джинс 

формуласының қорытылуы.  
5. Электролиттер теориясы. 
6. Клайперон-Клаузиус теңдеуі. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Политропиялық процестің теңдеуі. 
2. Термодинамикадағы циклдік процестердің әдісі. 
3. Фазалық көлемнің термодинамикалық мағынасы.  
4. Еркіндік дәрежесі бойынша кинетикалық энергияның біртекті 

үлестірілу теоремасын қолдану: гармоникалық осциллятор.  
5. Гиббс әдісі бойынша орташа квадраттық ауытқуын есептеу. 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Конденсацияланған күйлер физикасы – күрделі жүйелердің қасиеттерін 

зерттейтін физиканың үлкен бөлімі (бөлшектердің үлкен тығыздығымен және 
олардың арасындағы аса үлкен байланыспен). Осындай жүйелердің дамуыынң 
ерекшеліктерінің бірі – оларды бөлшектердің өзара қатынастарын ескеріп түтас 
ретінде қарастыру, ол жағдай физикалық көзқарасты күрделендіреді. Сипаттау 
квазибөлшектер енгізуімен жеңілдетіледі. Сол уақытта, конденсияланған күй 
физикасы матемтаикалық моделдер қолдану жағынан да, реалды әлемге 
кірістіру жағынан да физиканың өте бай саласы деп есептеуге болады. Ең басты 
бұл кристалдарды зерттеу және жинақталмаған материалдарға қатысты – 
жартылай өткізгіштер, металлдар, диэлектриктер. Осы курс заттың 
конденсияланған күйінің заманауи физикасы туралы негізгі түсініктерімен 
және идеяларымен таныстыруға, осы саладағы ерекше жұмыстармен 
студенттерді таныстыруға, технологиялық есептерді орындауға, қатты дене 
физикасы бойынша есептер шығаруға, физикалық экспериментті қою 
әдістерімен таныстыруға арналған.  

Курстың материалын баяндауының негізгі формасы болып табылатын – 
бұл өз бетімен жұмысты ұйымдастыратын дәрістер.  Дәріс және семинарларға 
60% - 70% курс материалында баяндалған дәрістер және семинарлар құрайды. 
Қалған 30% - 40% - бұл студенттердің әдебиет көздерін, әдістемелік 
жасақтаулар және интернет сайттарына сілтемелер  атауымен болатын 
студенттің өз бетімен жұмыстары. Дәріс және семинарлардың маңызды 
құрамды бөліктері  - реал және компьютерлік физикалық эксперименттерді, оқу 
фильмдерін және презентацияларды қолдану.  

Пәннің ең маңызды бөліктері зертханалық жұмыстарға шығарылады. 
Әдеттегідей, зертаханылқ жұмыстарда есептердің шығарулардың әр түрлі 



 
 

әдістері қарастырылады және де көп кездесетін есептер зерттелінеді. Меңгерілу 
үшін, студенттерге семинарларда қарастыратын есептер жинағынан үйге 
тапсырмалар беріледі.  

Пререквизиттер: математикалық анализ негіздері, жоғары оқу 
орындарының физикалық мамандықтары үшін жалпы курс. Молекулалық 
физика. Электр және магнетизм. Математикалық талдау. Оптика. 

Постреквизиттер: жалпы физиканың курстары, теориялық 
физиканың бөлімдері  (термодинамика және статистикалық физика), және де 
маманданудың арнайы курстары. 

Бакалаврдың жалпы құзыреттіліктері:  
«Конденсияланған күй физикасы» курсын меңгергенде студент келесі 

нәрселерді білу керек: 
- аморфты және кристалл заттардың құрылым ерекшеліктері; 
- геометриялық және физикалық бет ұғымы; 
- негізгі кристал құрылымдары, тор ақаулары; 
- қатты денелердің электр және магнит қасиеттері туралы. 
- қатты дененің кристал құрылымының түрін тани білу; 
- құрылымды сипаттайтын параметрлерді есептеу, қатты денелердің 

механикалық, жылуфизикалық, электр және магнит қасиеттері.  
- әр түрлі табиғаттағы конденсияланған күйдің құрылымын зерттейтін 

түсініктерді және физикалық моделді зерттеу; 
- сұйық және қатты заттардың физикалық қасиеттерін зерттеу 

(механикалық, жылу, оптикалық, магнит және т.б.) дененің химиялық құрамы 
және құрылымына қарай; қойылған моделді еспетерді шығару негізінде және де 
физикалық процестерді моделдеу бойынша компьютерлік есептердә шығару 
негізінде кристал құрылым туралы және аморфты және наноқұрылымды 
заттард туралы теориялық және практикалық білім алу. 

«Конденсияланған күй физикасы» пәнінің мақсаттарына және 
міндеттеріне сәйкес келетін негізгі әдістер және технологиялар: 

- дәріс сабақтарында жүзеге асатын проблемалық баяндау элементтері; 
- семинар және зертханалық сабақтарды жүзеге асатын оқу-зерттеу 

әрекетінің элементтері; 
-  студенттердің өз бетімен жұмыстарындағы шығармашылық әдісті 

жүзеге асыру; 
- материалтану аймағындағы мамандарды дайындау мақсатындағы 

мультимедиялық техника және қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды 
қолдануымен сабақ беру. Оқытудың сапасын бақылау үшін диагностиканың 
келесі құралдары қолданылады: типтік тапсырмаларды шығару бағасы 
(компьютерлік есептерді), реферат құру және студенттердің жасақталған 
тақырыптар бойынша баяндама жасаулары, аралық емтихандар, сонғы емтихан. 
Студенттердің жеке жұмысы өткен оқу материалын меңгеруге және қайталауға 
арналған және кітапханада әдістемелік және ғылыми әдебиетті зерттеу реінде 
жүзеге асады, аудиториядан тыс уақытта Интернет мәлімет көздеріне қол 



 
 

жетімді болу ретінде, ғылыми ізденіс элементтері бар типтік емес есептерді 
шығару ретінде. 

Студенттердің пән меңгеру барысында алынған білім және дағдылары 
магистратурада білімін жалғастырушыларға, кез келген салада өз кәсіби 
әрекетін бастайтын бакалаврларға да өте қажет болады.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№  Тақырыптың атауы 
1 Кіріспе. Кристалдық дененің кондинсерленген күйі және 

құрастырылуы 
2 Кристаллографиялық кластар және жүйелер 
3 Кристаллдарды рентген графикалық зерттеудiң әдiстерi 
4 Денелердің серпімді қасиеттері 
5 Кристалдық тордың тербелістері 
6 Қатты денелердің кеңеюі 
7 Қатты денедегі квазибөлшектер 
8 Дисперсия заңы 
9 Жылуөткізгіштік  

10 Еркiн электрондардың үлгiсi 
11 Еркiн дерлiк электрондардың үлгiсi. Бриллюэн аймақтары 
12 Металлдардың электрондық жылусыйымдылығы 
13 Металдардың электрөткізгіштігі. 
14 Кристадық тордың ақауларының түрлері. Кристаллдардағы тепе-

тең және тепе-тең емес ақаулар 
15 Зерттеудің физикалық әдістері 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Конденсацияланған ортаның физикасы  материялдардың құрылымдық 

ерекшеліктерін зерттейді. Мысалы, дененің қатты күйде болу себебі, оның 
бөлшектерінің арасында тартылу және тебілу күштерінің пайда болып, олардың 
озара тепе-теңдік күйде болуы болып табылады. Осы байланыс күштерінің 
сипаты, байланысқа түскен атомдардың электрондық бұлттарына тәуелді. 

«Конденсирленген күй физикасы»  пәнін оқытудың мақсаттары 
Оқытудың мақсаты – студенттерді конденсирленген күй физикасының 

негізгі бөлімдерімен таныстырып, сай білім беру. Осы мақсатқа жету 
барысында студенттердің ядролық физика пәніне қажетті конденсирленген күй 
физикасы бөлімдерінің теориялық негіздерін меңгеруі қажет. 

Пәнді оқытудың шарттары 
• Пәннің басты мақсаты – білімнің іргелі базасын қалыптастыру, оның 

негізінде келешекте физиканың барлық өзге тарауларын терең және мұқият 
оқуға болады 



 
 

• Студенттерді мөлшерлік тұрғыдан қабылданған жуықтаулар 
шеңберінде нақты есептерді шешуге баулу.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Кристаллографиялық кластар және жүйелер.  
Конденсацияланған күй, қатты дененің анықтамасы. Қатты денелердің 

құрылымы және қасиеттері бойынша классификациясы. Трансляциялық 
симметрия туралы түсінік. Кеңістіктік тор және базис. Элементар және 
қарапайым ұяшықтар. Симметрияның нүктелік операциялары. Симметрия 
элементтерінің үйлесуі. 

 
Кристаллдарды рентген графикалық зерттеудiң әдiстерi.  
Бравэ ұяшығын таңдау шарттары. Кристаллографиялық кластар мен 

жүйелер (сингониялар). Кристалдардағы жазықтықтардың орны мен бағыттары. 
Бағыттарды және элементар ұяшық түйіндерінің орнын белгілеу.  

 
Денелердің серпімді қасиеттері. 
Кері кеңістік. Кері тор векторлары. Брэгг дифракциясы шарттарының 

анықтамасы. Шашыратудың атомдық факторы және базистың құрылымдық 
факторы. Дифракция – кристалдарды зерттеу әдісі.  

 
Кристалдық тордың тербелістері. 
Атомаралық тартылу мен тебу күштерінің табиғаты. Ван-дер-Ваальс – 

Лондон күштері.  Нуклеотидтер, құрылымы, түрлері, қасиеттері, қызметі. 
 
Қатты денелердің кеңеюі. 
Иондық байланыс. Иондық кристалдардың толық энергиясы, Маделунг 

энергиясы.  
Коваленттік, резонанстық, сутегі тектес байланыстар. Тордың оң 

зарядталған иондары мен еркін электрондар газының арасындағы әрекеттесу 
нәтижесінде пайда болатын металдық байланыс. 

 
Қатты денедегі квазибөлшектер. 
Қатты денелердегі квазибөлшектер туралы түсінік.. Бірбөлшектік және 

ұжымдық қозулар. Қатты денелердегі элементар қозулардың мысалдары 
(өткізгіштік электрондары, фонондар плазмондар, магнондар, экситондар). 
Атомдары бірдей тордағы тербелістер. Атомдары екі түрлі тордағы тербелістер. 
Акустикалық және оптикалық фонондар.  

 
Дисперсия заңы. 
Кристалдардың жылусиымдылығының Эйнштейн және Дебай 

теориялары. Кристалдардағы ангармониялық өзара әрекеттесулер. Жылулық 
кеңею және кристалдардың жылуөткізгіштігі. Тордың жылулық кедергісі..  



 
 

 
Жылуөткізгіштік. 
Ферми еркін электрондар газы. Еркін электрондар моделіндегі 

металдардың сипаттамаларын есептеу. 
Еркін дерлік электрондар моделі.  
Блох теоремасы мен электрон квазиимпульсының қасиеттері. Бриллюэн 

аумақтары. Электрондардың тор иондары жүйесімен әлсіз байланыс жұықтауы. 
 
Еркiн электрондардың үлгiсi. 
Еркін дерлік электрондар моделіндегі дисперсия заңдарын талдау, рұқсат 

етілген және тыйым салынған энергиялық күйлер.  
 
Еркiн дерлiк электрондардың үлгiсi. Бриллюэн аймақтары. 
Электрондардың энергиялық спектрінің ерекшеліктері бойынша қатты 

денелерді классификациялау. Энергиялық аумақтар мен Ферми беті. Еркін 
электрондар моделіндегі Ферми бетін есептеу. Электронның тиімді массасының 
тензоры. 

 
Металлдардың электрондық жылусыйымдылығы. 
Металдардың электрөткізгіштігі мен жылуөткізгіштігі. Электрондардың 

магнит өрісіндегі қозғалысы. Металдар мен шалаөткізгіштердегі Холл 
эффектісі. 

 
Металдардың электрөткізгіштігі. 
Кристалл тор ақауларының классификациясы: нүктелік ақаулар, 

дислокациялар, беттік және көлемдік ақаулар.  
 
Кристадық тордың ақауларының түрлері. Кристаллдардағы тепе-тең 

және тепе-тең емес ақаулар. 
Ақаулары бар кристалдың термодинамикасы. Ақаулардың тепе-теңдік 

концентрациясы. Кристалдардағы тепе-теңсіз ақаулар.  
 
Зерттеудің физикалық әдістері 
Қатты денелердің қасиеттері мен кристалл тордың ақауларымен 

байланысты идеал емес кристалдардағы құбылыстар (шалаөткізгіштердің 
электрлік қасиеттері, диффузия мен фазалық айналулар, кристалдың беріктігі 
мен серпімсізділігі). 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Дұрыс үшбұрыштың формасындағы кластердiң симметрия 
тобының талдауы. 



 
 

2. Квадрат кластерiнiң симметрия тобы үшiн көбейту кестеiн 
құрастыру. 

3. ГЦК тордағы тетраэдрлық түйiнаралық қуыстарының 
орнықтылығын анықтау. 

4. ГЦК, ОЦК, ГПУ  торларындағы орама тығыздығын есептеу. 
5. ОЦК торындағы элементар ұяшыққа келетін октаэдрлік 

қуыстардың санын анықтау. 
6. ГЦК тордағы жақын көршi түйiндердiң арасындағы 

қашықтық есептеу. 
7. Берілген қашықтықтағы екі элементар зарядтардың өзара 

әсерлесу энергиясын есептеу.  
8. Керамикалық материалдар. Типтік құрамдары, қасиеттері, 

техникада қолданылуы. 
9. Дебайдың қатты денелер жылусыйымдылығыңың басты 

ережелерiнің теориясы  
10. Супер балқымалар, негiзгi композициялары, олардың 

қолданылуы.  
11. Пьезоэлектриктер, пироэлектриктер,сегнетоэлектриктер  
12.  Электронды микроскоптардың негiзгi түрлері, жұмыс істеу 

принципі 
13.  Сканерлеуші туннельді микроскоп, жұмыс істеу принципі 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Кристаллографияның негізгі бағыттары 
2. Кристалдардағы энергия байланыстары 
3. Кристалдық тор динамикасы 
4. Кристаллдардағы электрондардың таралуы 
5. Кристаллдық ақаулар 
6. Аморфты материалдар 
7. Кристаллография  
8. Кристаллдардың электрөткізгіштігі 
9. Механикалық сынақтар үшiн машиналар. 
10.  Қаттылық, микроқаттылық, наноқаттылықты өлшеудың 

әдiстерi. 
11.  Тот баспайтын болаттар, жасалуының қағидалары, ыстыққа 

төзiмдiлiгі, ыстыққа табандылығы. 
12.  Сұламалық, металлдардағы сұламалықтың түрлерi 
13.  Жоғары температуралы жоғарғы өткiзгiштiк, техникадағы 

ЖТЖӨ қолданылуы 
14.  Ван дер Ваальстың алуан түрлі өзараәрекеттесулері.  
15. Сутектi байланыс және оның заттардың қасиеттеріне әсері, 

мысалдар. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Бас компетенцияларға қойылатын талаптар 
Пәннің мамандарды дайындаудағы рөлі мен мағынасы ядролық 

физиканың тәжірибелік әдістерінің, ядролық ғылыми зерттеулер мен жаңа 
технологиялардың ғылыми және педагогикалық қызметтерінде білімді қолдана 
білудің ғылыми-техникалық және әдістемелік білімнің қалыптасуымен, 
дамуымен байланысты. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын құзыреттер: 
- ядролық физиканың әр саласын және олардың тәжірибеде қолданылуы 

туралы; 
- ядролық-энергетикалық процестер мен құбылыстарды зерттеудің 

тәжірибелік, теориялық және сандық әдістері туралы; 
- ядролық-энергетикалық процестер мен құбылыстардың белгілі 

теориялары мен моделдері туралы түсінігі болуы тиіс; 
- физикада қолданылатын негізігі математикалық апараттар пен 

математикалық әдістерді білуі тиіс; 
- ядро-физикалық зерттеулерінің әдістерін жасауға; 
- ядро-физикалық және көмекші өлшеулердің барлық түрлерін жүргізуге; 
- өлшеу нәтижелерін өңдеу, жалпылау, зерттелетін процестердің моделі 

бойынша есептеулер жүргізуге; 



 
 

- ядролық физика саласында есептеулерді жүргізуге, радиациялық 
көздермен және радиациялық көздерді сақтау ережелері мен қауіпсіздік 
техникасын сақтауға білігі болуы тиіс; 

- алынған ғылыми зерттеу нәтижесін компьютерлік бағдарламалар 
көмегімен өңдеуде және оны талдауда; 

- ядролық энергетика мен ядролық физикада қолданылатын тәжірибелік 
зерттеулерді жүргізуде; 

- физикалық процестердің математикалық моделін жасауда;  
- ядролық-физикалық құбылыстар мен процестерді зертеуде, теориялық 

және сандық әдістерді қолдануда дағдысы болуы тиіс. 
Пререквизиттер: ядролық физика, кванттық механика, математикалық 

физиканың әдістері, ядролық электроника, ықтималдықтар теориясы, 
нұрлардың затпен әсерлесуі. 

Постреквизиттер: атом ядросы және элементар бөлшектер теориясы, 
ядролық реакциялар теориясы, ядролық реакциялардың кинематикасы, атом 
ядросының құрылымы. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырып атауы 
1 Үдеткіштер 
2 Ядролық нұрлардың тіркегіштері 
3 Ядеролық электроника 
4 Сәулененуді детекторлаудың физикалық әдістері 
5 Бөлшектің жүгіруі 
6 Нейтрондық сәулененудің затпен әсерлесуі 

7 Детектор ішіндегі бөлшек энергиясының түрленуінің жалпы 
схемасы 

8 Сәулененуді тіркеудің ионизациондық әдісі 
9 Ионизациондық эффектінің күшейту әдісі 
10 Кристалды және жартылай өткізгішті детекторлар 

11 Ядроның құрылымының, құрамының және динамикасының 
физикасы 

12 Ұшып келген және ұшып шыққан бөлшектер бойынша ядролық 
реакциялардың классификациясы 

13 Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі 
14 Элементар бөлшектер 
15 Ядролық реакциялар физикасы 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
 Кіріспе 
Тұрақты ядролардың және ядролық күштердің қасиеттері. Ядро массасын 

өлшеу әдісі. Масс-спектрометрия. Микротолқындық радиоспектрос-копия. 



 
 

Байланыс энергиясын және ядро өлшемін анықтау әдістері. Ішкі өрісті 
қолдануға негізделген ядроның магнит моментін және спинін анықтау әдісі. 
Атомдық ядро модельдері. Осы модельдерді тәжірибелік зерттеу. Ядролардың 
радиоактивті түрленуі. Альфа және бетта ыдырау бойынша негізгі тәжірибелік 
нәтижелер. Ядролардың гамма сәулеленуі. Ядролық изомерия. Мессбауэр 
эффектісі. Нейтрондардың ядромен әсерлесуі. Нейтрондық спектроскопия. 
Ядролардың бөлінуі. Ядролық реактор. Тікелей ядролық әсерлесулерді зерттеу 
әдістері. Термоядролық реакциялар. Басқарылатын термоядролық синтездің 
мәселесі. 

 Пәннің мақсаты ядролық-физикалық зерттеулерде қолданылатын барлық 
тәжірибелік қондарғылар кешенімен таныстыру болып табылады. Олар нұр 
көздері, мысалы, үдеткіштер, үдетілген бөлшектердің қалыптасуы мен 
тасымалдануын қамтамасыз ететін қондарғылар, ядролық реакция жүретін 
камера, ядролық нұрлардың тіркегіштері, тәжірибеден алынған ақпараттарды 
өңдеп, талдау жасайтын электрондық  өлшеуіш аппаратура, электрондық-
есептеуіш қондырғы. 

 Пәннің оқыту міндеті, ең алдымен, ядролық реакцияларды тәжірибеде 
зарядталғал бөлшектердің үдеткіштерін қолдана отырып зерттеу болып 
табылады. Ядролық реакциялардың шығуын, оның бұрыштық таралуын 
әсерлесетін ядролық жүйенің құрылымдық ерекшеліктерінен тәуелді ядролық 
реакция қмасының қалыптасу механизмін анықтау үшін өлшеу. Ядролық 
процестердің механизмдері мен ядролық күйлердің кванттық сипаттамаларын 
анықтауға бағытталған корреляциялық тәжірибелер, түрлерді идентификаиялау 
әдісі мен ядролық бөлшектердің энергиясын анықтау. Әр түрлі нұр 
тіркегіштерінен алынған бірінші ретті тәжірибелік ақпараттарды өңдеу әдістері 
мен талдау.  

 Пәннің нысаны. Ядролық материяның жаңа қасиеттерін зерттеудегі 
ядролық физиканың тәжірибелік әдістерінің мүмкіндіктерін көрсететін 
мысалдар қарастырылған. 

Пәннің басқа пәндерден орны мен рөлі: Қазіргі таңда тіркегіштердің 
қажеттігінің артуына байланысты пәннің рөлі қарқынды дамуда. Мысал ретінде 
радиационная генетика саласының, радиационная физика және саласының, 
медицина, элементар бөлшектер физикасы, геология және астрофизика 
салаларының  жетістіктерін келтіруге болады.   

 Пәнге қысқаша тарихи очерк: ХХ ғасырдың басында атомда сәуленің 
затпен әсерлесуін және басқа да үдерістерді классикалық физика сипаттай 
алмады, осы себептен екі (бір-бірімен байланыспайтын) топтық құбылыс пайда 
болды. Бірінші құбылыс жарықтың дуализмімен байланысты болды. Екінші топ 
– атомның құрылысын, сонымен қатар спектрлік заңдылықтарды классикалық 
физика атомның жарық шығаруын зерттегенде   дәл сипаттай алмады.  

 1905 жылы Альберт Эйнштейн фотоэффект теориясын ққұрастырды. Бұл 
теория Планк идеясын дамыту мақсатында құрастырылған. Эйнштейн жарық 
тек қана жұтылмай сонымен қатар шығарылады және кванттар түрінде 
таратылады деп болжамдады.  



 
 

 1913 жылы Бор кванттар идеясын атомның ғарыштық моделіне 
қолданды.  

 1922 жылы Комптон сәулелену екі бөлшектің соқтығысуынан пайда 
болатынын дәлелдеді.  

 Комптон эффектісі парадоксқа әкелді. Ол жарықтың корпускулалық-
толқындық қасиетін бар екенін қарастырды. 1924 жылы Луи де Бройль әр 
бөлшекке импулсына байланысты толқын сәйкестендіріп қою керектігін 
сипаттайтын теория ұсынды.  

 Шредингер де Бройль теориясын дәлелдеді. Шредингер де Бройль 
толқындарына сәкес келетін теңдеу құрастырды. Ол теңдеу «Шредингердің 
толқындық теңдеуі» деген атақ алды.  

 1927 жылы Дирак релятивстік кванттық механиканың басты аргументі 
болатын теңдеу ойлап тапты.  

 Соңғы кванттық механика В. Гейзенбергтің теңдеуінің арқасында  
кванттық механика теориясы құрастырылды. Сонымен қатар В.Гейзенберг 
«Анықталмағандық принципі» авторы болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Үдеткіштер 
Сызықтық үдеткіштер, Ван де Граф үдеткіштер, трансформаторлы 

үдеткіштер, импульсті үдеткіштер, циклді үдеткіштер, каскадты генератор, 
Бетатрон, Циклотрон, Микротрон. 

 
Ядролық нұрлардың тіркегіштері 
Газдық ионизациялық тіркегіштер. Нұрларды тіркеудің жалпы 

принциптері. Тіркегіштерге қойылатын талаптар, олардың негізгі 
сипаттамалары.  

Импульсті тонизациялық камера. Иондар мен электрондар үшін дрейф 
жылдамдығы, қозғалғыштығы, жиналу уақыты. Имульстің формасы 
амплитудасы. Рұқсат етілу уақыты. Электрондарды шоғырлайтын камераның 
жұмысжасау ерекшеліктері. Рұқсат етілу энергиясы. Камераны толтыратын 
газды таңдау.  

Пропорционалды санағыш. Соқтығысты ионданудың коэффициенті, оның 
газ қысымынан және электр өрісінің кернеулігінен тәуелділігі. Газдық күшейту 
коэффициенті және оның кернеуліктен тәуелділігі. Екінші ретті процестер. 
Толық газдық күшейту. Импульстің формасы, амплитудасы мен ұзақтығы.  
Рұрсат ету қабілеттілігі. Пропорционалдық санағыштарды қолдану.  

Өзіндік разряды бар санағыштар. Корондық разрядтың негізгі қасиеттері. 
Оталу потенциалы. Өздігінен сөнбейтін Гейгер санағышы. Импульстің 
формасы, амплитудасы мен ұзақтығы, рұрсат ету қабілеттілігі.  

Өздігінен сөнетін санағыштар. Өздігінен сөнетін санағыштардағы 
физикалық процестер. Разрядтың сөну механизмі. Импульстің формасы, 



 
 

амплитудасы мен ұзақтығы. Санағыштың өлі уақыты, қалпына келу уақыты 
және құрсат ету қабілеті. Есептеу сипаттамасы. 

Жартылай өткізгішті детекторлар. Жартылайөткізгіштердің элементтері. 
Меншікті және қосаплық өткізгіштік. Теңсалмақты және теңсалмақсыз 
тасымалдаушылар. 

Кремнилі жартылай өткізгішті тіркегіштердегі зарядталған бөлшектердің 
спектромериясы, нейтрондарды тіркеу. Гама-нұрлардың германилі 
жартылайөткізгішті спектрометі, олардың энергетикалық құрсат етілуі.  

 
Ядролық электроника 
Ядролық радиоэлектроникадағы модулді жүйелер, алдын ала 

күшейткіштер, күшейткіштер, бірканалды анализаторлар, қайта санау 
қондырғылары және уақыт аралығын өлшейтін қондырғылар, бірканалды қайта 
санау қондырғылары, көпканалды қайта санау құрылғысы, сәйкестіру схемасы, 
уақыт-амплитудалық конвертор, уақытша цифраторлар (уақыт анализаторлары) 
сызықты қақпа, ұлғайтқыш, сигналдардың уақытша сәйкесу құрылғысы, 
аналогтық-сандық түрлендіргіш, дәл амплитуда генераторы, өлі уақыт, 
тіркеудің оптималды жылдамдығы, өлшеу қондарғыларының мысалдары, 
зарядталған бөлшектерді E-E-әдісімен идентификациялау, импульстің формасы 
бойынша нейтрондарды идентификациялай отырып, шапшаң нейтрондардың 
энергетикалық спектрін анықтау, тез-ақытын сәйкестіктер. 

 
Сәулененуді детекторлаудың физикалық әдістері 
Зарядталған бөлшектердің затпен әсерлесуі. Бөлшектердің 

ионизациондық энергияның жоғалтуы. Бірінші және екінші ретті ионизация. 
Дельта-электрон. 

 
Бөлшектің жүгіруі 
Зарядталған бөлшектердің радиациондық энергияның жоғалтуы. 

Черенков сәулелену кезіндегі энергияның жоғалуы. Адрондардың затпен 
әсерлесуі. 

 
Нейтрондық сәулененудің затпен әсерлесуі 
Нейтрондардың қоршаған ортадағы атомдармен және ядролармен 

әсерлесуі. Рентген және гамма сәулеленудің затпен әсерлесуі. Электромагнитті 
ағындар, адронды каскад. Нейтриноның затпен әсерлесуі. 

 
Детектор ішіндегі бөлшек энергиясының түрленуінің ортақ схемасы 
Тіркелінетін эффекттер. Сәулеленуді детектерлау әдістерінің 

классификациясы. Сәулелену детекторларының классификациясы және негізгі 
сипаттамалары. 

 
Сәулененуді тіркеудің ионизациондық әдісі 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23coinc
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23tac
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23td
http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/methods/ident.htm%23de-e


 
 

Газ толтырылған детекторлар. Ионизациондық камера: жұмыс істеу 
принципі, қолдану аумағы. Сұйық заттан тұратын ионизациондық камера. 

 
Ионизациондық эффектінің күшейту әдісі 
Газды пропорционалды санағыштар, Гейгер-Мюллер санағышы, тәжді 

және ұшқынды санағыштар. Газоразрядты детекторлардың негізгі параметрлері 
және қолдану аймағы. 

 
Кристалды және жартылай өткізгішті детекторлар 
Жұмыс істеу принціпі, негізгі параметрлер, қолдану аймағы. Сәулелену 

спектрометриясының жартылай өткізгішті детекторлардың көмегімен. 
 
Ядроның құрылымының, құрамының және динамикасының 

физикасы 
Атом ядросының модельдері. Ұжымдық және өзара әсерлеспейтін 

бөлшектер модельдері. Тамшылық модель№ ферми-Газ моделі. Қабықтық 
модельдер. Бірбөлшектік қабықтық модель. Бірбөлшектік қабықтық модельге  
сәйкес ядроның қасиеттері. Бірбөлшектік қабықтық модельдің жетістіктері мен 
кемшіліктері. Жалпыланған модельдер. Нильсон моделі. Ядроның пішінінің 
сферадан ауытқуының салдарлары. Кластерлік модельдер.  

  
Ұшып келген және ұшып шыққан бөлшектер бойынша ядролық 

реакциялардың классификациясы 
Гамма-кванттармен пайда болған ядролық реакциялар. Электрондармен 

тудырылған ядролық реакциялар. Нейтрондармен тудырылған ядролық 
реакциялар. Нейтриномен тудырылған ядролық реакциялар. Зарядталған 
бөлшектер тудырған ядролық реакциялар. Ауыр иондар тудырған ядролық 
реакциялар. Шашыраудың кванттық теориясы. Серпімді ядролық реакция 
реакциясы. Оптикалық модель және параметрленген фазалық анализ. 

 
Ядролық сәулелердің затпен әсерлесуі 
Ядролық реакциялардың ортақ зандылықтары. Реакция арналары. 

Ядролық реакциялар үшін сақталу заңдары. Ядролық реакцияның энергиясы. 
Ядролық реакцияның табалдырығы. Ядролық реакция қимасы. Ядролық 
реакциялардың механизмі. Құрама ядро моделі. Резонанстық ядролық 
реакциялар. Брейт-Вигнер формуласы. Ядролық тіке реакциялар. Гамма-
кванттардың, жеңіл және ауыр зарядталған бөлшектердің әсерінен өтетін 
рекциялар. 

 
Элементар бөлшектер 
Атом ядроларының бөлінуіне тәжірибелік мәлеметтер. Бөлінудің 

элементар теориясы. Ядроның  бөлінуінің энергиялық шарты. Бөліну 
энергиясы. Бөліну параметрі. Ядролардың бөліну механизмі. Бөлінудің 
потенциалдық тосқауылы. Құлшындыру энергиясы. Нейтрондардың әсерінен 



 
 

бөліну. Бөліну нейтрондары. Нейтрондардың ұрпақтары. Нейтрондардың 
көбею коэффициенті. Ядролардың бөлінуін басқару мен бөліну энергиясын 
пайдалану мүмкіндігі. Сындық мөлшер. Сындық масса. Ядролық реакторлар. 

 
Ядролық реакциялар физикасы 
Жеңіл ядролар синтезі. Ядролардың синтездерінің энергиясы. Ядролық 

синтез үшін кулондық тосқауыл. Ядролық синтез кезіндегі өзін-өзі сүйемелдеу. 
Табиғи термоядролық реакциялар. Жарық жұлдыздардың энергия көзі. 
Әсерлесетін ядролар жүйесіндегі қозғалыстың құрамы, өлшемі, формасы және 
түрлері. Ядролық реакциялар классификациясы. Әсерлесу түрі бойынша 
классификациялар. Құрама ядро деңгейі бойынша жүретін ядролық реакциялар. 
Тура ядролық реакциялар.  

 
ЛАБОРАТОРИЯ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1 Сцинтилляциялық спектрометр. 
2 Сцинтилляциялық қабылдағышы бар спектрометрлерде ішкі 

конверсия коэффициентін анықтау. 
3 Шалаөткізгіштік альфа-спектрометр. 
4 Энергиялық спектрометр сызықтарының аппараттық пішіні. 
5 Санағыш қондырғының өлі уақытын анықтау. 
6 Альфа-бөлшектердің заттағы жүрімінің ұзындығын өлшеу. 
7 Бета –нұрдың максимал энергиясын анықтау. 
8 Гамма-кванттың энергиясын оның затта жұтылуынан анықтау. 
9 Зат арқылы өткенде бөлшектердің энергиясын жоғалтуы. 
10 Ядролық реакция табалдырығы. Ядролық реакция кинематикасы. 
11 Альфа-бөлшектердің спектрі. 
12  Бета-ыдырау. 
13 Ядроның гамма-сәулеленуі. 
14 Ядролық реакция энергиясы. 
15 Радиоактивты ыдырау заңы. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1 Газдық иондалушы тіркегіштер. 
2 Жартылай өткізгішті тіркегіштер. 
3 Өздігінен сөнетін санағыштар. 
4 Стримерлік камералар. 
5 Сцинтилляциялық тіркегіштер. 
6 Черенков счетчигының түрлері. 
7 Жартылай өткізгішті альфа спектрометр. 



 
 

8 Қазақстандағы ядролық физиканың дамуы: ядролық полигонды 
оқыту; радиоэкологиялық жұмыстарды оқыту. 

9 Нейтралды және зарядталған бөлшектердің зат арқылы өтуінің 
механизмі. Құбылыстың себебін түсіндіру.   

10 Серпімді шашыратылу. 
11 Зертханалық және инерция центрі санақ жүйелері. 
12  Импульстік диаграмма әдісі. 
13  Резерфорд формуласы. 
14 Ядролық реакциялар мен ыдыраулардың кинематикасы 

қарастырылады. 
15 Радиоактивтік ыдыраудың статистикалық заңдылықтары. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1 Газдық иондалушы тіркегіштер. 
2 Қазіргі заманғы детекторлардың негізгі типтері, сипаттамалары. 
3 Импульстік  иондау камерасының негізгі сипаттамалары. 
4 Гейгер санағышы. 
5 Органикалық емес сцинтилляторлар, олардың ерекшеліктері. 
6 Органикалық сцинтилляторлар, олардың ерекшеліктері. 
7 Сұйық сцинтилляторлар. Пластикалық сцинтилляторлар. 
8 Фотоэлектрондық көбейткіштердің элементтері. Фотокатод. 
9 Черенков санағышытың түрлері. 
10 Ядролық реакция энергетикасын есептеу. 
11 Ядроның қабықтық моделі сызбасы бойынша. 
12 Альфа-бөлшектердің энергиясын, изотоптың  жартылай ыдырау 

периодын альфа-бөлшектің жүрімінен анықтау. 
13 Электрондардың максимал энергиясын толық жұтылу 

қалыңдығынан анықтау. 
14 Гамма-кванттың энергиясын оның затта жұтылуынан анықтау. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Ядролық физика ғылым ретінде қоршаған әлемнің құрылысы мен 
микроәлем, макроәлемді басқаратын заңдылықтарды сипаттаушы білімдердің 
ұштасу шегінде тұр. Заманауи ядролық физиканың негізгі бөлімдері 
қарастырылады. Элементар бөлшектер мен ядролық физиканың негізгі даму 
кезеңдері. Ядролық физика тәжірибелерінің ірі жетістіктері - бөлшектерді 
тіркеу әдістері. Әсерлесу теориясының аса маңызды жетістіктері – электрәлсіз 
әсерлесу теориясының дамуы, ауыр, электромагниттік және әлсіз әсерлесулерді 
біріктіруге талпынған «Ұлы біріктіру» теориясы. Ядролық физиканың келесі 
бөлімдері –ҚР энергетикасының дамуына қажетті ядролардың бөлінуі және 
жеңіл ядролардың синтезі. 

Пәннің пререквизиттері: 
«Ядролық физика» пәнін меңгеру үшін студенттердің:  жоғары 

математика негіздері, механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, 
оптика, атомдық физика курстарынан университет бағдарламасының 
ауқымында жеткілікті білімдері болуы шарт.  

Ептілік пререквизиттері: 
Ядролық физика курсын сапалы меңгеру үшін «Кванттық механика» 

сияқты курспен таныс болу жеткілікті.  
Икемділік пререквизиттері:  
Пәнді сапалы оқып-үйрену нәтижесінде студенттер оқуларын 

магистратурада жалғастыруға және ғылыми-педагогикалық жұмыс атқаруға 
мүмкіндік алады: 



 
 

- энергетикалық процестердің заманауи физикасы мен ядролық 
физика теориясы, іргелі заңдар туралы білім алу; 

- кванттық физика аумағындағы іргелі білімдерін қолдана білу, 
әсіресе ядролық реакциялар менрадиоактивті ядролар ыдыраулары, ядролардың 
бөліну заңдары, ядролық синтез физикасы саласында тәжірибелік және 
теориялық зерттеулер; 

- заманауи ғылыми аппаратурамен жұмыс жасай білу, физикалық 
тәжірибелерді өткізу үшін қажетті тәжірибелік икемділікке ие болу; 

- ғылым мен өндірістің барлық түрінде болашақ қызметке қажетті 
қолданбалы есептерді шешу; 

- элементар бөлшектер мен атомдық ядросы физикасының заңдарын 
тұжырымдау; 

- білімдерін толықтырып дамыту, жоғары кәсіби деңгейде жаңа 
икемділікке ие болу; микроәлемдегі физикалық процестердің өтуінің обьективті 
заңдары, элементар бөлшектер физикасы мен ядролық физиканың шешілмеген 
сұрақтары мен заманауи мәселелері жайлы түсініктің болуы 

- табиғи ортаның радиоактивтілігінің жалпы заңдарын, радиациялық 
сәулелердің көздерін, оларды өлшеу мен сандық бағалау тәсілдері мен әдістерін 
талқылау; нейтрондар мен гамма квантардың абсолютті ағындарын есептеу, 
радиациялық риск пен сәулелену дозасын санау; 

- берілген курс бойынша практикалық есептер шығаруды меңгеру, 
әсіресе моделсіз ядролық параметрлер мен элементар бөлшектер мен 
әсерлесуші ядролардың энергетикалық сипаттамасын санау;  

- физикалық процестер механизмінің іргелі заңдарын сипаттауды 
және математикалық тұжырымдауды игеру, оларды негізге ала отырып  
тәжірибе нәтижелерін интерпретациялау; 

- жалпы микроәлемдегі физикалық процестердің өту заңдарын 
обьективті көрініс қалыптастыру; элементар бөлшектер физикасы мен ядролық 
физиканың шешілмеген сұрақтары мен заманауи мәселелері жайлы тұсініктің 
болуы. 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптар атауы 
1 Кіріспе 
2 Ядролардың динамикасы, құрамы мен құрылымының физикасы 
3 Ядроаралық әсерлесу күштері. 
4 Ядролық моделдер. Бірбөлшектік моделі 
5 Ұжымдық ядро моделі 
6 Кластерлік ядро моделі 
7 Ядролық реакциялар физикасы 

8 Ядролық реакцияларды соқтығысушы және ұшып шығатын 
бөлшектер түрі бойынша классификациялау 

9 Атомдық ядролардың синтезі мен бөлінуі 



 
 

10 Радиоактивті ыдырау физикасы. Радиоактивтілік және иондаушы 
сәулелер түрлері. Альфа-ыдырау 

11 Бета ыдырау. Ядролардың гамма нұрлары 
12 Ядролық нұрлардың затпен әсерлесуі 
13 Элементар бөлшектер физикасы 
14 Ғарыштық  сәулелер 
15 Қолданбалы ядролық физика 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе  
«Ядролық физика»пәнін оқыту мақсаты: студенттерді субатомдық 

микроәлемдегі ядролық физиканың негізгі құбылыстарымен таныстыру, 
олардың теориялық түсініктері мен тәжірибелік бақылау әдістерімен 
таныстыру. 

«Ядролық физика»пәнін оқыту міндеті:  
-қазіргі таңдағы белгілі заңдар мен заңдылықтарды, жүйелер мен 

микроәлем ғылымы аясында эффекттер мен құбылыстар жайлы оқу 
-микроәлем заңдылықтарын сипаттайтын  ядролық тұрақтылардың негізгі 

тәсілдерін меңгеру, есеп шығару тәсілдері, лабораториялық жұмыстардың 
орындалу әдістері, физикалық практикум өткізу және ғылыми зерттеу 
жұмыстарына қатысу 

Пәннің қарастырылатын нысаналары: нуклондар, атомдық ядролар, 
изотоптар, изотондар, изобаралар, изомерлер, ядролық құрама жүйелер, 
ядролық ыдыраулар. 

Оқыту әдістері:кванттық механикадағы Шредингер теңдеуін шешу 
әдістері, әр түрлі моделдердегі Шредингер теңдеуінің жуықталған шешімдері, 
ядролық реакциялардың механизмдері және ядролық құрылымдар. Симметрия 
мен тығыз шар тәріздес бумаәдістері. 

Пәннің рөлі мен орны: ядролық физика  микроәлемді зерттейтін ғылым 
ретінде материяның құрылымы мен Ғаламтордың пайда болуының алғашғы 
принциптерін зерттейді 

Пән ғылымына қысқаша тарихи шолу. Ядролық физика – атом 
ядросының құрылымы, құрамы және өзгерісі туралы ғылым. 1904 жылы 
ағылшын физигі Томсон атомның алғашқы моделін ұсынды: ішінде 
электрондары бар, өлшемі 10-8см оң зарядталған шар тәріздес. 1909 жылы бұл 
модель альфа – бөлшектердің жұқа металл фольгадан шашырау тәжірибесінің 
нәтижелерімен қайшы келді. Кішкентай бұрышқа емес (кулондық әсерлесудің 
нәтижесінде), үлкен бұрыштарға (90°-тан жоғары) шашыраған бөлшектер 
табылды. 1911 жылы Резерфорд жаңа атом үлгісін ұсынды, бұл үлгіге сәйкес 
атом - центрде орналасқан, оң зарядталған, өлшемдері өте кішкентай (10-14м) 
ядродан және оны айтарлықтай өте үлкен арақашықтықта (10-10м) айналып 
жүретін электрондардан тұрады. 1913 жылы Дат ғалымы Н.Бор атомдық 
процесстердің кванттық теориясын ұсынды. Ол атомда Планк тұрақтысына 



 
 

еселі қандай да бір қозғалыс мөлшерінің моменті бар, стационар электрондық 
орбиталардың болатынын постулаттады.   

1919 жылы Резерфорд одан сутегінің жеңіл изотобының массасына тең, 
оң зарядталған бөлшектің ұшып шығуымен жүретін,  азот атомының 
ядросының ыдырауын ашты. Осы арқыла ядролардың құрамында 
протондардың болатыны дәлелденді. 

1932 жылы Чедвик массасы протонның массасына жақын, бірақ заряды 
жоқ жаңа бөлшекті ашты. Ол бөлшек нейтрон деп аталды. 1950 жылы 
нейтронның ыдырауы анықталды. 

1930 жылы осы бөлшектердің қасиеттерін зерттеу аумағын айтарлықтай 
кеңейтуге мүмкіндік беретін, элементар бөлшектерді үдеткіштерді құрастыру 
басталды. Ең ауқымды коллайдер (бөлшектердің екі айналмалы шоғы 
бөлшектердің тығыздығы жоғары болатын бірнеше қиылысу аумақтарында 
соқтығысатын үдеткіш) 2008 жылы ЦЕРН-де (Швейцария) салынды. Бұл 
үдеткіште әрқайсысының энергиялары 7 ТэВ протон шоқтары соқтығысады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Ядролардың динамикасы, құрамы мен құрылымының физикасы. 
Жалпы түсінік. Моделсіз ядролық параметрлер. Ядро құрамы. 

Резерфордтың альфа-бөлшектердің шашыратылуына  арналған тәжірибелері. 
Ядро өзара әсерлесетін протондар мен нейтрондар жүйесі ретінде.  Ядроның 
электрлік заряды. Массалық сан.Изотоптар мен изобарлар. Ядроның массасы. 
Ядроның байланыс энергиясы. Ядроның байланыс энергиясының 
жартылайэмпирикалық формуласы. Киелі сандар. Нуклонның байланыс 
энергиясы. Нық және радиоактивті ядролар. 

 
Ядроаралық әсерлесу күштері. 
Ядро күйлерінің жұптылығы. Ядроның спині.Атомдық ядро изоспині. 

Импулсь моменттерін қосу. Ядроның магнит моменті. Ядролық магнетон. 
Ядроның электрлік квадрупольдік моменті.Ядроның күйінің кванттық 
механикалық бейнеленуі.Толқындық функция жұптылығы. Айнытылмайтын 
бөлшектер жүйесінің толқындық функциясының симметриялық қасиеттері. 
Бозондар мен фермиондар. Паули принципі. 

 
Ядролық моделдер. Бірбөлшектік моделі. 
Атом ядросының құрылымы, өлшемі, пішіні және ядро ішіндегі қозғалыс 

түрлері. Қос нуклондық жүйесінің ықтимал күйлері. Бірбөлшектік қабықтық 
модел. Гармоникалық потенциалда Шредингер теңдеуін шешу. Қабықтық 
моделдің математикаық өңделуі. Бірбөлшектік қабықтық моделді тәуелсіз 
бөлшектер моделі ретінде қарастыру. Спин орбиталдық әсерлесуі бар 
бірбөлшектік модел. Нильссон моделі. Асқын аққыштық моделі. Альфа 
ыдырауы кезінде ядролық потенциалдық тосқауылдан өтуі. 

 



 
 

Ұжымдық ядро моделі.  
Ұжымдық қозғалыстың барлық түрлері. Ядроның пішінінің сферадан 

ауытқуын сипаттаушы параметрлер. Вибрациялық моделдер. Айналмалы 
модел. Бор-Моттельсонның жалпыланған моделі (күшті және әлсіз байланыс). 
Тамшылық модель. 

 
Кластерлік ядро моделі.  
Кластерлік модел. Альфа кластерлік модел. Мультикластерлік модел. 

Квазикристалдық модел. Ядролық спектроскопия; атомдық ядролардың 
энергетикалық күйлері. Ядро ішіндегі көп дене есебі.  

 
Ядролық реакциялар физикасы. 
Ядро ядролық соқтығысулардың моделсіз параметрлері. Ядролық 

реакциялардың энергетикалық катынастары. Әсерлесуші ядролар жүйесінің 
құрамы. Ядро ядролық соқтығысулардың әсерлесуші күштері (моделдік 
бейнелеу). Әсерлесуші ядролар жүйесінің құрылымы, құрамы, пішіні мен 
қозғалыс түрлері. Ядролық реакциялардың классификациясы. Серлесу түріне 
байланысты классификация. Құрама ядро арқылы өтетін ядролық реакциялар. 
Тіке ядролық реакциялар.  

 
Ядролық реакцияларды соқтығысушы және ұшып шығатын 

бөлшектер түрі бойынша классификациялау. 
Гамма-кванттардың әсерінен өтетін реакциялар. Электрондардың 

әсерінен өтетін реакциялар. Нейтрондардың әсерінен өтетін реакциялар. 
Нейтринолардың әсерінен өтетін реакциялар. Зарядталған бөлшектердің 
әсерінен өтетін реакциялар. Ауыр иондардың әсерінен өтетін реакциялар. 
Кванттық шашырау теориясы. Ядролық серпімді шашырау реакциясы. 
Оптикалық модел және параметрленген фазалық анализ.  

 
Атомдық ядролардың синтезі мен бөлінуі.  
Ядролық реакция қимасы.Реакция арналары.Ядролық реакциялар үшін 

сақталу заңдары. Резонанстық ядролық реакциялар. Брейт-Вигнер формуласы. 
Бөліну жайлы негізгі тәжірибелік деректер. Бөлінудің қарапайым теориясы. 
Бөліну параметрі. Спонтанды бөліну. Нейтрондар әсерінен уран изотопының 
бөлінуі. Тізбектік реакция. Көбею коэффициенті. Ядролық реакторлар. 
Ядролық энергетика. Жеңіл ядролар синтезі. Жұлдыздардағы ядролық 
реакциялар. Басқарушы термоядролық синтез мәселелері.  

 
Радиоактивті ыдырау физикасы. Радиоактивтілік және иондаушы 

сәулелер түрлері. Альфа-ыдырау.  
Атомдық ядролардың орнықсыздығының негізгі себептері. Табиғи және 

жасанды радиоактивтілік. Радиоактивті ыдыраудың статистикалық 
сипаттамасы. Радиоактивтік ыдырау заңдары. Альфа-ыдырау. Альфа-
бөлшектердің спектрі. Негізгі тәжірибелік заңдылықтар. Альфа-ыдырау 



 
 

теориясының элементтері.Туннелдік эффект. Жартылай ыдырау периодының 
альфа-бөлшектің энергиясына тәуелділігі. Альфа  ыдырау деректері бойынша 
ядроның өлшемін анықтау. 

 
Бета ыдырау. Ядролардың гамма нұрлары. 
Бета-ыдырау түрлері. Электрондардың энергетикалық спектрі. Нейтрино. 

Нейтриноның барлығын тәжірибелік дәлелдеу. Бета-ыдырау теориясының 
элементтері. Нәзік әсерлесу туралы ұғым. Рұқсат етілген және тыйым салынған 
бета ауысулар. Бета-ыдырау үшін жұптылықтың сақталмауы.Нейтрино 
массасының мәселелері. Электрлік және магниттік гамма-өтулер. Гамма-өтулер 
үшін импульс моменті мен жұптылық бойынша сұрыптау ережелері. Ядролық 
изомерия. Электрондық ішкі конверсия. Мессбауэр эффектісі және оның 
физика мен техникада қолданылуы. Радиоактивтіліктің атомарлық механизмі. 

 
Ядролық нұрлардың затпен әсерлесуі. 
Зарядталған бөлшектер мен электрондардың затпен әсерлесуі. Вавилов-

Черенков нұрлары. Серпімді шашырау. Зарядталған бөлшектер жүрімі. Гамма 
кванттардың затпен әсерлесуі. Гамма кванттардың эффективті әсерлесу 
қимасының гамма нұр энергиясы мен заттан тәуелділігі. Нейтрондардың затпен 
әсерлесуі. Нейтрондардың бәсендеуі. Жылулық және резонанстық нейтрондар. 
Жылулық нейтрондардың диффузиясы. Үдетілген иондардың затпен әсерлесуі.  

 
Элементар бөлшектер физикасы. 
Жоғарғы энергия физикасы. Элементар бөлшектер ұғымының даму 

тарихы. Элементар бөлшектердің жалпы қасиеттері: лептондар, мезондар және   
бариондар. Бөлшектер мен антибөлшектер.Іргелі әсерлесудің төрт түрі. 
Элементар бөлшектер классификациясы. Кванттық сандардың сакталу заңдары. 
Кварктар. Элементар бөлшектердің кварктық моделі. Лептон-кварктық 
симметрия. Глюондар. Кварктар мен лептондардың электромагниттік және 
әдсіз әсерлесуі.  

 
Ғарыштық  сәулелер.  
Бастапқы ғарыштық  сәулелер. Ғарыштық сәулелердің атмосфера арқылы 

өтуі. Ғарыштық  сәулелер түрлері. Ғарыштық  сәулелер өтуінің гипотезасы. 
Ғарыш  сәулелері бөлшектерінің үдету механизмі. Жердің радиациялық 
белдеуі. 

 
Қолданбалы ядролық физика.  
Ядролық энергетика негіздері: бөліну физикасы мен синтез. Ауыл 

шаруашылығы мен өндірістегі ядролық технология. Электр қорының ядролық 
көздері. Ядролық ракета қозғалтқыштары. Медицинадағы ядролық технология. 
Радионуклидті диагностика. Геохронология мен геологиядағы ядролық 
технологиялар. Экологиядағы ядролық технология.  

 



 
 

ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Томсон моделі. Резерфорд моделі.  
2. Ядроның байланыс энергиясы.  
3. Байланыс энергиясы үшін Вейцзеккер формуласы. 
4. Ядроның қабыршақтық моделі 
5. Радиоактивті ыдырау заңы.  
6. Альфа ыдырау энергиясы. Нуклондық және кластерлік ядролық 

құрылымы үшін байланыс энергиясын есептеу.  
7. Альфа бөлшектер спектрі 
8. Бета ыдырау 
9. Ядролардың гамма нұрлары. 
10. Ядролық реакция энергиясы 
11. Ядролық реакция кинематикасы 
12. Ядролық реакция табалдырығы 
13. Зарядталған бөлшектердің зат арқылы өткенде энергия шығыны 

 
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Физикалық тәжірибе нәтижелерін өңдеу 
2. Зарядталған бөлшектердің газоразрядты санағышын зерттеу 
3. Радиоактивті препараттардың абсолютті активтілігін анықтаудың 

салыстырмалы әдістемесі 
4. Альфа-бөлшектердің ыдырау тұрақтысын альфа-бөлшектің 

жүрімінен анықтау. 
5. Электрондардың максимал энергиясын толық жұтылу 

қалыңдығынан анықтау. 
6. Гамма-кванттың энергиясын оның затта жұтылуынан анықтау. 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Ядролық реакциялардың энергетикасын есептеу 
2. Белгілі ядролардың спині мен жұптылығын спин орбиталдық 

байланыстағы ядроның қабыршақтық моделі сызбасы бойынша табу 
3. Элементар бөлшектердің түрлі кванттық зарядтарын (электрлік, 

бариондық, лептондық) ескере отырып соқтығысу мен ыдырау сызбасын 
зерттеу 

4. Серпімді шашыраудың бұрыштық таралуының дифференциалдық 
қимасын параметрленген фазалық анализ немесе комплексті бұрыштық 
моменттер әдісі бойынша есептеу. 



 
 

5. Элементар бөлшектердің ыдырау физикасын зерттеу. Нейтрон мен 
протонның ыдырау ықтималдығын салыстыру. Кварк орнықтылығының 
мәселесі жайлы ойымен бөлісу. 

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Ядролық күштердің ашылуы, олардың электр заряды мен спин 
ориентациясынан тәуелсіздігі. Атом ядросының пішіні мен өлшемінің даму 
әдістерінің тарихы 

2. Спин орбиталдық байланыстағы ядроның қабыршақтық моделінің  
сызбасы бойынша ядролардың магниттік моментін табу 

3. Казахстандағы ядролық физиканың дамуы; бұрынғы полигондарды 
зерттеу; радиоэкологиялық жұмыстардың дамуы 

4. Бейтарап және зарядталған бөлшектердің зат арқылы өту 
механизмінің негізгі ерекшеліктері. Себебін түсіндіру 

5. «Тұрғылықты үйдегі радон активтілігін өлшеу механизмін» жазу. 
Орта статистикалық отбасы үшін әлеуметтік экономикалық тиімділігін бағалау. 
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Садыков Т. Х. – физика-математика ғылымдарының докторы, ҚР физика-
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Нұрдың затпен әсерлесуі» пәнін меңгеру үшін қойылатын талаптар: 
Пәнді игеру барысында студенттер сәулелердің затпен әсерлесуінің 

ғылымда физиканы оқып үйрену процесінде қаншалықты пайдалы болатынына 
көз жеткізеді.Студенттер келешекте ғылыми жұмыстарға және педагогикалық 
жұмыстарға араласқанда іргелі ғылыммен қатар қолданбалы ғылымды да 
меңгеру үшін маңыздылығын тереңдеп түсінуі тиіс. 

Пәнді оқып игеру нәтижесінде студенті мына мәселер туралы  
1) түсінік алуға тиіс: 
- ядролық сәулелердің түрлері, тегі; 
- сәулерді алу әдістері; 
- сәуле әсерлесетін заттың сипаттамалары.   
2)білуге тиіс 
- іргелі әсерлесу өрістерінің тегі,түрлері; 
- іргелі әсер өрістерін туғызатын зарядтар; 
- сәуле әсерлесетін заттар ішкі құрылысы. 
3)игеруге тиіс: 
- табиғатта белгілі іргелі 4 әсердің әсерлесу тұрақтылары және әсерлесу 

ықтималдығы; 
- электромагниттік толқындардың затпен әсерлесуі; 
- зарядталған бөлшектердің затпен әсерлесуі; 
- нейтрон бөлшектердің затпен әсерлесуі. 
4) пайдаға асыруға тиіс: 
-ядролық реакциялар; 



 
 

-сәулелендіру арқылы заттың қасиеттерін зерттеу; 
-дозиметрия және сәуледен қорғану шаралары. 
Пререквизиттер: Ядролық физика курсы, Кванттық механика, 

Математикалық  физика  теңдеулері.  
Постреквизиттер: Ядролық реакциялар физикасы, элементар бөлшектер 

физикасы, тәжірбиелік ядролық физика. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырып атауы 
1 Ядролық физика зерттеу нысандары 
2 Өзара іргелі әсерлесу.Әсерлесу тұрақтысы.Әсерлесу 

ықтималдығы 
3 Ядорлық сәулелердің (альфа бөлшектің, гамма сәулесінің 

нейтрондардың, протондардың, мезондардың) тегі 
4 Резерфорд, Мотт, Бетте-Блох, Вайцзенккер формулалары 
5 Ядролық реакциялар. 
6 Ауыр ядролардың бөліну,жеңіл ядролардың бірігу реакциялары 
7 Жоғары энергиялы бөлшектердің басқа бөлшектерге айналу 

реакциялары. 
8 Ауыр иондардың затпен әсерлесуі. 
9 Нейтринолардың затпен әсерлесуі 
10 Ядролық нұрлардың көздері  
11 Үдеткіштер  
12 Ядроның ішкі құрылымы. Теория. Тәжірибе 
13 Әсерлесу арақашықтығы, әсерлесу тұрақтысы, әсерлесу 

ықтималдылығы 
14 Гамма-гамма геакциясы, гамма-нейтрон, нейтрон-нейтрон, 

нейтрон-протон, протон-нейтрон 
15 Көлденең қима 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
 Кіріспе  
Бұл курс затты зерттеудің ядролық-физикалық әдістерімен алынған 

ядролық физиканың кейбір аспектеріне арналған. Атомның құрылымы 
теориясының элементтері берілген (дәстүрлі ыдырау әдістерінен басқа 
кластерлік ыдырау да қарастырылған). Ядролық физика ғажайып 
жетістіктерімен танымал және өзінің аяқталуынан алыс жатқан үнемі даму 
үстіндегі ғылым болып табылады. Ол - бүгінгі таңдағы физиканың маңызды 
бөлімдерінің бірі, әрі оның басқа да салаларымен тығыз байланыста. Ядролық 
физикасыз Ғаламдағы болып жатқан процестерді түсіну қиын.  Микорәлемнің 
масштабтық деңгейлері. Сәулелердің затпен әсерлесуінің әртүрлі түрлерінің 
сипаттамалары берілген (иондық шоғырларды қоса). 



 
 

 Пәннің мақсаты ядролық-физикалық зерттеулерде қолданылатын барлық 
тәжірибелік қондарғылар кешенімен таныстыру болып табылады. Олар нұр 
көздері, мысалы, үдеткіштер, үдетілген бөлшектердің қалыптасуы мен 
тасымалдануын қамтамасыз ететін қондарғылар, ядролық реакция жүретін 
камера, ядролық нұрлардың тіркегіштері, тәжірибеден алынған ақпараттарды 
өңдеп, талдау жасайтын электрондық  өлшеуіш аппаратура, электрондық-
есептеуіш қондырғы. 

 Пәннің оқыту міндеттері, ең алдымен, ядролық реакцияларды тәжірибеде 
зарядталғал бөлшектердің үдеткіштерін қолдана отырып зерттеу болып 
табылады. Ядролық реакциялардың шығуын, оның бұрыштық таралуын 
әсерлесетін ядролық жүйенің құрылымдық ерекшеліктерінен тәуелді ядролық 
реакция қмасының қалыптасу механизмін анықтау үшін өлшеу.  

 Пәннің оқыту әдістері. Ядролық процестердің механизмдері мен 
ядролық күйлердің кванттық сипаттамаларын анықтауға бағытталған 
корреляциялық тәжірибелер, түрлерді идентификаиялау әдісі мен ядролық 
бөлшектердің энергиясын анықтау.  

 Пәннің нысандары. Ядролық материяның жаңа қасиеттерін зерттеудегі 
тәжірибелік ядролық физика әдістерінің мүмкіндіктерін көрсететін мысалдар 
қарастырылады. 

 Пәннің рөлі: Әр түрлі нұр тіркегіштерінен алынған бірінші ретті 
тәжірибелік ақпараттарды өңдеу әдістері мен талдау. Ядролық материяның 
жаңа қасиеттерін зерттеудегі ядролық физиканың тәжірибелік әдістерінің 
мүмкіндіктерін көрсететін мысалдар қарастырылған. 

Пән ғылымына қысқаша тарихи шолу. 1896 жылы француз физигі А. 
Беккерель радиоактивтілік құбылысын ашты: ол уран тұзы қандай да бір сәуле 
шығаратынын анықтады.   

Механикалық, термиялық және басқа да сыртқы әсерсіз-ақ, ядро өздігінен 
ыдырап радиоактивті сәуле шығарады және бөліну нәтижесінде түрленіп жаңа 
элементтің ядросы пайда болады. Өздігінен ыдырау процесінде α-бөлшектер 
ядродан ұшып шықса, оны альфа-ыдырау деп атайды. Ядро, өзінің электр 
зарядын бір заряд бірлігіне өзгертуі, яғни нейтронның протонға немесе 
протонның нейтронға айналуы арқылы тосын ыдырайды. Осы процесс ядродан 
электронның немесе позитронның (оң заряды бар электрон) ұшып шығуымен 
қабаттаса өтеді, оны бета-ыдырау дейді. Гамма сәулелер – электромагниттік 
сәулелер. 

Бір жыл ертерек Рентген «Х-сәулелер» деп атаған сәуле ашты. Ол да 
электромагниттік болып шықты.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Ядролық физика зерттеу нысандары. 
Ядроның құрамы. Ядроның электрлік және  бариондық зарядтары. 

Изотоптар мен изобарлар. Ядроның массасы. Массалық сан. Ядроның байланыс 
энергиясы. Меншікті байланыс энергиясы. Киелі сандар. Ядроның спині мен 



 
 

магнит моменті. Шмидт моделі. Ядроның квадрупольдік моменті. Толқындық 
функция. Ядроның күйлерінің жұптылығы. Жұптылықтың сақталуы. 
Ядролардың статистикасы. Бозондар мен фермиондар. Паули тыйымы. 

 
Өзара іргелі әсерлесу. Әсерлесу тұрақтысы. Әсерлесу ықтималдығы. 
Атом ядросының модельдері. Ұжымдық және өзара әсерлеспейтін 

бөлшектер модельдері. Тамшылық модель, ферми-Газ моделі. Қабықтық 
модельдер. Бірбөлшектік қабықтық модель. Бірбөлшектік қабықтық модельге  
сәйкес ядроның қасиеттері. Бірбөлшектік қабықтық модельдің жетістіктері мен 
кемшіліктері. Жалпыланған модельдер. Нильсон моделі. Ядроның пішінінің 
сферадан ауытқуының салдарлары. Кластерлік модельдер.  

 
Ядорлық сәулелердің (альфа бөлшектің, гамма сәулесінің 

нейтрондардың, протондардың,  мезондардың) тегі. 
Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Радиоактивтіліктің ортақ 

заңдылықтары. Радиоактивтік ыдырау заңдары. Радиоактивтікті ядроның 
ыдырау тұрақтысы, жартылай ыдырау периоды, орташа өмір сүру уақыты. 
Альфа-ыдырау. Бета-ыдырау. Ядролардың гамма-нұрлануы. Мессбауэр 
эффектісі. 

 
Резерфорд, Мотт, Бетте-Блох, Вайцзенккер формулалары.  
Ядролық реакциялардың ортақ зандылықтары. Реакциция арналары. 

Ядролық реакциялар үшін сақталу заңдары. Ядролық реакцияның энергиясы. 
Ядролық реакцияның табалдырығы. Ядролық реакция қимасы. Ядролық 
реакциялардың механизмі. Құрама ядро моделі. Резонанстық ядролық 
реакциялар. Брейт-Вигнер формуласы. Ядролық тіке реакциялар. Гамма-
кванттардың, жеңіл және ауыр зарядталған бөлшектердің әсерінен өтетін 
рекциялар. 

 
Ядролық реакциялар. 
Бөлінудің элементар теориясы. Бөліну энергиясы. Бөліну параметрі. 

Ядролардың бөліну механизмі. Бөлінудің потенциалдық тосқауылы. 
Құлшындыру энергиясы. Нейтрондардың әсерінен бөліну. Бөліну нейтрондары. 
Нейтрондардың ұрпақтары. Нейтрондардың көбею коэффициенті. Сындық 
мөлшер. Сындық масса. Ядролық реакторлар. 

 
Ауыр ядролардың бөліну, жеңіл ядролардың бірігу реакциялары. 
Жеңіл ядролар синтезі. Ядролардың синтездерінің энергиясы. Ядролық 

синтез үшін кулондық тосқауыл. Ядролық синтез кезіндегі өзін-өзі сүйемелдеу. 
Табиғи термоядролық реакциялар. Жарық жұлдыздардың энергия көзі. 

 
Жоғары энергиялы бөлшектердің басқа бөлшектерге айналу 

реакциялары. 



 
 

Ядролық нұрлардың затпен әсерлесуінің ортақ зандылықтары. Атомдық 
және ядролық әсерлесулер. 

 
Ауыр иондардың затпен әсерлесуі. 
Иондау тежелуі. Меншікті иондау шығыны. Иондау шығынының бөлшек 

пен заттың параметрлеріне тәуелділігі. Зарядталған ауыр бөлшектердің заттағы 
жүрімі. Оның энергияға тәуелділігі.  Бете-Блох формуласына түзетулер. 
Зарядталған ауыр бөлшектердің монокристалдар арқылы өтуі. Арналану және 
көлеңкелер эффекті. 

 
Нейтринолардың затпен әсерлесуі.  
Бөлшектің массасының оның заттың электрондарымен әсерлесуіне 

ықпалы. Жеңіл бөлшектердің зат арқылы өткен кездегі энергия шығындарының 
түрлері. Нұрлану шығындары. Тежеулік нұр. Вавилов-Черенков нұрлануы. 
Өтпелік нұр. Нұрлану шығынының бөлшектің энергиясына тәуелдігі. Нұрлану 
ұзындығы. Сындық энергия. 

 
Ядролық нұрлардың көздері. 
Зат арқылы өткен гамма-нұрдың қарқынының өзгерісі. Зат арқылы өткен 

гамма-нұрдың әлсіреу (жұтылу) коэффициенті. Гамма-кванттардың зат 
атомдарымен әсерлесуінің түрлері. 

 
Үдеткіштер.  
Фотоэффект үшін энергияның сақталу заңы. Фотоэффект қимасының 

гамма-квантттың энергиясы мен ортаның атомдық нөміріне тәуелділігі. 
 
Ядроның ішкі құрылымы. Теория. Тәжірибе  
Гамма-кванттың атомдарымен және электрондарымен шашыратылуы. 

Шашыратылған гамма-кванттың энергиясының шашыратылу бұрышына 
тәуелдігі. Комптон эффект кезіндегі гамма-нұрдың толқын ұзындығының 
өзгерісі. Комптон эфффект қимасының гамма-кванттың энергиясына тәуелдігі. 
Гамма-кванттардың зат атомдарымен серпімді (когерентті)  шашыратылуы 
(Томсон  шашыратылуы). 

 
Әсерлесу арақашықтығы, әсерлесу тұрақтысы, әсерлесу 

ықтималдылығы.  
Электрон-позитрондық қосақтар түзілу шарттары. Қосақтың атом 

ядросының және электронның өрісінде түзілулерінің энергиялық 
табалдырықтары. 

 
Гамма-гамма реакциясы, гамма-нейтрон, нейтрон-нейтрон, нейтрон-

протон, протон-нейтрон  
Элементар бөлшектердің ашылуы мен элементар бөлшектер ұғымының 

дамуының тарихы. Элементар бөлшектердің замануи анықтамасы. Элементтар 



 
 

бөлшектердің қасиеттері, сипаттамалары және сарапталуы. Бөлшектер мен 
антибөлшектер. 

Лептондар: электрон, мюон, τ-лептон, электрондық, мюондық, τ-
нейтринолар. 

Жоғарғы және төменгі лептондар. Лептондардың ұрпақтары. 
 
Көлденең қима  
Адрондар: бариондар мен мезондар. Бариондық заряд. Көлденең қима 

формуласы. Көлденең қима ауданы. 
 

ЛАБОРАТОРИЯ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1 Гамма сәулесінің затта жұтылу коэффицентін анықтау. 
2 Электрондардың затта жұтылу және шашырау коэффицентін 

анықтау. 
3 Альфа-бөлшектің заттан өткендегі энергетикалық спектрін алу. 
4 Нейтрондардың заттан өтуін зерттеу. 
5 Альфа-бөлшектің затпен әсерлесуі. Резерфорд формуласы. 
6 Ядролық нұрлар көзі. 
7 Үдеткіштер. Сызықты үдеькіштер, циклды үдеткіштер, қарама-

қарсы үдеткіштер. 
8 Фундаменталды әсерлесудің ықтималдылығы. 
9 Нуклон ішіндегі асимптоталық еркіндік. 
10 Бөліну реакциясы. Синтез реакциясы. 
11 Сцинциляциялық спектрометр. 
12 Ішкі конверсия коэффициентін анықтау. 
13 Ядроның бөлінген бөлшектерін ажырату. 
14 Барит құрамын анықтау. 
15 NaI негізіндегі гамма-кванттар детекторы 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Альфа-бөлшектің тегін анықтайтын Резерфорд тәжірбиесі (1908 
жыл); 

2. Альфа-бөлшектердің заттан шашыраудан зерттеген Резерфорд 
тәжірбиесі (1911ж); 

3. Электрондардың протон ішіндегі құрылымдардан шашырауы. 
Хофштадтер тәжірбиесі. 

4. Де-Бройль толқыны. Бөлшектердің дифракциялануы. 
5. Гейзенбергтің анықталмағандық принципі. 
6. Энергетикалық термоядролық реактор тұрғызуға арналған негізгі 

физикалық талаптарды көрсетіңіз. 



 
 

7. Энергетикалық ядролық реакциялар есептеулері. 
8. Альфа-бөлшектің затпен әсерлесуі. Резерфорд формуласы. 
9. Ядролық сәулелер көздері. 
10. Үдеткіштер. Сызықтық үдеткіштер, циклдық үдеткіштер, қарама-

қарсы үдеткіштер. 
11. Фундаменталдық әсерлесудің әсерлесу ықтималдылығы. 
12.  Нуклон ішіндегі асимптоталық еркіндік. 
13. Бөліну реакциясы. 
14. Синтез реакциясы. 
15. Сцинциляциялық спектрометр.  

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
1. Ядролық реакция энергетикасын есептеу 
2. Сызба бойынша нақты ядролардың спині мен жұптылықтарны 

анықтау. 
3. Әртүрлі кванттық зарядтарын ескере отырып, элементар 

бөлшектердің соқтығысу және шашырау сызбасын зерттеу(электрлік, 
бариондық, лептондық) 

4. Серпімді соқтығысу көмегімен дифференциалдық қиманы анықтау. 
5. Элементар бөлшектердің ыдырау физикасын зерттеу. 
6. Жоғары энергиялы бөлшектерді басқа бөлшектерге түрлендіру 

процесстері. 
7. Фотоэффект құбылысы. Комптон эффект. 
8. Аралық бозондар. Кварктар ағыны.  
9. Мотт формуласы. Формфактор. Бете-Блох формуласы. Вайцзеккер 

формуласы. 
10. Нуклондар ішіндегі асимптотикалық еркіндік. 
11. Ядролардың гамма-сәулелері. 
12. Ядролық реакция энергиясы. 
13. Ядролық реакция кинематикасы. 
14. Ядролық реакция табалдырығы. 
15. Зарядталған бөлшектердің зат арқылы өткен кездегі энергия 

шығыны. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Бас компетенцияларға қойылатын талаптар 
Пәннің мамандарды дайындаудағы рөлі мен мағынасы ядролық 

физиканың тәжірибелік әдістерінің, ядролық ғылыми зерттеулер мен жаңа 
технологиялардың ғылыми және педагогикалық қызметтерінде білімді қолдана 
білудің ғылыми-техникалық және әдістемелік білімнің қалыптасуымен, 
дамуымен байланысты. 

Пәнді игеру нәтижесінде қойылатын құзыреттіліктер: 
білуі тиіс:  
квантталған өрістердің релятивистік теориясы негізіндегі негізгі 

постулаттарды, еркін скалярлық, электромагниттік және спинорлық еркін 
өрістердің квантталу техникасын, өзара әсерлесетін өрістер теориясының 
негізгі түсініктерін, шашырау матрицасының жалпы теориясын және ауытқу 
теориясының аппараттар негізін, шашырау матрицасының матрицалық 
элементтерін есептеу үшін Фейнман ережелерін, шашырау процестерінің 
ықтималдықтары және эффективті қималар үшін формулаларды;  

көрсете білуі тиіс:  
элементар бөлшектердің шашырауының кванттық процестерінің 

ерекшеліктерін түсінуі; S-матрицадан таралғыштықты жою мәселелерін түсіну, 
регулярлау тәсілдері туралы түсінігі болуы.  

игере білуі тиіс:  
әртүрлі өрістердің себепті Грин функцияларын есептеу техникасын және 

Фейнманның диаграммалық техникасын;  
мүмкіндігін және дайындығын көрсете білуі тиіс:  



 
 

алынған білімдерін нақты физикалық есептерді шешу үшін қолдануын. 
Пререквизиттер: Электродинамика, Кванттық механика, Атомдық 

физика, Ядролық физика. 
Постреквизиттер: Ауыр иондармен ядролық реакциялар, Аралық 

энергиялардағы ядролық реакциялар, Ядролық реакторлар физикасы, 
Энергетикалық процестер физикасы.  

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 
№ Тақырыптың атаулары 
1 Негізгі ұғым 
2 Салыстырмалылық принципі 
3 Релятивистік механика 
4 Электромагниттік өрістегі заряд  
5 Электромагниттік өрістің теңдеуі 
6 Тұрақты электромагниттік өріс 
7 Электромагниттік толқындар 
8 Жарықтың таралуы 
9 Қозғалатын зарядтар өрісі 
10 Электромагниттік толқындардың сәулеленуі 
11 Гравитациялық өрістегі бөлшек 
12 Гравитациялық өріс теңдеуі 
13 Тартылатын денелер өрісі 
14 Гравитациялық толқындар 
15 Релятивистік ғарышнама 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе  
Пәнді оқыту мақсаты – студенттерді жаңа технологияларды дамытуға 

бағытталған, инженерлік және зерттеу тапсырмаларын орындау үшін қажет 
болатын өрістер теориясының элементтерімен таныстыру. 

Пәнді оқыту міндеті:  
Берілген курс аясында алынған өрістер теориясы бойынша базалық білім 

студенттерге келесі мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді: 
- пәнді тереңірек түсіну мақсатында заманауи монографиялық және 

журналдық әдебиеттерді оқу; 
- қатты дене, гравитация және т.б. теорияларындағы кванттық өрістік 

әдістер қосымшасын (лекцияда және өз бетінше) зерттеу, Фейнманның 
диаграммалық техникасы негізінде жоғары энергия физикасында күрделі емес 
есептеулерді орындау.  

Пәннің қарастырылатын нысаналары элементар бөлшектер болып 
табылады.  



 
 

Оқыту әдістері: Фейнман диаграммаларын есептеу әдістері. Шашыранды 
диаграммалар және әртүрлі регулярлаулар.  

Пәннің рөлі мен орны: өрістер теориясы микроәлем туралы ғылым 
ретінде материяның құрылымы туралы ғылыми білім ұшында орналасқан.  

Пән ғылымына қысқаша тарихи шолу. Кванттық механиканың негізгі 
теңдеуі – Шредингер теңдеуі – релятивистік инвариантты емес болып 
табылады, ол теңдеуге симметриялық емес уақыттың және кеңістіктік 
координаталардың енуінен көрінеді. Шредингердің релятивистік емес теңдеуі 
бөлшектің кинетикалық энергиясы мен импульсінің классикалық байланысына 
сәйкес келеді  2 / 2E p m= . Энергия мен импульстің релятивистік қатынасы 

2 2 2 4E p c m c= +  түрге ие болады. Релятивистік жағдайда импульс операторы 
релятивистік емес аймақтағыдай деп болжап, және бұл формуланы ұқсастығы 
бойынша релятивистік гамильтонианды құру үшін қолданып, 1926 жылы еркін 
(спинсіз немесе нөлдік спині бар) бөлшек үшін релятивистік инвариантты 
теңдеу ұсынылды (Клейн-Гордон-Фок теңдеуі). Алайда, бұл теңдеудің мәселесі, 
бұл жерде толқындық функцияны ықтималдылық тығыздығы оң анықталған 
шама болмағандықтан ықтималдық амплитудасы ретінде түсіндіру қиын.  

Біршама өзгеше әдісті 1928 жылы Дирак жүзеге асырды. Дирак бірінші 
ретті дифференциалдық теңдеу алуға тырысты, ол теңдеуде уақыттық 
координаталар мен кеңістіктік координаталардың тең құқықтығы қамтамасыз 
етілді. Импульс операторы координаталар бойынша бірінші туындыға 
пропорционал болғандықтан, Дирак гамильтонианы импульс операторы 
бойынша сызықты болуы керек. Сол энергия мен импульстің релятивистік 
қатынасын ескеріп, бұл оператордың квадратына шектеу қойылады. 
Сәйкесінше сызықтық «коэффициенттер» де сондай-ақ белгілі бір шектеуді 
қамтамасыз ету керек, дәлірек олардың квадраттары бірге тең болу керек және 
олар өзара антикоммутативті болуы қажет. Осылайша, бұл анық сандық 
коэффициенттер бола алмайды. Алайда, олар матрицалар болуы мүмкін, 
сонымен қатар өлшемі 4-тен кем емес, ал «толқындық функция» - биспинор 
деген атқа ие болған төрт компонентті нысан болуы мүмкін. Нәтижесінде 
құрамында Дирактың 4-матрицалары және төрт компонентті «толқындық 
функция» болатын Дирак теңдеуі алынды. Ресми түрде Дирак теңдеуі Дирак 
гамильтонианы бар Шредингер теңдеуіне ұқсас түрде жазылады. Алайда бұл 
теңдеу, Клейн-Гордон теңдеуі сияқты, теріс энергиялары бар шешімге ие 
болады. Бұл жағдай кейінірек тәжірибеде бекітілген (позитронның ашылуы) 
антибөлшектерді болжау үшін себеп болды. Антибөлшектердің болуы энергия 
мен импульстің арасындағы релятивистік қатынастың салдары болып 
табылады.  

Осылайша, релятивистік инвариантты теңдеулерге көшу стандартты емес 
толқындық функцияларға және көпбөлшекті интерпретацияларға әкеледі. Бір 
уақытта 20-шы жылдар аяғында көпбөлшекті жүйелерді (айнымалы бөлшектер 
саны бар жүйелерді қосқанда) кванттық бейнелеу формализмі өңделді, олар 
бөлшектердің туылу және жойылу операторларына негізделген. Өрістің 



 
 

кванттық теориясы да сондай-ақ осы операторларға негізделген (олар арқылы 
өрнектеледі). 

Клейн-Гордон және Дирактың реалятивистік теңдеуі өрістің кванттық 
теориясында операторлық өрістің функциясына арналған теңдеу ретінде 
қарастырылады. Сәйкесінше қарастыруға өрістік операторлар әсер ететін 
кванттық өрістер жүйесі күйлерінің «жаңа» гильберттік кеңістігі енгізіледі.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Негізгі ұғым 
Іргелі бөлшектер: фермиондар, векторлық базондар. Іргелі әсерлесулер. 

Стандартты модель және келешек. 
 
Салыстырмалылық принципі 
Әсерлесудің таралу жылдамдығы. Интервал. Меншікті уақыт. Лоренц 

түрлендіруі. Жылдамдықты түрлендіру. Төрт өлшемді векторлар. Төрт өлшемді 
жылдамдық. 

 
Релятивистік механика 
Аз әсер принципі. Энергия және импульс. Таралу функциясын 

түрлендіру. Бөлшектердің ыдырауы. Инварианттық қима. Бөлшектердің 
серпімді соқтығысуы. Импульс моменті.  

 
Электромагниттік өрістегі заряд 
Салыстырмалылық теориясындағы элементар бөлшектер. Өрістің төрт 

өлшемді потенциалы. Өрістегі бөлшектер қозғалысының теңдеуі. Калибрлік 
инварианттылық. Тұрақты электромагниттік өріс. Тұрақты біртекті электрлік 
және магниттік өрістегі қозғалыс. Электромагниттік өріс тензоры.  

 
Электромагниттік өрістің теңдеуі 
Максвелл теңдеуінің бірінші жұбы. Электромагниттік өріс үшін әсер. 

Токтың төртөлшемді векторы. Үздіксіздік теңдеуі. Максвелл теңдеуінің екінші 
жұбы. Энергия ағыны және тығыздығы. Вирал теоремасы. Макроскопиялық 
денелердің энергия-импульс тензоры.  

 
Тұрақты электромагниттік өріс 
Кулон заңы. Зарядтардың электростатикалық энергиясы. Бірқалыпты 

қозғалған бөлшектің өрісі. Кулондық өрістегі қозғалыс. Дипольдік момент. 
Мультипольдік моменттер. Тұрақты магнит өрісі.  

 
Электромагниттік толқындар 
Толқындық теңдеу. Жазық толқындар. Монохроматтық жазық толқын. 

Спектрлік таралу. Ішінара поляризацияланған жарық. Электростатикалық 
өрістің таралуы. Өрістің меншікті тербелістері.  



 
 

 
Жарықтың таралуы 
Геометриялық оптика. Интенсивтілік. Бұрыштық эйконал. Сәуленің 

жіңішке шоғыры. Сәуленің кең шоғырымен бейнелену. Геометриялық 
оптиканың шектері. Дифракция. Френель дифракциясы. 

 
Қозғалатын зарядтар өрісі 
Кешігетін потенциалдар. Лиенар-Вихерт потенциалы. Кешігетін 

потенциалдардың спектрлік таралуы. Екінші ретті мүшелеріне дейінгі 
дәлдікпен Лагранж функциясы.  

 
Электромагниттік толқындардың сәулеленуі 
Алыс қашықтықтағы зарядтар жүйесінің өрісі. Дипольдік сәулелену. 

Соқтығысу кезіндегі дипольдік сәулелену. Аз жиіліктегі тежелу сәулелері. 
Кулондық әсерлесу кезіндегі сәулелену. Квадрупольдік және магнитті-
дипольдік сәулелену. Магнитті-тежегіш сәулелену. Сәулемен тежелу. 
Релятивистік жағдайдағы сәулелердің тежелуі. Ультрарелятивистік жағдайда 
сәуленің спектрлік таралуы. Еркін зарядтармен шашырау.  

 
Гравитациялық өрістегі бөлшек 
Релятивистік емес механикадағы гравитациялық өріс. Релятивистік 

механикадағы гравитациялық өріс. Қисық сызықты координаталар. Уақыт 
аралықтары мен қашықтықтары. Гравитациялық өрістегі бөлшектер қозғалысы. 
Тұрақты гравитациялық өріс. Айналу.  

 
Гравитациялық өріс теңдеуі 
Қисықтық тензоры. Қисықтық тензорының қасиеттері. Гравитациялық 

өріс үшін әсер. Энергия-импульс тензоры. Эйнштейн теңдеуі. Гравитациялық 
өрістің энергия-импульс тензоры, синхронды санау жүйесі. Эйнштейн 
теңдеуінің дәптерлік көрінісі.  

 
Тартылатын денелер өрісі 
Ньютон заңы. Орталық-симметриялық гравитациялық өріс. Орталық-

симметриялық гравитациялық өрістегі қозғалыс. Сфералық дененің 
гравитациялық коллапсы. Тозаңдас сфераның гравитациялық коллапсы. 
Сфералық емес және айналмалы денелердің гравитациялық коллапсы.  Денеден 
алыс гравитациялық өріс. Екінші жуықтаудағы денелер жүйесінің қозғалыс 
теңдеуі.  

 
Гравитациялық толқындар 
Бұрмаланған уақыт-кеңістігіндегі әлсіз гравитациялық толқындар. Күшті 

гравитациялық толқын. Гравитациялық толқындардың сәулеленуі.  
 
Релятивистік ғарышнама. 



 
 

Изотропты кеңістік. Жабық изотропты модель. Ашық изотропты модель. 
Қызыл жылжыту. Изотропты әлемнің гравитациялық беріктілігі. Біртекті 
кеңістік. Жазық анизотропты модель. Ерекше нүктеге жуықтаудың тербелмелі 
режимі. Эйнштейн теңдеуінің жалпы космологиялық шешіміндегі уақыт 
бойынша ерекшелік. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Түрлендіру әсері. 
2. Өріс теңдеуі. Қозғалыс теңдеуі. 
3. Энергия-импульс, импульс моменті, орбиталық және спинорлық 

моменттер, заряд және ток векторы тензорларын әртүрлі өрістер үшін есептеу 
(нақты және комплексті скалярлық өріс, электромагниттік өріс, спинорлық 
өріс). 

4. Импульс/моменттің энергия тензорының әртүрлі қасиеттерін 
анықтау. 

5. Векторлық және скалярлық өрістер үшін коммутациялық 
қатынастар алу. 

6. Скалярлық және спинорлық өрістер, псевдоскалярлық және 
спинорлық, спинорлық және векторлық, т.б. өрістер үшін бір туындыдан 
аспайтын және минимал өрістер дәрежесін құрайтын әсерлесу 
лагранжиандарын құру. 

7. Әртүрлі өрістер үшін изотоптық инвариантты әсерлесу 
лагранжиандарын құру. Лагранжианды диагоналдау. Каноникалық квантталу. 

8. Вик теоремасы. Фейнман ережесі. 
9. Бөлшектердің серпімді шашырауының дифференциалдық 

қимасының формуласын алу, бастапқы бөлшектің өмір сүру уақытын және 
бөлшектің екі және үшке ыдырау процесінің ықтималдық формуласын алу. 
Фейнман интегралдары. 

10. Әсерлесу лагранжианы теориясындағы әртүрлі процестердің 
қимасын анықтау.  

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Өріс үшін Лоренц түрленуі. Өріс инварианттары.  
2. Энергия-импульс тензоры. Электромагниттік өрістің энергия-

импульс тензоры. 
3. Сыртқы өрістегі зарядтар жүйесі. 
4. Магниттік момент. Лармор теоремасы. 
5. Франгофер дифракциясы. 
6. Жақын қашықтықтарда сәулелену өрісі. Тез қозғалатын 

зарядтардың сәулеленуі. 



 
 

7. Аз жиілікті толқындардың шашырауы. 
8. Үлкен жиілікті толқындардың шашырауы. 
9. Кристоффель символдарының метрлік орталықпен байланысы. 
10. Гравитациялық өріс бар болғандағы электродинамиканың теңдеуі. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Классикалық өріс: лагранж формализмі, қозғалыс теңдеуі. Нётер 
теоремасы. 

2. Симметриялар және сақталу заңдары. Энергия-импульс, импульс 
моменті, орбиталық және спинорлық моменттер тензоры. Калибрлік 
түрленулер.  

3. Заряд және ток векторы. Нақты және комплексті скалярлық өріс: 
лагранж формализмі, Клейн-Гордон теңдеуі, импульстік көрініс, оң- және теріс-
жиіліктік құраушылар.  

4. Электромагниттік өріс: градиенттік түрленулер, Лоренц шарты, 
лагранж формализмі, көлденең, бойлық және уақыттық құраушылар, спин.  

5. Кванттық теорияның негізгі принциптері, кванттық өрістік жүйені 
күйдің гильберттік кеңістігіндегі Пуанкаре тобының унитарлы көрінісімен 
беру.  

6. Оң- және теріс-жиіліктік құраушылардың физикалық мағынасы.  
7. Ферми-Дирак және Бозе-Эйнштейннің ауыстырмалы қатынастары. 
8. Әсерлесу лагранжианы және S-матрица. Хронологиялық жұптау. 
9. Фейнман диаграммасы. Шашырау процестерінің ықтималдығы 

және эффективтік қималар.  
10.  Эффективті әсерлесу лагранжианы. Контрмүшелер. 
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ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ 
 

Табиғат заңдарын ядролық және субядролық деңгейде қалыптастыратын 
микроәлем туралы ғылым «Атом ядросының құрылымы» пәні базалық пәндер 
қатарына жатады. Оның түсініктері, ұғымдары және зерттеу әдістері 
фундаменталды сипатқа ие. Ол Ғалам эволюциясының дамуының  замануи 
түсінігін қалыптастыруда  маңызды рөл атқарады. 

Атом ядросының құрылымыныңжалпы анықтамалары, заңдары, 
элементар бөлшектер мен ядролық физиканың негізгі даму 
кезеңдеріқарастырылады.. Әсерлесу теориясының аса маңызды жетістіктері – 
электрәлсіз әсерлесу теориясының дамуы, ауыр, электромагниттік және әлсіз 
әсерлесулерді біріктіруге талпынған «Ұлы біріктіру» теориясы. Сонымен қоса, 
ядро құрылымының заманауи мәселелері: адрондардың кварктық құрылымы, 
нуклондардың әсерлесу құрылымы, экзотикалық ядролардың құрылымы, глюон 
түсінігі оқытылады.  

Пәннің пререквизиттері: ядролық физика, атом ядросының физикасына 
кіріспе, кванттық механика, электродинамика. 

Студенттерді  дайындау деңгейіне қойылатын талаптар. «Атом 
ядросының құрылымы» пәнін меңгеру үшін студенттер жалпы физика курсын, 
классикалық механиканы, релятивистік кванттық механика негіздерін, 
электродинамиканы, кванттық механиканың принциптерін білу тиіс.  

Білім, қабілет пен дағдылардың пререквизиттері (оқытудың 
нәтижелері): атом ядросын теориялық сипатта толық түсініп, ондағы 
құбылыстарды жетік меңгеру. 

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент: 



 
 

- ядролық физиканың негізгі әдістерін білуге; 
- есептеудің негізгі әдістерін ядролық әсерлесулердегі нақты 

процестерді зерттеу мен түсіндіруге қолдана білуге; 
- ядролық физиканың әр-түрлі есептерін шешуге және ядролық 

технолгияларды жаңаша өңдеуге қажетті практикалық дағдыларды меңгеруге 
тиісті; 

- негізгі ядролық физика ұғымдары, заңдары және оларды қолдану 
салаларының қазіргі заманғы өзекті мәселелерімен таныстыру; 

- микроәлем туралы ғылымның қазіргі белгілі заңдарын, 
заңдылықтарын, құбылыстарын үйрену;  

- микроәлем құбылыстарын өрнектейтін негізгі формулаларды 
қорыту;  

- есеп шығару әдістері мен негізгі  ядролық физикалық 
тұрақтылықтарды есептеу әдістерін игеру;  

- зертханалық жұмыстар орындау, физикалық тәжірибелер мен 
ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемелерін игеру. 

- студенттердің физикалық процестердің   микроәлемдегі 
ағымындағы обьективтік заңдары  туралы теориялық фундаменталды білім 
алуына қол жеткізу; 

- студенттерді шынайы ортадағы радиоактивтіліктің заңдылықтарын 
талқылай алуына өз бетімен қол жеткізуге үйрету; 

- элементар бөлшектер мен ядроларға әсер етуші энергетикалық 
сипаттамаларды білу;  

- Дирак пен Шредингер теңдеулерін шешу. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы  
1 Кіріспе 
2 Атом ядросының негізгі сипаттамалары 
3 Атом ядросының негізгі құрылымы  
4 Нуклондардың статистикалық сипаттамасы 
5 Ядролық күштер сипаттамалары 
6 Ядролық потенциал 
7 Ядро реакциясының кинематикасы 
8 Нуклондардың энергетикалық спектрі 
9 Нуклон аралық әрекеттесудің негізігі құрылымы 

10 Ядроның қабықтық құрылымы 
11 Атом ядросының  кварктық құрылымы 
12 Фундаменталды әсерлесулер 
13 Элементар бөлшектер 
14 Адрондардың кварктық құрылымы 
15 Экзотикалық ядролар 

 



 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Пәннің мақсаты. Студенттердің атом ядросының құрылымы бойынша 

базалық білім алуы; микроәлемнің құрылымдық ұйымдасуы жайында түсінік, 
фундаменталды әсерлесулер механизмі, осы пәннің идеялары мен әдістерін 
меңгеру; меңгерген принциптер мен әдістерді элементар бөлшектер 
физикасындағы құбылыстар мен процесстерге қолдана білу; симметрия, 
себептілік, кванттық механика, элементар бөлшектер физикасындағы сақталу 
заңдарының принциптерін рөлін түсіну; нақты физикалық есептерді шешу 
дағдысын қалыптастыру. 

Пәнді оқытудың міндеті:  
- пәнді оқу нәтижесінде студент негізгі атом ядросы құрылымының  

ұғымдары, заңдары және оларды қолдану салаларының қазіргі заманғы өзекті 
мәселелерімен таныстыру;  

- микроәлем туралы ғылымның қазіргі белгілі заңдарын, заңдылықтарын, 
құбылыстарын үйрету;  

- микроәлем құбылыстарын өрнектейтін негізгі формулаларды қорыту;  
-есеп шығару әдістері мен негізгі  ядролық физикалық тұрақтылықтарды 

есептеу әдістерін игеру;  
- зертханалық жұмыстар орындау, физикалық тәжірибелер мен ғылыми 

зерттеулер жүргізу әдістемелерін игеру. 
Пәннің қарастырылатын нысаналары: нуклондар, атомдық ядролар,  

ядролық күштер, әсерлесу потенциалы, кварк, адрон, глюон 
Оқыту әдістері: кванттық механикадағы Шредингер теңдеуін шешу 

әдістері, әр түрлі моделдердегі Шредингер теңдеуінің жуықталған шешімдері, 
кварктық модел, осцилляторда өрнектелу әдісі.  

Пәннің рөлі мен орны: Атом ядросының құрылымы пәні  микроәлемді 
зерттейтін ғылым ретінде материяның құрылымы мен Ғаламтордың пайда 
болуының алғашғы принциптерін зерттейді 

Пән ғылымына қысқаша тарихи шолу. Атом ядросының құрылымы – 
атом ядросының құрылымы, құрамы және өзгерісі туралы ғылым.  

Атом ядросы туралы түсініктеме XIX ғасырдың аяғында шыққан. 1870-
1880 жылдар аралығында атом құрылымынан электронды бөліп алу мүмкіндігі 
туды. Бұған дейін оларды бөлінбейді деп келген болатын.  

1904 жылы ағылшын физигі Томсон атомның алғашқы моделін ұсынды: 
ішінде электрондары бар, өлшемі 10-8см оң зарядталған шар тәріздес. 1909 
жылы бұл модель альфа – бөлшектердің жұқа металл фольгадан шашырау 
тәжірибесінің нәтижелерімен қайшы келді. Кішкентай бұрышқа емес (кулондық 
әсерлесудің нәтижесінде), үлкен бұрыштарға (90°-тан жоғары) шашыраған 
бөлшектер табылды. 1911 жылы Резерфорд жаңа атом үлгісін ұсынды, бұл 
үлгіге сәйкес атом - центрде орналасқан, оң зарядталған, өлшемдері өте 
кішкентай (10-14м) ядродан және оны айтарлықтай өте үлкен арақашықтықта 
(10-10м) айналып жүретін электрондардан тұрады. 1913 жылы Дат ғалымы 



 
 

Н.Бор атомдық процесстердің кванттық теориясын ұсынды. Ол атомда Планк 
тұрақтысына еселі қандай да бір қозғалыс мөлшерінің моменті бар, стационар 
электрондық орбиталардың болатынын постулаттады.  

1919 жылы Резерфорд одан сутегінің жеңіл изотобының массасына тең, 
оң зарядталған бөлшектің ұшып шығуымен жүретін,  азот атомының 
ядросының ыдырауын ашты. Осы арқыла ядролардың құрамында 
протондардың болатыны дәлелденді. 

1932 жылы Чедвик массасы протонның массасына жақын, бірақ заряды 
жоқ жаңа бөлшекті ашты. Ол бөлшек нейтрон деп аталды. 1950 жылы 
нейтронның ыдырауы анықталды. 

1930 жылы осы бөлшектердің қасиеттерін зерттеу аумағын айтарлықтай 
кеңейтуге мүмкіндік беретін, элементар бөлшектерді үдеткіштерді құрастыру 
басталды. Ең ауқымды коллайдер (бөлшектердің екі айналмалы шоғы 
бөлшектердің тығыздығы жоғары болатын бірнеше қиылысу аумақтарында 
соқтығысатын үдеткіш) 2008 жылы ЦЕРН-де (Швейцария) салынды. Бұл 
үдеткіште әрқайсысының энергиялары 7 ТэВ протон шоқтары соқтығысады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Атом ядросының негізгі сипаттамалары.  
Атом ядросы  туралы түсінік, оның негізгі сипаттамалары мен 

заңдылықтары. Атом ядросының стационар күйі. Ядроның байланыс 
энергиясы. Ядро спині. Ядроның магниттік моменті. Атомдық ядро изоспині. 

 
Атом ядросының негізгі құрылымы.  
Ядроның құрамы. Ядро өлшемі мен пішіні. Ядроның орташа радиусы 

және оның нуклондар санына тәуелділігі. Ядроның тамшылық және 
қабыршақтық моделі.Бірбөлшектік қабықтық модел. Көпбөлшектік қабықтық 
модел. Альфа кластерлі модел. Мультикластерлі модел. Квазикристалдық 
модел. 

 
Нуклондардың статистикалық сипаттамасы.  
Нуклондар. Протондар мен нейтрондардың статистикалық сипаттамасы. 

Дипольдік момент. Ядро күйлерінің жұптылығы. Импулсь моменттерін қосу. 
Ядроның магнит моменті. Ядролық магнетон. Ядроның электрлік 
квадрупольдік моменті. Ядроның күйінің кванттық механикалық бейнеленуі. 
Протон мен нейтронның аномальды магниттік моменті. 

 
Ядролық күштер сипаттамалары.  
Ядролық күштер мен ядролық потенциал. Ядролық күштер 

сипаттамалары.Ядролық күштердің симметриясы мен олардың әсерлесу 
механизмдері. Әсерлесуді жүзеге асыратын виртуалды бөлшектер туралы 
түсінік. Юкава теориясы. Ядролық күштердің зарядтан тәуелсіздігі. Орталық 



 
 

және алмасу қасиеттері. Қысқа әсер ету сипаты мен қанығу. Ядролық 
күштердің спиннен тәуелділігі. 

 
Ядролық потенциал. 
Ядролық потенциалдың әрекеттесу радиусы. Ядролық әрекеттесу 

тұрақтысы. Юкава потенциалы. Пи мезон. Бір пионды алмасу потенциалы. 
Нуклондардың әрекеттесуі. Вуд- Саксон потенциалы. Әсерлесуші ядролар 
жүйесінің құрамы.   

 
Ядро реакциясының кинематикасы.  
Ядро реакциясының кинематикасы. Ядролық реакциялардың 

энергетикалық катынастары. Ядролық реакциялардың классификациясы. 
Құрама ядро арқылы өтетін ядролық реакциялар. Тіке ядролық реакциялар. 
Ядролық реакция қимасы. Реакция арналары. Ядролық реакциялар үшін 
сақталу заңдары. Резонанстық ядролық реакциялар. 

 
Нуклондардың энергетикалық спектрі. 
Энергетикалық спектрді анықтау. Дирактың теңдеуі. Клейн-Гордан 

теңдеуі. Екі электронды атомның энергиядеңгейін ұйытқу әдісімен есептеу. 
Параболалық потенциалдың энергетикалық спектрін анықтау. Үш өлшемді 
жүйенің энергетикалық спектрін анықтау. Юкава потенциалының 
энергетикалық спектрін анықтау. Квазипотенциалдық әдіс аясында 
байланысқан күйдің массалық спектрін анықтау. 

 
Нуклон аралық әрекеттесудің негізігі құрылымы. 
Нуклондар. Нуклон потенциалыжәне сипаттамасы.Нуклон 

потенциалының изотоптық және тензорлық құрылымы.Қос нуклондық 
жүйесінің ықтимал күйлері. 

 
Ядроның қабықтық құрылымы.  
Бірбөлшектік қабықтық модел. Қабықтық моделдің математикаық 

өңделуі. Бірбөлшектік қабықтық моделді тәуелсіз бөлшектер моделі ретінде 
қарастыру. Спин орбиталдық әсерлесуі бар бірбөлшектік модел.Көпбөлшектік 
қабықтық модел. Атом ядросының қабықтық құрылымының дәлелі.  

 
Атом ядросының  кварктық құрылымы.  
Кварктер туралы түсінік. Нуклондардың кварктық құрылымын анықтау. 

Кварктардың ашылуы. Антикварк. Глюон. Кварк глюонды плазма. Аромат. 
Түстер.Түрлі элементар бөлшектердің кварктық құрылымы.  

 
Фундаменталды әсерлесулер.  
Гравитациялық, электромагниттік, әлсіз және күшті әсерлесулер. 

Әрекеттесу тұрақтылары. Олардың негізгі сипаттамалары мен табиғатта көрініс 



 
 

табуы. Фундаменталды әсерлесулердің алмасу механизмі. Бөлшектер - 
әсерлесуді тасымалдаушылар. Ұлы біріктіру теориясы. 

 
Элементар бөлшектер.   
Элементар бөлшектердің негізгі сипаттамалары. Бөлшектердің заманауи 

классификациясы. Фундаменталды бозондар және фундаменталды фермиондар. 
Лептондар мен кварктер. Антибөлшектер. Элементар бөлшектер 
физикасындағы түрленулер мен реакциялар. Элементар бөлшектердің Ғалам 
эволюциясының стандартты моделіндегі атқаратын рөлі. Фундаменталды 
фермиондардың тармақтары.  

 
Адрондардың кварктық құрылымы.  
Кварктер. Адрондардың кварктік моделінің негізгі жағдайлары мен оның 

тәжірибе тұрғысынан расталуы. Күшті әсерлесу теориясы туралы түсінік.  
Күшті әсерлесу теориясы мен Юкаваның ядролық күштер теориясы арасындағы 
байланыс. 

 
Экзотикалық ядро.  
Құрамы және негізгі сипаттамалары. Экзотикалық ядролардың 

қасиеттері. Гало ядролар. Протондық және нейтрондық гало. Артық нейтронды 
ядро.  Артық протонды ядро.  Протондық радиоактивтілік. Хало күйі. Заманауи 
мәселелері. Астрофизикадағы маңыздылығы. 

  
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 
1. Протон мен нейтронның магниттік моменті. 
2. Ядро өлшемі. Ядроның орташа радиусы 
3. Ядроның байланыс энергиясы. 
4. Квадрупольдік момент. 
5. Ядролық реакциясының кинематикасы 
6. Ядролық потенциалдың әрекеттесу радиусы 
7. Энергетикалық спектрді анықтау. 
8. Үш өлшемді жүйе үшін массалар центрі жүйесіне көшу. 
9. Нуклон потенциалы. 
10. Юкава потенциалының энергетикалық спектрін анықтау. 
11. Ядроның қабыршақтық құрылымы 
12. Бір пионды алмасу потенциалы 
13. Екі электронды атомның энергия деңгейін ұйытқу әдісімен 

есептеу. 
14. Параболалық потенциалдың энергетикалық спектрін анықтау. 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛҒАН ҮЛГІЛІ ТАПСЫРМАЛАР ТІЗБЕСІ 



 
 

 
1. Ядролық реакциялардың энергетикасын есептеу 
2. Белгілі ядролардың спині мен жұптылығын спин орбиталдық 

байланыстағы ядроның қабыршақтық моделі сызбасы бойынша табу 
3. Элементар бөлшектердің түрлі кванттық зарядтарын (электрлік, 

бариондық, лептондық) ескере отырып соқтығысу мен ыдырау сызбасын 
зерттеу 

4. Серпімді шашыраудың бұрыштық таралуының 
дифференциалдық қимасын параметрленген фазалық анализ немесе 
комплексті бұрыштық моменттер әдісі бойынша есептеу 

5. Элементар бөлшектердің ыдырау физикасын зерттеу.  
6. Нейтрон мен протонның ыдырау ықтималдығын салыстыру.  
7. Кварк орнықтылығының мәселесі жайлы ойымен бөлісу. 
8. Ядролық-физикалық тәжірибелердегі есеп беру статистикасы. 
9. Альфа-бөлшектердің затпен әсерлесуі. 
10. Гамма-бөлшектің затпен әсерлесуі. 
11. Шашырау теориясының элементтері. Шашырау қимасы, 

ықтималдығы және амплитудасы. 
12. Радиоактивті ыдыраудың негізгі сипаттамалары. 

Радиоизотоптық әдістерді қолдану. 
13. Тізбекті ыдырау. Ғасырлық теңдеу. 
14. Зарядталған бөлшектердің затпен әсерлесуі. 
15. γ-нұр мен нейтриноның затпен әсерлесуі.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Экзотикалық ядро мысалдары 
2. Дипольдік моментті анықтау 
3. Протон мен нейтронның аномальды магниттік моменті. 
4. Ядролық әрекеттесу тұрақтысы. 
5. Дирактың теңдеуі. Клейн-Гордан теңдеуі 
6. Нуклондардың кварктық құрылымын анықтау.  
7. Ядроның қабықтық құрылымына дәлелдеме. 
8. Ядроның кластерлік моделі. 
9. Бір пионды алмасу потенциалы 
10. Артық нейтронды ядро.   
11. Ядроның кварқтық құрылымы 
12. Глюон 
13. Түстер және аромат 
14. СимметрияSU(3) 
15. Ұлы Біріктіру теориясы 

 
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ 
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теориялық және ядролық физика кафедрасының доценті 
Нұрбакова Г.C – физика-математика ғылымдарының кандидаты, 
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Сайдуллаева Г.Г. – PhD, теориялық және ядролық физика кафедрасының 

аға оқытушысы 
 

Пікір жазғандар: 
Буртебаев Н.Т. - физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, 

Ядролық физика институтының төмен-энергиялы энергетикалық реакциялар 
лабораториясының меңгерушісі 

Такибаев Н.Ж. - физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің 

теориялық және ядролық физика кафедрасының ҚР ҰҒА академигі 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Ядролық физиканың негізгі түсініктерімен, заңдарымен және заманауи 
мәселелерімен танысу, қолдану салалары,  оның ішінде ядролық және 
термоядролық энергетика түсініктерімен танысу. Табиғи және қайнар көзі 
техногенді болып таблатын радиоактивтіліктің жалпы заңдылықтарын зерттеу. 
Радиациялық нұрлар көздері туралы  аппаратуралық ақпарат, оларды өлшеудің 
әдістері мен тәсілдері, биообъекттерге түсетін доза мөлшерін сандық өлшемі. 

Зарядталған және нейтрал бөлшектердің заттан өтуі мен радиациядан 
қорғанудың негізгі заңдары. Ядролық техология есептерін шешу әдістерін 
үйрену.  

Пререквизиттер: «Ядролық реакция теориясы» пәнін меңгеру үшін 
студенттердің:  «Математикалық физика әдістері», «Кванттық механика», 
«Ядролық физика», «Ядролық физиканың тәжірибелік әдістері» тәрізді 
курстарынан университет бағдарламасының ауқымында жеткілікті білімдері 
болуы шарт.  

Постреквизиттер: «Атом ядросының теориясына кіріспе», «Элементар 
бөлшектер физикасы», «Кванттық шашырау теориясы». 

Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент: 
- ядролық реакция негіздерін білуі тиіс; 
- атом және ядро теориясын, кванттық механиканы, ядролық реакиялар 

териясын, квантталған өрістер теориясын білуі тиіс; 
- өлшеу нәтижелерін өңдеу, жалпылау, зерттелетін процестердің моделі 

бойынша есептеулер жүргізуге; 



 
 

- ядролық энергетика мен ядролық физикада қолданылатын тәжірибелік 
зерттеулерді жүргізуде; 

- физикалық процестердің математикалық моделін жасауда;  
- ядролық-физикалық құбылыстар мен процестерді зерттеуде, теориялық 

және сандық әдістерді қолдануда дағдысы болуы тиіс; 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырып атауы 
1 Ядролық реакциялар кезінде сақталатын заңдар 
2 Ядролық реакциялар кинематикасы 
3 Соқтығысу матрицасы 
4 Ядролық реакцилар кезіндегі поляризациялық құбылыстар  

5 Әсерлесу шекара аумағындағы толқындық функцияға шарт қою 
және соқтығысу матрицасы  

6 ℜ-функциясы 
7 Құрама ядро 
8 Нейтрондардың ядромен резонансты әсерлесуі 
9 Төмен энергиялы оптикалық үлгі  

10 Ядродағы нуклондардың дифракциялық шашырауы  
11 (d, p)  және (d, n) үзіп алу реакциясы. 

12 Серпімсіз шашырауның  тура процессі және нуклондарды 
ұшырып шығару  

13 Үш бөлшектің жүруімен өтетін ядролық реакциялар  
14 Тура ядролық реакциялардың тура дисперсиялық теориясы  
15 Көп ретті дифракциялық шашырау  

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Релятивистік емес ядролық реакция теориясы төменгі энергиядағы 

ядролық процесстердің негізгі заңдылықтарын қанағаттандыра сипаттап, 
қолданбалы физика мен ядролық энергетикада тәжірибелік есептеулердің негізі 
болып табылады. Бұл курс шеңберінде релятивистік емес ядролық реакция 
теориясымен қатар релятивистік емес шашырау теориясы зерттелінеді, ядролық 
процесс өтуінің әртүрлі механизмдерін: құрамды ядро құралымен ядролық 
реакциясын, тура ядролық реакция және басқа да реакция механизмін және 
оның өзара байланасын қарастырады. Резонансты ядролық процестерін 
сипаттау үшін матрицалық теориясы жете зерттелінеді. Төменгі энергия 
кезіндегі ядролық процестерді сипаттайтын оптикалық моделімен толық 
таныстырылады және нуклондардың ядромен өзара әсерлесуі кезінде пайда 
болатын диффракциялық құбылыстар зерттелінеді. 

Әртүрлілігімен сипатталатын нуклондардың немесе одан басқа күшті 
әсерлесетін бөлшектердің ядромен соқтығысу кезінде пайда болатын ядролық 



 
 

реакциялар соқтығысатын бөлшектер мен ядро және олардың қозғалысқа 
қатысты энергияларына тәуелділік дара ерекшеліктерімен байланысты. 
Сондықтан әртүрлі ядролық реакциялардың барлық сипаттын анықтайтын 
әмбебап жолы жоқ. Ядролық реакцияның теориялық сипаттауы әртүрлі 
модельдер мен жолдарды қолдануда негізделген. Ондай әртүрлі жолдар тек 
реакцияның әртүрлі типін сипаттауға ғана емес, және де сол бір реакцияның 
механизімін сипаттау үшін пайдалынады. Бұл негізінен ядролық бөлшектердің 
соқтығысу есептері көпканалды және көпденелі болады және оларды нақты 
шешу мүмкін еместігмен байланысты. Бізге ұшып келе жатқан бөлшек пен 
нысана-ядро арасындағы әсерлесу жеткілікті белгісіз. Ядролық реакцияны 
сипаттаудың әртүрлі тәсілдері олардың қатаңдық дәрежесіне және олардың 
негізіне қойылған модельді болжамдарымен өзгешеленді.  

Қойылған пәннің негізі формалды ядролық реакция теория негіздерімен 
таныстырады. Ядролық реакция механизмдерін сипаттау үшін келесі тәсілдер 
қарастырылады: ядролық реакцияның резонанстық реакциясы, тура ядролық 
реакция моделі және басқа.  

Материал баяндау кезінде релятивистік емес кванттық механика 
аппараты, ядро құрамы туралы модельді көрінісі, ядро теориясында алынған 
кейбір нәтижелер қолданылады. 

«Ядролық реакция теориясы» пәнін оқыту мақсаты:  
• студенттердің релятивистік емес ядролық реакция теориясы 

шеңберінде атомдық ядролардың әсерлесуі кезінде болатын негізгі 
процесстерді оқыту; 

•  ядролық реакция теориясы  саласындағы теориялық білімді, 
болашақ мамандық бойынша арнаулы пәндерді меңгеру мен жұмыс барысында 
практикалық есептерді шешуге қолдана білуге үйрету; 

«Ядролық реакция теориясы» пәнін оқыту міндеті:  
− ядролық реакция теориясының негізгі принциптері мен 

заңдылықтарын және оларды қолдану шектерін; 
− ядролық реакция теориясы  принциптері мен заңдарының негізін 

анықтайтын фундаменталды физикалық тәжірибелерін; 
− тәжірибелік зерттеулерді жүргізуге және өлшеу нәтижелерін өңдеп, 

өлшеу дәлдігін бағалауды үйрену. 
Пәннің басқа ғылымдар арасындағы ролі және орны: ядролық 

физиканың дамуы  ядролық реакция аумағындағы зерттеулерде анықталады. 
Ядролық реакциялар теориясы заманауи атом ядросының теориясы мен 
ядролық реакциялардың негізін құрайды, сонымен қатар процесстерді сипаттау 
және фундаменталды, қолданбалы ғылымның басқа салаларын құрайды. 

Пән ғылымына қысқаша тарихи шолу. ядролық реакция моделі 
шықпай тұрып Резерфорд бірінші ядролық реакцияны бақылағанан кейін өте 
көп уақыт өтті. Радиоактивті көзден шыққан α-бөлшектер кулондық 
тосқауылдан тек қана жеңіл ядролар өте алды.  Үдеткіштердің пайда болуымен 
бәрі дерлік өзгерді, енді ядроларды тек қана α-бөлшектермен ғана атқылауға 
болмайды. Бөлшектердің шоқтарының энергиясы мен интенсивтіліктері өсті. 



 
 

Ядролық реакциялардың бірінші үлгісі 1935 жылы шықты, бұл 
Оппенгеймера -Филлипс үлгісі, төмен энергиялы (d,p) реакциясын түсіндіру 
үшін.  

Кейінен ядролық реакциялар механизмінің көрінісі көп уақытта құрама 
ядро тұжырымымен байланысты болды,  (ядро компаунды),  төмен энергия 
кезінде атом ядросының протондар мен нейтрондарды өзіне қармау кезінде 
резонансты құрылымының қимасын түсіндіру үшін 1936 жылы Н.Бор осы 
үлгіні ұсынды. 

Компаунд-ядроарқылы өтетін реакциялардың сандық сипаттамаларын 
бірінші рет  Г. Брейт пен Е. Вигнер 1936 жылы алды. 
Г. Фешбах,  К. Портер  и В. Вайскопф  1954 жылы оптикалық үлгіні ұсынды,  
онда бөлшектердің ядрода шашырауы  жартылай мөлдір сферадан сәуленің 
өтуімен бірге жүруі анықталады.  

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Ядролық реакциялар кезінде сақталатын заңдар. 
Ядролық реакция, реакция каналы, серпімді және серпімсіз шашырау. 

Энергия және импульстің сақталуы. Энергия каналы. Реакция табалдырығы.  
 
Ядролық реакциялар кинематикасы. 
Релятивистік кинематика. Экзотермиялық реакция, эндотермиялық 

реакция. Соқтығысатын бөлшектердің кинематикалық энергиясы.  
 
Соқтығысу матрицасы.  
Соқтығысу матрицасының унитарлылығы. Ядролық реакция қимасы, 

дифференциалды қима, толық қима.   Шашырау фазасы. Бөлшектердің спинін 
еску кезіндегі соқтығысу матрицасы. Спиндік және орбиталдық моментірді 
қосу.  Соқтығысу матрицасының симметриялылығы. Соқтығысу матрицасын 
параметризациялау.  

 
Ядролық реакцилар кезіндегі поляризациялық құбылыстар.  
Поляризация. Ядролық реакциялардың өнімдерінің поляризациясы. 

Дифферинциалдық поляризайия. Тығыздық матрицасы. Соңғы күйдің реакция 
амплитудасы  және тығыздық матрицасы. Спиралды көрініс. 

 
Әсерлесу шекара аумағындағы толқындық функцияға шарт қою 

және соқтығысу матрицасы.  
Ішкі аймақтағы толқындық функциялар. S-матрица және логарифмдік 

туындының толқындық функия арасындағы байланыс. Толқындық функцияның 
логарифмдік туындысы және қима.  

 
ℜ-функциясы. 
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ℜ-функциясы мен соқтығысу матрицасының арасындағы байланыс. Бір 
резонансты жуықтау. Брейг-Вигнер формуласы. Энергетикалық беттен тыс 
толқындық функция. ℜ-функция көмегімен бөлшектер арасындағы байланысты 
анықтау. 

 
Құрама ядро.  
Ядролық реакциялардың екі механизмі. Құрама ядроның ыдырайтын 

күйі. Тура және қиын түрде журетін ядролық реакциялар. Құрама ядроның 
құрылуы. Құрама ядроның ыдырауы. 

 
Нейтрондардың ядромен резонансты әсерлесуі.  
Резонансты ядролық процесстер. Серпімді резонанстық шашырау (l=0). 

Резонанстық реакциялар (l=0).  Нейтрондардың ядромен резонансты әсерлесуі. 
Орташа қима және қима флуктуациясы. Үздіксіз спектрде құрама ядро түзілетін 
ядролық реакция.  

 
Төмен энергиялы оптикалық үлгі.  
Нуклондардың жұтылуы және комплексті оптикалық потенциал. 

Қималарды резонанстарға орташаландыру. Өзіндік серпімды шашырау. Күштік 
функция. Оптикалық потенциалдың формасы. 

 
Ядродағы нуклондардың дифракциялық шашырауы. 
Дифракциялық жуықтау. Нейтрондардың ядролармен дифракциялық 

шашырауы. Ядролардың мөлдірлігінің дифракциялық шашырауға әсері. 
Дейтрондардың ядромен дифракциялық әсерлесуі. 

 
(d, p)  және (d, n) үзіп алу реакциясы. 
Дейтрондардың әсерімен өтетін реакция. Үзіп алу реакциясының 

дифферинциалды қимасы. Жазық толқындық жуықтау. Дейтрондық және 
протондық толқындардың шашырауын ескеру. Үзіп алу реакциясының 
көмегімен ядроның құрылымын зерттеу. 

 
Серпімсіз шашырауның  тура процессі және нуклондарды ұшырып 

шығару.  
Бұрмаланған толқындардың жуықталуы. Ядродан нуклонды шығару 

реакциясы. Ядролардың нуклондармен серпімсіз шашырауы. Бұрмалау 
потенциалы.  

 
Үш бөлшектің жүруімен өтетін ядролық реакциялар.  
Екі бөлшектік және үш бөлшектік ядролық процестер. Үш бөлшекті 

жүйенің энергетикалық спектрінің ерекшелігі. Үш бөлшекті процестер үшін 
жуықтау үлгілірі. 

 
Тура ядролық реакциялардың тура дисперсиялық теориясы.  



 
 

Фейнмандық диаграмма. Айқас симметрия. Үш бұрышты диаграмма. 
Бастапқы және соңғы күйлердің әсерлесуі. Ұшып шығару реакциялары. 

 
Көп ретті дифракциялық шашырау.  
Жоғары энергиялы дифракциялық ядролық реакциялар. Жоғары 

энергетикалық жуықтау. Байланысқан бөлшектер күйлеріне шашырау. Жоғары 
энергетикалық нуклондардың ядроларға шашырауы.  

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Заряд және нуклон санының сақталу заңы; 
2. Импульс сақталу заңы; 
3. Релятивистік кинематика; 
4. Орбиталды момент, спин және изотоптық спинді анықтау; 
5. Ядролық реакция қимасын зерттеу; 
6. Құрама ядро; 
7. Тура ядролық реакция; 
8. Ыдырау енін бағалау; 
9. Құрама ядро түзілу қимасын бағалау. 
10. Дейтрондардың ядромен дифракционды әсерлесуі.  

 
СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Тура өту амплитудасы. 
2. Құрама ядроның ыдырау ықтималдылығы. 
3. Әрекеттесудің сыртқы аумағы. 
4. Әрекеттесудің ішкі аумағы. 
5. Дейтронды реакция. 
6. Тура ядролық реакцияның дисперсионды теориясы. 
7. Дифракциялық ядролық процесстер. 
8. Процесстің интегралды қимасы. 
9. Реакция каналдары. 
10. Квазисерпімді шашырау. 

 
СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Серпімсіз шашырау амплитудасының ұжымдық күшеюі. 
2. Қиылысатын симметрия. 
3. Деңгейдің толық ені. 
4. Келтірілген деңгей ені. 
5. Құрама ядроның ыдырауы. 



 
 

6. Тура ядролық  реакция. 
7. Резонансты матрица. 
8. Соқтығысу матрицасының симметриялылығы 
9. Құрама ядро ыдырауының статистикалық үлгісі 
10.Резонанс ені. 
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профессоры 

 
ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
 Бас компетенцияларға қойылатын талаптар 
Пәннің мамандарды дайындаудағы рөлі мен мағынасы атом энергиясын 

бейбіт мақсатта пайдалану бойынша ғылыми-техникалық және әдістемелік 
білімнің қалыптасуы және дамумен, сол білімді ғылыми-техникалық және 
педагогикалық қызметте пайдалана алу, әсіресе, ядролық энергетика мен жаңа 
техноллогияның дамуымен байланысты. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде қойылатын құзыреттер: 
- ядролық физиканың әр саласын және олардың тәжірибеде қолданылуы 

туралы; 
- ядролық-энергетикалық процестер мен құбылыстарды зерттеудің 

тәжірибелік, теориялық және сандық әдістері туралы; 
- атом реакторлары туралы және олардың ерекшеліктері туралы түсініі 

болуы тиіс; 
- физикада қолданылатын негізігі математикалық апараттар пен 

математикалық әдістерді; 
- ядролық энергияны жылу және электр энегриясына айналдырудың 

физикалық негіздері мен принциптерін, ядролық-энергетикалық қондырғылар 
мен ядролық-жылулық циклдің негізгі түрлерін; 

- ядролық реакторлардағы физикалық процестерді есептеуге арналған 
тәжірибелік дағдыларды білуі тиіс; 

- ядролық-физикалық зерттеулерінің әдістерін жасауға; 



 
 

- ядролық-физикалық және қосалқы өлшеулердің барлық түрлерін 
жүргізуге; 

- өлшеу нәтижелерін өңдеу, жалпылау, зерттелетін процестердің үлгісі 
бойынша есептеулер жүргізуге; 

- ядролық физика саласында есептеулерді жүргізуге, радиациялық 
көздермен және радиациялық көздерді сақтау ережелері мен қауіпсіздік 
техникасын сақтауға білігі болуы тиіс; 

- алынған ғылыми зерттеу нәтижесін компьютерлік программалардың 
көмегімен өңдеуде және оны талдауда; 

- ядролық энергетика мен ядролық физикада қолданылатын тәжірибелік 
зерттеулерді жүргізуде; 

- физикалық процестердің математикалық үлгісін жасауда;  
- ядролық-физикалық құбылыстар мен процестерді зертеуде, теориялық 

және сандық әдістерді қолдануда дағдысы болуы тиіс. 
Пререквизиттер: Ядролық физика, Нейтрондық физика, Радиациялық 

химия және экология, Ықтималдықтар теориясы, Нұрлардың затпен әсерлесуі. 
Постреквизиттер: Ядролық реакицялар физикасы, Радиоэкология, 

Дозиметрия және нұрлардан қорғану. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптар атауы 
1 Реакторлар. Құрылысының ерекшеліктері 
2 Ауыр судың негізінде істейтін реактор 
3 Жылдам нейтрондар негізінде істейтін реактор 
4 Графитті баяулатқыш қолданылатын реактор 
5 Негізгі ядролық-физикалық түсініктер 
6 Ядролық процесстер 
7 Реактордағы бөліну реакциялары және олармен қатар жүретін 

процесстер 
8 Радиоактивтілік 
9 Реакторды басқару  

10 Реактордың қуаты және энергия ресурсы  
11 Аумалы күйдегі реактор 
12 Отынның жануы, қоқысқа айналуы, ұдайы өндірілуі және 

улауы 
13 Реактордағы энергияның бөлінуі және жылу шығаруды 

ұйымдастыру 
14 Қайнатылған реакторлардың есептелуі 
15 Ядролық реакторлардың қауіпсіздік мәселелері 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 



 
 

Бұл курста әр түрлі типті реакторлардың техникалық құрылысы, үлкен 
қуатты энергетикалық реакторлардың, ауыр судағы каналды реакторлардың, 
жылдам нейтронды реактордың құрылымдық ерекшеліктері. Реактор 
физикасының негіздері, жылдам және баяу нейтрондарды қолдану арқылы 
затты бөлу реакторлары. 

Пәннің мақсаты: ядролық энергияны электр және жылу энергиясына 
айналдыратын атом электр станцияларынан энергия алу мәселелерімен қоса, 
ядролық жылулық циклін, сондай-ақ, ядролық қарудың таралмауына қатысты 
мәселелерді, ядролық индустриялық мекемелерді басқарудың қауіптілігі мен 
олардың экологиялық қауіпсіздігінің арту мәселелерін оқытылады. 

Пәннің міндеті: ядролық индустрияның заманауи өркениеттің ғылыми-
техникалық потенциалындағы рөлін қарастыру. Ядролық энергияның жылу 
және электр энергиясына айналуының физикалық негіздері мен принциптерін 
қарастыру. Энергетикалық және тасымалдаушы қондырғыларға арналған 
ядролық қару мен отын компоненттері өнімдерінің ядролық жылулық циклінің 
радиохимиялық аспектілерінің негіздері көрсетілген. Ядролық-энергетикалық 
жылулық кешенге жататын өндірістің заманауи түрлеріне де, радионуклидтерді 
ажырату, тазалау мен концентрлеудің жаңаша әдістеріне талдау жасалған. 
Ядролық индустрияның күрделі иерархиялық жүйесін жаңаша оңтайландыру 
қарастырылған. Энергетикаға арналған барлық реакторлар (шапшаң және 
жылулық), ядролық кешендер мен атомдық электростанциялардың түрлері, 
АЭС қалдықтарынан қоршаған ортның ластануын тоқтату әдістері, АЭС 
қауіпсіздік жүйесі, ашық және тұйық ядролық-жылулық циклдердің 
ерекшеліктері, ядролық индустиряның заттар мен материалдар шығару 
кезеңдері, радиоактивті қалдықтардың түрлері, кері ядролық жылуды 
утилизациялау әдістері, радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу мен сақтау 
жолдары, сондай-ақ плутоний және басқа да «қарулық» изотоптар мәселесі 
қарастырылады. 

Пәннің зерттеу объектілері: ауыр судың негізінде істейтін реактор, 
жылдам нейтрондар негізінде істейтін реактор, графитті баяулатқыш 
қолданылатын реактор, қайнатылған реакторлар, гомогенді ядролық 
реакторлар, гетерогенді ядролық реакторлар, корпустық ядролық реактор, 
каналдық ядролық реактор, нейтрондар. 

«Ядролық реакторлар және ядролық қуатты» пәнді оқыту мынадай оқу-
әдістемеліктерді белсенді пайдалануды көздейді: мультимедиялық 
презентациялар, атап айтқанда, атом реакторлардың сызбасын сызуға, 
инновациялық әдістерді: оқу онлайн ресурстарды, компьютерлік 
бағдарламаларды, ядролық реакторлардағы физикалық процестерді 
модельдеуде, импульстік зерттеу реакторының  жұмыс принципі, құрылымы 
және мақсаттарымен таныстыруға қолдану.  

Пәннің алатын рөлі: Бүгінгі күнде әлемдік энергетикалық мәселе өте 
күрделі болып табылады. Мұнай, газ, көмір, мұнай ресурстарының 
жаңартылмайтыны  жел, күн, жер қыртыстарының энергия көздерін пайдалану 
туралы мәселелерді туғызады. Алайда, барлық климаттық және географиялық 



 
 

жағдайлары, оларды пайдалануға мүмкіндік бермейді, сондай-ақ бұл үшін 
қажетті технология әлі әзірленген жоқ. Сондықтан, ядролық энергетика 
көшбасшысы болып табылады. 

Пәнге қысқаша тарихи шолу: 1789 жылы Мартин Генрих Клапрот 
(неміс химигі) алғаш рет темір-мырыш кендерінен қара ұнтақ тапты. Ол  оны 
жаңа элемент деп қабылдады.  Сол уақытта ашылған Уран планетасының 
құрметіне, ол осы элементке уран атын  берді. Шын мәнінде, бұл U оксиді, 
шайыр болды. 1841 ж. Эжен Пелиго  (француз химигі) бірінші рет металл уран 
алды. 1869 ж. Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) U үшін A≈240 үшін 
белгілеген. U тұздар люминесценция зерттеуде 1896 ж. Анри Беккерель (1852-
1908) (француз физигі) радиоактивтілікті тапты. 1898 ж. Мария Склодовская 
Кюри және Пьер Кюри (француз физиктері) Po және Ra радиоактивтілігі 
туралы ілімді құрды. 1911 ж. Эрнест Резерфорд (ағылшын физигі) ядролық 
физиканың іргесін құраушы, атомның планетарлық (ядролық) моделін ұсынды. 
1932 ж. Джеймс Чедвиг (ағылшын физигі) нейтронның бар екенін дәлелдеді. 
1933 ж. И. және Ф. Жолио-Кюри - жасанды радиоактивтілікті жасады. 1940 
Петржак және Г.Н. Флеров – уранның спонтанды бөлінуін ашты. 
1942 ж. Энрико Ферми(итальян физигі)  басқарған халықаралық ғалымдар тобы 
бірінші ядролық реакторды іске қосты. 1945 ж. Америка Құрама Штаттары 
плутоний бірінші атом бомбасын тексерді, Хиросимада екінші бомба және 
Нагасакида үшінші бомба жарып жіберді. 1945-1946 ж.ж.БҰҰ-ның Атом 
энергиясы жөніндегі комиссия құрылуы болды. 1947 ж.-21.08. Семей 
полигонының құру туралы қаулы қабылданды. 1948 жылы алғаш рет өндірістік 
ядролық алғашқы кеңестік атом бомбасы сынақтан өтті, 1949-. 1951 екінші атом 
бомбасына жарылыс жасалған. 1953 ж. әлемде Кеңес Одағының алғашқы 
термоядролық құрылғы сынақтан өтті. 1954 ж. Обнинске әлемде бірінші атом 
электр станциясын іске қосу. 1956 ж Кеңес Одағының бастамасы бойынша 
басқарылатын термоядролық синтез мәселелері бойынша халықаралық 
ынтымақтастықтың құрылуы. 1967 ж Серпухов қаласында  әлемдегі ірі 
протондық синхротрон (76 ГэВ) үдеткіш іске қосылды. 1973 ж. Ақтау 
қаласындағы БН-350 жылдам нейтронды реакторлары бар әлемдегі алғашқы 
тұщыту зауыты. 1978 ж. Кеңес Одағының бастамасымен, МАГАТЭ INTOR 
халықаралық бағдарламасы қамқорлығымен ТОКАМАК термоядролық реактор 
түрін дамыту басталды. 1990 ж. «ТОКАМАК-15» өндірістік термоядролық 
реакторының прототипі іске қосылды.   

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Реакторлар. Құрылысының ерекшеліктері. 
Белсенді аймақтың ядролық отынмен және баяулатқышпен, белсенді 

аймақты қоршайтын нейтрондық шағылдырғыш, жылу тасымалдағыш, тізбекті 
реакцияны реттеу жүйесі, соның ішінде апаттық қорғану, радиациялық қорғану, 
арақашықтықта басқару жүйесі. 

 



 
 

Ауыр судың негізінде істейтін реакторлар. 
Жылу тасымалдағыш, баяулатқыш, дейтерий, табиғи уран, энергетикалық 

реакторлар, ядролық отын 
 
Жылдам нейтрондар негізінде істейтін реакторлар. 
Белсенді аймақ, реактор шағылдырғышы, жылу тасымалдағыш, 

баяулатқыш, ректорда ядролардың бөліну қимасы, жылулық нейтрондар 
негізінде жұмыс істейтін реактор, сұйық металдық жылу тасымалдығыш, сынап 
жылу тасымалдағышы, натрий жылу тасымалдағышы, газ жылу 
тасымалдағышы. 

 
Графитті баяулатқыш қолданылатын реактор. 
Жалпы сипаттамасы, су жылу тасымалдағышты графитті реакторлар, 

газдық-графитті реакторлар. 
 
Негізгі ядролық – физикалық түсініктер. 
Ядролық заттың концентрациясы. Радиациялық қарпу қимасы. бөліну 

қимасы. Макраскопиялық қима. Нейтронның еркін жүру жолының ұзындығы. 
Нейтронның жасы. Нейтрон диффузиясының ұзындығы және миграциясының 
ұзындығы. Энергияның орташа логарифмдік декременті. Соқтығысудың 
орташа саны. Нейтрондардың баяулау коэффиценті және баяулау уақыты. 
Диффузия уақыты. 

 
Ядролық процесстер. 
Отынды қалпына келтіру плутоний циклі кезіндегі ядролық процесстер 

Отынды қалпына келтіру торий циклі кезіндегі ядролық процесстер 
нейтрондарды энергтясы бойынша классификациялау. 

 
Реактордағы бөліну реакциялары және олармен қатар жүретін 

процесстер. 
Нейтрондардың тығыздығы, ағын, ағын тығыздығы. Нейтрондардың 

флюенсі, нейтрондар тоғы, тоқ тығыздығы. Ядролық реакциялар мөлшері. 
Ядролық реактордың сындық теңдеуі. Көбеюдің ақаулық коэффициенті. 
Реактордың сындық күйі және реактивтілігі. Ядролық реактордың кинетикалық 
теңдеуі. Реактивтілік қоры.   

 
Радиоактивтілік. 
Радиоактивтілік. Белсенділік, меншікті белсенділік. Дозиметриялық  

бірліктері. Табиғи радиоактивті фон. 
 
Реакторды басқару. 
Реактордың сын асты және сындық күйі. Нейтрондар тығыздығы, 

нейтрондар ағынының тығыздығы. Меншікті қуат. Орныққан қуат. Спонтанды 
бөлінудегі жылулық қуат. Сын асты күйдегі реактордағы нейтрондар ағынының 



 
 

тығыздығы. Нейтрондар ағынының сын асты күйдегі орныққан тығыздығы 
және қуаты. Орнығу уақыты.  

 
Реактордың қуаты және энергия ресурсы. 
Бөліну кезіндегі энергияның үлестірілуі. Ядролық реактордың орташа 

қуаты. Нейтрон ағыны тығыздығының үлестірімі. Біртексіздік коэффициенті. 
Реактордың орташа қуаты. Реактордың энергия ресурсы, энергия өндіру, жану 
температурасы. Орныққан қуаттың қолданылу коэффициенті. Отынды 
пайдаланудағы үнемділік. Кампаниямен жұмыс. Үздіксіз жүктеме режиміндегі 
жұмыс.  

 
Аумалы күйдегі  реактор. 
Сын үсті күйдегі қуат динамикасы. Реактордың периоды. Туынды 

ддинамикадағы реактордың периоды. Қуатты еселендірудің периоды. Кері 
сағаттың формуласы. Доллар-реактивтіліктің бірлігі. Реакторды реттеу 
органдары. Жұтқыш біліктің компенсациялық қабілеттілігі. 
Компенсациялаушы біліктің дифференциалдық сипаттамасы. 
Компенсациялаушы біліктің интегралдық сипаттамасы. Біліктердің 
интерференциясы. Компенсациялаушы біліктердің сындық күйі. Қуаттың 
бастапқы деңгейі.  

 
Отынның жануы, қоқысқа айналуы, ұдайы өндірілуі және улауы. 
Бөлінетін отынның мөлшері. Пайда болған уранның мөлшері. Жанып 

біткен отынның мөлшері. Жиналған қоқыс жарықшақтардың мөлшері. Бөлінген 
жарықшақтардың концентрациясы. Отынның жанып біту тереңдігі. Отынның 
толық шығыны. Ядролық отынның бірлік жүріп  өткен жолға кеткен шығыны. 
Ядролық отынды ұдайы өндіру коэффициенті. Ядролық отынды ұлғайтыған 
ұдайы өндіру.  

 
Реактордағы энергияның бөлінуі және жылу шығаруды 

ұйымдастыру. 
Жылу бөліну көздері, реактордың белсенді аймағындағы жылу бөліну, 

рактордың материалдарында жылу бөліну, реактор корпусындағы жылу бөліну, 
жылу шығаруды ұйымдастыру. 

 
Қайнатылған реакторлардың есептелуі. 
Қайнау реакторларының түрлері және ерекшеліктері, каналды қайнау 

реакторлардың жылу гидавликалық есептеуі, су-сулы қайнау реакторлардың 
жылу гидавликалық есептеуі, ылғалды пармен және сспарациондық 
құрылғымен шығару. 

 
Ядролық реакторлардың қауіпсіздік мәселелері. 
Жалпы мағлұматтар, мүмкін болатын апаттық жағдайларды талдау, 

апаттарды ескерту және алдын алу құралдары, апаттарды локализациялау 



 
 

құралдары және зардаптарын азайту, әлемдік практикадағы АЭС-те болған 
апаттардың салдарын талдау. 

 
ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР) САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Ядролық реакторлардың негізгі түрлері 
2. Ядролық отынның негізгі түрлері 
3. Технологиялық қондырғының және корпустың негізгі 

құрыастырымдық түйіндері 
4. Құрастырымдық материалдар мен отынның радиациялық 

төзімділігінет қойылатын талаптар 
5. Нейтрондарды энергиялары бойынша классификациялау 
6. Нейтрондарды баяулатқыштардың түрлері 
7. Жылу тасымалдағыштардың түрлері 
8. Көлік қондырғыларына арналған реакторлардың ерекшеліктері 
9. Шағылдырғыштардың түрлері 
10. Ядролық отынды ұдайы өндіру циклы  
11. Иондаушы сәулелердің көзі 
12. Радиоактивті элементтер химиясы 
13. Уранның жылулық циклінің реакторға дейінгі бөлігі  
14. Уранның жылулық циклінің реактордан кейінгі бөлігі 
15. Ядролық жылулық циклдің соңғы сатысы 
 
ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗБЕСІ 
 

1. Әр түрлі типті ядролық реакторлардың қондырғылары 
2. Ауыр сумен жұмыс істейтін реактор 
3. Жылдам қозғалатын нейтрондармен жұмыс  істейтін реактор 
4. Реакторлардың түрлері 
5. Белсенді аймақтағы температуралық эффект 
6. Реактивтіліктің қуатты эффекті және оның коэффициенті 
7. Реакторды самариймен улау 
8. Реакторды ксенонмен улау 
9. Реакторды реттегіш құралдар 
10. Реактордың энергия ресурсы, энергия өндіру 
 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Реактивтіліктің температуралық коэффициенті 
2. Реакторды басқару жүйесі 
3. Нейтрондардың тығыздығы және нейтрондар ағынының тығыздығы 



 
 

4. Реактордың аумалы күйдегі нейтрондар ағынының тығыздығы 
5. Аумалы күйдегі реактор 
6. Реакторды нейтрон жұтқыштармен улау 
7. Йодтың жиналуы, йодтық шұңқыр 
8. Реактивтілік қоры 
9. Нейтрондардың флюенсі, нейтрондар тоғы, тоқ тығыздығы 
10. Электр өндіру қисығы, жанып біту қарқыны 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 
Берілген пәнді оқытудың басты мақсаты студенттердің ғылыми-

техникалық білімін және дағдыларын қалыптастыру, тәжірбиелік ядролық 
физика мен ядролық технология салаларында ғылыми және педагогикалық 
жұмыстарды жүргізуге үйрету. Курс ионизациялық нұрлануды өлшеуге 
арналған әртүрлі детекторлар мен құрылғыларға, сондай-ақ олардың 
практикалық қолданысы мен  ұлттық  ядролық қауіпсіздік жүйесіндегі 
маңызына негізделген. 

«Ядролық нұрлар детекторы»  курсы аса танымал альфа, бетта, гамма 
және нейтрондық нұрлар детекторларының жұмыс істеу принципін, сонымен 
қатар ядролық және басқа радиоактивті материалдарды детекторлаудың өзекті 
әдістерін толық қамтиды. 

Пререквизиттер: «Кванттық механика», «Элементар бөлшектер және 
атом ядросы физикасына кіріспе». 

Постреквизиттер: «Ядролық физиканың тәжірбиелік әдістері», 
«Ядролық реакциялар физикасы», «Атом ядросының құрылымы» және т.б.  

«Ядролық нұрлар детекторы»  пәнін меңгерген Бакалаврға  қойылатын 
талаптар: 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент мына мәселелер туралы  
1) түсінік алуға тиіс: 
- ядролық физика саласындағы негізгі тәжірибелік және теориялық 

зерттеу әдістері туралы; 



 
 

- тәжірибілерді ұйымдастыру және қоюдағы ядролық нұрлар 
детекторының маңызы және алатын орны туралы; 

2) білуге тиіс: 
- әртүрлі типтегі детектордың (газ, сұйық, қатты) жұмыс істеу 

принципін;  
- ядролық физика саласында қойылатын тәжірибелік қондырғылар 

сызбасындағы орны мен рөлін; 
3) игеруге тиіс: 
- кез-келген типтегі детекторларды тәжірибелік қондырғылар 

сызбасына қоса білу; 
- олардың сапасын жақсарту мақсатында детекторлардың 

параметрлерін өзгерте білу. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырып атауы 
1 Ядролық нұрларды тіркеудің жалпы түсінігіне кіріспе.  
2 Бөлшектер мен нұрлардың жалпы қасиеттері. Нұрлардың затпен 

өзара әсерлесуі 
3 Детектордың  негізгі сипаттамалары 
4 Детектордың  негізгі типтері 
5 Ионизациялық детекторлар 
6 Черенков детекторы 
7 Сцинтилляциялық детекторлар 
8 Жартылай өткізгішті детекторлар 
9 Ядролық нұрлануды өлшеу. Нейтрондарды тіркеу 
10 Ядролық электроника 
11 Ядролық  нұрлар спектрометриясы 
12 Масс-спектрометрлер 
13 Радиометрия 
14 Өндірістік радиометриялық құрылғылар 
15 Элементар бөлшектер детекторы 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
«Ядролық нұрлар детекторы» газдық, ионизациялық, жартылай 

өткізгіштік және сцинтилляциялық тіркегіштердің жалпы жұмыс істеу 
принципін зерттейді. «Ядролық нұрлар детекторы»  пәнінің аясында гамма-
кванттардың, нейтрондардың, сонымен қатар, жоғары және өте жоғары 
энергиялы бөлшектерді тіркеудің ерекшеліктері қарастырылады.  

Пәннің мақсаты - ядролық нұрлар детекторының қасиеттерін, ядролық 
нұрлар детекторын қолдану әдістерін, тіркегіштерді жасау және құрастыруды 
оқып үйрену.  



 
 

Пән мақсатына жету дәрістерді оқу мен зертханалық сабақтарды жүргізу 
арқылы жүзеге асады. Дәріс барысында оқылатын пәннің іргелі заңдылықтары, 
негізгі түсініктері айтылады, альфа, бетта, гамма нұрлар және нейтронды 
детекторлар (ионизациялық тіркегіштер, Черенков санағышы, 
сцинтилляциялық және жартылай өткізгішті тіркегіштер) қарастырылады.  

Зертхана сабақтарында ядролық әдістерді қолданатын құрылғылармен 
жұмыс істеу дағдылары қалыптасады және оның қолданбалы салаларда 
пайдалануы; есептерді шығару әдістері; тәжірибелік жұмыстарды істеу әдістері 
және ядролық нұрларды тіркеу бойынша физикалық практикум жүргізу 
қарастырылады.  

Пәнді оқытудың міндеттері 
- әртүрлі әдістер мен құрылғылар арқылы иондайтын сәулелерді 

тіркеуді үйрету;  
- ядролық нұрларды тіркеу бойынша әртүрлі принциппен жұмыс 

істейтін құрылғыларды пайдалануды үйрету; 
- радиациялық нұрлар көздерін; оларды өлшеу және сандық баға беру 

әдістерін оқып уйрету. 
Осы пәннің зерттеу обьектісіне атом ядросы және элементар бөлшектер, 

альфа, бетта, гамма нұрлар жатады. 
Бұл пәнді оқу әдістеріне тәжірибелік мәліметтерді өңдеу әдістері жатады. 
Бұл пәннің басқа ғылымдар арасында алатын орны мен рөлі. 

Ядролық физикада жүргізілетін кез келген тәжірибелердің басты элементі 
ретінде тіркегіштерді қолданамыз, сондықтан тіркегіштер элементар бөлшектер 
мен атом ядросын зерттеу кезінде басты рөл атқарады. 

Пән ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу 
Иондаушы сәулелерді тіркеудің тарихы – бөлшектерді тіркеудің жаңа 

әдістерін жасау мен ескі әдістерді жетілдіруінен негіз алады. Бөлшектерді 
тіркеудің жаңа әдістерін жасау неше мәрте Нобельдік сыйлықпен 
марапатталған. Қазіргі таңда әртүрлі детекторлардың комбинациясы болып 
табылатын құрылғылар мен жеке детекторлар саны өте көп. Олар адам қолымен 
жасалған заманауи техникалық мүмкіншіліктің және құрылғылардың жетілген 
үлгісі болып табылады. 

Ядрода болатын барлық үдерістер ықтималды сипатқа ие, сондықтан ядро 
физикасын зерттеу үшін ядродан ұшып шығатын бөлшектерді тіркейтін 
құрылғылар қажет болды. Себебі, ұшып шығатын бөлшек ядрода болып жатқан 
үдерістер туралы ақпарат береді. Сондықтан ғалымдар ядроны зерттеуді одан 
ұшып шығатын бөлшектерді тіркеуден негіз алды. Кейін бөлшектердің 
зарядын, энергиясын, траекториясын айыра алатын тіркегіштер жасалынды. 
Қазіргі таңда аналитикалық қондырғылар мен детекторлардың сәйкестендірілуі 
ядролық электроника саласындағы арнайы құрылғылармен іске асырылады. 
Ядролық физиканың дамуы ядролық электрониканың дамуының салдары 
болып табылады. Кез келген тәжірибелік физикада ядролық электрониканың 
алатын рөлі өте маңызды. 

 



 
 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Ядролық нұрларды тіркеудің жалпы түсінігіне кіріспе.  
Нұрларды тіркеудің жалпы принциптері. Ядролық нұрлар детекторын 

жасаудың мақсаты мен міндеттері.  
 
Бөлшектер мен нұрлардың жалпы қасиеттері. Нұрлардың затпен 

өзара әсерлесуі. 
Ядролық нұрлардың затпен әсерлесуінің ортақ заңдылықтары. 

Зарядталған ауыр бөлшектердің зат арқылы өтуі. Зарядталған жеңіл 
бөлшектердің зат арқылы өтуі. 

 
Детектордың негізгі сипаттамалары. 
Эффективтілік. Кеңістіктік ажыратымдылық қасиеті. Уақыттық 

ажыратымдылық қасиеті. Өлі уақыты.  
 
Детектордың негізгі типтері. 
Іздік детекторлар: Вильсон камерасы, көпіршіктік камера, ядролық 

фотоэмульсиялық, ұшқын камералары.  
Электрондық детекторлар: Ионизациялық камера, пропорционалдық 

санағыштар, сцинтилляциялық санағыштар, Черенков санағыштары, 
спектрометрлер. 

 
Ионизациялық детекторлар.  
Ионизациялық типтегі газбен толтырылған детекторлар. Ионизациялық 

камера. Жұмыс істеу принциптері мен негізгі сипаттамалары.  Ионизациялық 
камераның конструкциясы. Ток камералары. Импульстік камералар. 

 
Черенков детекторы. 
Черенков санағышы.  Черенков санағышының жұмыс істеу принципі. 

Черенков санағышының конструкциясы. Черенков санағышының қасиеттері. 
Черенков санағышын қолдану. 

 
Сцинтилляциялық детекторлар. 
Сцинтилляциялық санағыш. Сцинтилляциялық санағыштың жұмыс істеу 

принципі. Сцинтилляция және сцинтилляторлар. Сцинтилляциялық 
санағыштың конструкциясы. Сцинтилляциялық санағыштағы шу. 
Сцинтилляциялық санағыштың қасиеттері. Сцинтилляциялық санағышты 
қолдану.  

 
Жартылай өткізгішті детекторлар. 
Жартылай өткізгішті детекторлардың жұмыс істеу принципі. Жартылай 

өткізгішті детекторлардың конструкциясы. Жартылай өткізгішті 
детекторлардың  қасиеттері.  Жартылай өткізгішті детекторларды қолдану. 



 
 

 
Ядролық нұрлануды өлшеу. Нейтрондарды тіркеу. 
Нейтрондарды тіркеу принципі. Нейтрондарды тіркеуде қолданылатын 

ядролық реакциялар. 
 
Ядролық электроника. 
Жалпы мағлұматтар. Ядролық электрониканың компоненттері. 

Тіркегіштен келген импульстарды (пішінін, амплитудасын) түрлендіру. Алдын-
ала күшейткіш, негізгі күшейткіш, амплитуданы уақыт бойынша түрлендіргіш. 
Шмидт схемасы. 

 
Ядролық нұрлар  спектрометриясы. 
Ядролық нұрлардың спектрлері. Спектрометрлер. Спектрометрлердің 

негізгі сипаттамалары.  
а) альфа-спектрометрлер. Жылдам зарядталған бөлшектердің 

спектрометрлері: 1) ионизациялық камера негізінде құрылған; 2) жартылай 
өткізгішті санағыштар негізінде құрылған; 

ә) гамма-спектрометрлер: 1) сцинтилляциялық санағыштар негізінде 
құрылған; 2) жартылай өткізгішті санағыштар негізінде құрылған; 

б) нейтрондық спектрометрлер.  
 
Масс-спектрометрлері. 
Масс-спректрометрлердің тарихы. Масс-спектрометрлердің жұмыс істеу 

принципі және құрылымы. 
 
Радиометрия  
Радиометриялық әдістер. Радиоактивті дайындамалар. Дайындама 

үлгілері. Радиоактивті дайындамаларды әзірлеу әдістері. Дайындаманың 
радиоактивтілігін өлшеу. Газдар радиометриясы. 

 
Өндірістік радиометрлік құрылғылыр 
Тіркегіштер.  Нұрлануды тіркеу блоктары. Қайта санау құрылғылары. 

Радиометрлер. Анализаторлар.  
 
Элементар бөлшектер детекторы 
Бөлшек тіркегіштері. Калориметрлер. Вильсон камерасы. Диффузиялық 

камера. Көпіршіктік камера. Ұшқын камера. Дрейфтік камера. 
 

ПРАКТИКАЛЫҚ (ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ) САБАҚТАРЫНА 
ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Сцинтилляциялық спектрометр 
2. Ішкі конверсия коэффициентін анықтау 
3. Жартылай өткізгішті альфа-спектрометр 



 
 

4. Энергетикалық спектрометрдің амплитудалық сызықтық пішіні. 
(ионизациялық камера негізінде, сцинтилляциялық санағыш негізінде, 
ионизациялық тіркегіш негізінде құрылған спектрометрлер) 

5. Гейгер-Мюллер санағышының өлу уақытын анықтау 
6. Электромеханикалық нумератордың өлу уақытын анықтау 
7. Жоғарғы энергиялы бөлшектермен сәулеленген ядролардың 

ыдырау өнімдерін сұрыптау. 
 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Өзі сөнетін  санағыштар 
2. Стриммерлік камералар 
3. Гейгер-Мюллер санағышы 
4. Тәждік санағыштар 
5. Ұшқын санағыштары 
6. Вильсон камерасы  
7. Диффузиялық камера 
8. Көпіршіктік камера 
9. Газдық детектордағы сигналды күшейту әдісі мен принципі 
10. Электрондық детектордың өлі уақытын азайту әдістері 
11. Нұрларды тіркеудің ионизациялық әдісі 
12. Нұрларды тіркеудің  сцинтилляциялық әдісі 
13. Нұрларды тіркеудің  люминесценциялық әдісі 
14. Ядролық фотоэмульсия әдісі 
15. Химиялық әдіс 

 
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК САБАҚТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Бейорганикалық  сцинтилляторлар және олардың ерекшеліктері 
2. Органикалық сцинтилляторларжәне олардың ерекшеліктері 
3. Сұйық сцинтилляторлар 
4. Пластикалық сцинтилляторлар 
5. Фотоэлектрондық көбейткіштер 
6. Калориметрлер 
7. Черенков санағыштарының типтері және олардың қолданылуы  
8. Нейтрондық монитордың жұмыс істеу принципін және құрылысын 

оқып үйрену 
9. Мюонды телескопты оқып үйрену 
10. Калориметр құрылысын оқып үйрену 
11. Нейтронды тіркеу әдістері  
12. Нейтриноны тіркеу бойынша тәжірибиелер 
13. Уақыттық таралуды өлшеу 



 
 

14. Дәл келу және дәл келмеу әдістері 
15. Годоскопиялық құрылғы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 
специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 
русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 
качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» предшествует 
общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные дисциплины 
специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 
иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 
- о правилах  построения научного текста и языкового оформления;  
- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 
-  об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 
- знать  научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 



 
 

-  правила продуцирования текстов разных жанров; 
-  речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 
-  основы деловой коммуникации и документации; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и  

письменного текста; 
- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 
- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 
- технологию самостоятельного поиска научной информации как основы  

профессиональной деятельности; 
-  быть компетентным в профессиональной области делового общения. 
- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.  
Содержание программы определяется коммуникативными потребностями 

студентов в научно-профессиональной сфере. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 

1 Введение в предметную область специальности на 
профессиональном русском языке 

2 
Профессиональный язык в области ядерной физики и его 

составляющие. Профессиональная терминология как основной 
признак научного стиля 

3 Обучение научному стилю речи как языку специальности 
«Ядерная физика»  

4 
О научных методах исследования в ядерной физике.  Правила 

выбора методов в соответствии с темой и коммуникативными 
задачами 

5 Структура научно-исследовательских работ по профилю 
специальности. Требования к содержанию работы 

6 Основная терминология ядерной физики в учебно-
профессиональной и научно-профессиональной сферах 

7 Официально-деловые тексты и их разновидности: 
законодательные, административно-канцелярские 

8 Развитие профессиональной компетенции при работе с 
научными текстами по специальности «Ядерная физика» 

9 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 
специальности «Ядерная физика» 

10 Характеристика содержания предметной области по 
специальности на русском языке 

11 Устная научно-профессиональная речь 
12 Общение как механизм взаимодействия и речевого 



 
 

воздействия в деловой сфере 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  на 
русском языке  и обеспечение профессионально-ориентированной языковой 
подготовки компетентной личности, способной адекватно выстраивать 
общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-физиков 
ядерщиков представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках 
речевой коммуникации в  профессиональной сфере, как об объектах, 
формирующих у будущих специалистов профессиональной  компетенции – 
способности решать лингвистическим средствами реальные коммуникативные 
задачи в конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной 
деятельности. Помочь студентам понять сущность текста по специальности 
«Ядерная физика», его основную терминологию: познакомить с типологией 
профессиональных  текстов и их компонентов. Практическая задача курса – 
привитие навыков теоретически обоснованного анализа текстов, стратегии и 
тактики речевой коммуникации в  профессиональной сфере. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в предметную область специальности на профессиональном 

русском языке 
Важность и необходимость умения преподавать ядерную физику и 

формирование физических терминов на русском языке. Физические основы 
механики. Кинематика. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество 
и магнетизм. Волновое уравнение для электромагнитного поля. Квантовая 
физика. Свойства атомных ядер. Состав ядра. 

 
Профессиональный язык в области ядерной физики и его 

составляющие. Профессиональная терминология как основной признак 
научного стиля 

Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой 
деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. 
Основные способы терминообразования. Научная терминология физики. 
Узкоспециальные отраслевые термины физики. 

 
Обучение научному стилю речи как языку специальности «Ядерная 

физика»   
Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 



 
 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного научного 
стиля речи.  

 
О научных методах исследования в ядерной физике. Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами 
Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с бумажными 
и электронными носителями. 

 
Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности. Требования к содержанию работы 
Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 
цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 
использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 
библиографии. 

 
Основная терминология ядерной физики в учебно-профессиональной 

и научно-профессиональной сферах  
Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 
разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-
популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов и 
жанров научных текстов. Основная терминология физики дефиниции терминов 
в специальных научных текстах. Термины в научно-популярных текстах, 
особенности их образования в русском языке. 

Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 
Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация и 
анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной работе 
по специальности. 

 
Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские 
Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Распорядительные документы. Документирование трудовых отношений их 
терминологические особенности.  

 
Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности «Ядерная физика» 
Усвоение специального профессионально-ориентированного материала с 

использованием его в профессиональных ситуациях. 



 
 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения специальных 
смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе их 
интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий портрет 
и научный вклад учёных-физиков. 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 
электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 
портрета ученого-физика. 

Термины, обозначающие этапы развития физической науки, различных 
научных направлений, течений, школ, методов, принципов, подходов, 
процессов, законов.  

 
Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности «Ядерная физика» 
Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь  русского 

языка с дисциплинами специальности «Ядерная физика».  
Развитие умений самостоятельной работы со  справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 
 
Характеристика содержания предметной области по специальности 

на русском языке  
Техника написания аннотаций. Реферат. Типология рефератов. Техника 

составления реферата. Написание тезисов. Написание сообщений. Написание 
частных писем. Принципы составления деловых писем. Написание биографий. 
Рецензия. Структура рецензии. Отзыв и его назначение. Резюме-выводы. 

 
Устная научно-профессиональная речь 
Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. Общение 

как механизм взаимодействия, в который включён субъект - языковая 
активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое взаимодействие, 
речевое воздействие. Стимулированный диалог – обращение, предложение, 
совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность предложений, 
связанных семантически и формально при помощи различных языковых 
средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 
координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 
профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 
(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 
собеседников. 



 
 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 
деловой сфере 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 
диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 
(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной картине 
мира. 

Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 
переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 
общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и результаты 
деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. Невербальные 
средства общения. Правила оформления презентаций и докладов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основные признаки текста по физике: связность, логичность, 
объективность, точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 
завершенность. 

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

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

4. Интерпретация и анализ текстов по физике в аспекте категорий 
воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

5. Интерпретация и анализ текстов по физике в аспекте категорий 
интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

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

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

собеседников. 
9. Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 
1. Выделить термины и их дефиниции в научных текстах по физике, 

объединённых одной темой (тексты на выбор). 
2. Охарактеризовать компрессию текста по физике как интенсивный 

способ свёртывания информации. 
3. Определение интенции (замысла) в научном тексте по физике. 

Основные принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 



 
 

4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной информации и 
понятие текстовой нормы – для деловой и справочной литературы. 

5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности 
«Физика». Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Классификация терминологии  в контексте формирования 
гуманитарной картины мира ученого-физика. 

2. Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 
словарями (Физический энциклопедический словарь). 

3. Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 
Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4. Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 
адресата. Понятие речевого жанра. 

5. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 
Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 
умозаключении. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Реформы, происходящие в системе образования Республики Казахстан, 

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

Языковая политика Казахстана, основанная на идее триединства языков, 
предполагает изучение английского языка как средства международного 
общения, наряду с государственным казахским языком и русским, как языком 
межнационального общения. Расширение международной интеграции, 
активное внедрение новых информационных технологий, становление 
многополярного, поликультурного и многоязычного мира предполагает 
использование английского языка как средства международного общения и 
интернационализации системы образования РК. 

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

В этой ситуации владение иностранным языком является основным 
инструментом успешной социальной деятельности человека в 
мультикультурном и полиязычном обществе, фактором культурного и 
интеллектуального развития и воспитания личности, обладающей 



 
 

общепланетарным мышлением.  
Одним из обязательных компонентов программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов, мобильных в образовательном 
пространстве и востребованных на отечественном и международном рынках 
труда, является предмет «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык». В настоящее время сформировался социальный заказ на выпускников 
университетов с глубоким знанием иностранных языков, что обусловило 
особое место дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык» среди других курсов в системе подготовки бакалавров, поскольку 
невозможно переоценить значение иностранных языков в доступе к мировым 
академическим знаниям. 

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

Данная программа направлена на обеспечение реализации  
компетентностного подхода, так как она базируется на следующих принципах: 

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

- учет междисциплинарных связей при отборе компонентов содержания 
обучения; 

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

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

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

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

иностранный язык» является смещение акцента обучения с лингвистического 
на лингвопрофессиональную подготовку будущих специалистов, которая 
осуществляется путем усиления междисциплинарных связей между 
иностранным языком и профилирующими предметами. 

Настоящая программа предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности 5В060500 – «Ядерная физика»  и имеет целью формирование у 
студентов исключительно профессионально-коммуникативной компетенции, 
что предполагает следующие коммуникативные умения:  

• читать и понимать аутентичные тексты по специальности; 



 
 

• понимать аутентичные устные тексты монологического и 
диалогического характера в форме сообщения, лекции, интервью, беседы, 
дискуссии; 

• аннотировать письменные и устные аутентичные научно-
популярные и научные тексты по специальности на английском языке; 

• выступать с сообщениями, докладами, презентациями, обзорами по 
различным профессиональным темам;  

• составлять письменные тексты  информативного характера  
(сообщение, доклад, обзор); 

• вести деловую переписку; 
• выполнять письменный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной и с родного языка на английский;  
• выполнять устный перевод текстов по специальности с 

иностранного языка на родной. 
К концу курса обучения студент должен знать: 
-  достаточный объем лексики, необходимой для эффективного общения в 

профессиональной среде и терминологию в рамках своей специальности; 
- основные грамматические явления, характерные для устной и 

письменной профессиональной речи; 
- основы деловой переписки в рамках международного сотрудничества; 
- правила речевого этикета при общении в профессиональной среде. 
уметь: 
- пользоваться лексикой повседневного общения и терминологией  по 

выбранной специальности; 
- свободно читать и переводить оригинальную литературу по избранной 

специальности c последующим анализом, интерпретацией и оценкой 
извлеченной информации;  

- письменно передавать на иностранном языке и корректно оформлять 
информацию в соответствии с целями и задачами обучения (реферат, 
аннотация, резюме);  

- письменно переводить тексты по специальности; 
- участвовать в профессиональной дискуссии, беседах за “круглым 

столом”;  
- воспринимать на слух и понимать публичные выступления при 

непосредственной и опосредованной коммуникации (лекции, доклады, теле- и 
интернет-программы). 

иметь навыки: 
- ведения научной беседы по специальности в формах монолога, 

диалога/полилога (доклад, сообщение, дискуссия, дебаты, прения, беседы за 
“круглым столом”); 

- написания и презентации статьи сообщений и докладов, связанных с 
научными интересами обучаемых (научный доклад, сообщение, тезисы, 
постерный доклад, реферат, аннотация); 



 
 

- работы с лексикографическими источниками на иностранном языке 
(традиционными и on-line); 

- самостоятельного чтения и перевода оригинальной литературы по 
специальности с целью извлечения нужной информации. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 

1 Введение в физику.  
Способы терминообразования в физике 

2 
Кинематика.  
Времена группы Indefinite,  Perfect, Continuous. (Present/Past 

Perfect Continuous; Future Perfect ) 

3 Вращательное движение тела.  
Структура простого предложения (Simple sentence) 

4 
Первый закон Ньютона.  
Структура сложноподчиненного предложения (Complex 

sentence) 

5 Второй закон Ньютона.  
Прямая и косвенная речь (Direct and indirect speech) 

6 Третий закон Ньютона.  
Страдательный залог (Passive voice) 

7 Принцип относительности Галилея.  
Согласование времен (Sequence of tenses) 

8 Импульс.  
Сослагательное наклонение (Subjunctive mood) 

9 
Работа, мощность, энергия.  
Условные предложения (Conditional sentences) . Условные 

придаточные предложения с инверсией (had, were, could, should) 

10 
Актуальные проблемы физической науки.  
Инфинитив в составе сложного дополнения (Complex object with 

the infinitive) 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
Цель и задачи дисциплины: 
Основной целью обучения дисциплине “Профессионально-

ориентированный иностранный язык” является формирование 
профессионально-коммуникативной компетенции у студентов, обучающихся 
по 5В060500 – «Ядерная физика» для применения его как в профессиональном, 
так и в повседневном общении.    

Задачи обучения:  
- Развить в студентах восприятие иностранного языка как источника 



 
 

информации и иноязычного средства коммуникации, в целях его использования 
для формулирования собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к общению в устной и письменной формах 
как в социальной, так и в профессиональной сферах коммуникации; 

- научить студентов использовать иностранный язык как средство 
расширения и углубления системных знаний по специальности и как средство 
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами возможности иностранного языка как 
источника расширения их языковой, познавательной, межкультурной и 
прагматической  компетенций. 

Образовательные технологии 
Изучение дисциплины «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» направлено на формирование профессионально-
коммуникативной компетенции посредством различных образовательных 
технологий. Основное внимание при этом уделяется устной речи, 
интегративным видам чтения (поисковое, просмотровое, изучающее), 
аудированию и письменной речи (аннотирование, резюмирование), а также 
письменному и устному переводу.  

В процессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку широко используются активные методы обучения, имеющие 
профессиональную направленность для формирования социально-
профессиональной компетентности студентов как: проектная работа, 
ситуационные игры (совещание, международные консультации, переговоры), 
круглые столы, интегративные задания в форме дискуссии, дебатов, мозгового 
штурма, конференции, презентация докладов, публичные выступления с 
сообщениями по специальности.   

Учебные материалы, используемые в процессе обучения данной 
дисциплине, включают аутентичные тексты различного уровня сложности, 
видео- и мультимедийные материалы, сопровождаемые системой упражнений, 
направленные на поступательное и комплексное развитие профессиональных 
умений речевой деятельности. Тексты, предлагаемые для изучения на данном 
этапе,  включают научные статьи,  литературу по специальности.  

Форма обучения. 
Формы обучения предусматривают: 
- аудиторные групповые занятия студентов под руководством 

преподавателя; 
- обязательную самостоятельную работу студентов по заданию 

преподавателя, контролируемую во время аудиторных групповых занятий 
(СРС); 

- индивидуальную самостоятельную работу студентов под руководством 
преподавателя, контролируемую во время консультации (СРСП); 

- внеаудиторную работу студентов под руководством преподавателя, 
проводимую по желанию студентов в различных формах (клубы, 



 
 

художественная самодеятельность, олимпиады и т.п.) согласно интересам 
студентов. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в физику. Способы терминообразования в физике 
Введение в физику. Основные понятия и термины. Основные 

теоретические проблемы физики. Основные разделы физики: механика, 
молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, атомная физика, 
ядерная физика.  

 
Кинематика. Времена группы Indefinite, Perfect, Continuous. 

(Present/Past Perfect   Continuous; Future Perfect ) 
Материальная точка. Тело отсчета. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Ускорение. Мгновенное 
ускорение. Закон сложения скоростей. 

 
Вращательное движение тела. Структура простого предложения 

(Simple sentence) 
Угловое перемещение. Угловая скорость. Период вращения. Частота 

вращения. Ось вращения. Движение тела по окружности. Линейная скорость. 
Центростремительное ускорение.  

 
Первый закон Ньютона. Структура сложноподчиненного 

предложения (Complex sentence) 
Инерциальная система отсчета. Равномерное и прямолинейное движение. 

Состояние покоя. Инерция. Инертность. Масса тела.   
 
Второй закон Ньютона. Прямая и косвенная речь (Direct and indirect 

speech) 
Второй закон Ньютона. Масса, ускорение, сила. Равнодействующая сил. 

Принцип суперпозиции.   
 
Третий закон Ньютона. Страдательный залог (Passive voice) 
Третий закон Ньютона. Действие и противодействие. Вектор и модуль 

силы. Взаимодействие.  
 
Принцип относительности Галилея. Согласование времен (Sequence 

of tenses) 
Принцип относительности. Инерциальные и неинерциальные системы 

отсчета. Сложение скоростей. Абсолютность законов. 
 
Импульс. Сослагательное наклонение (Subjunctive mood) 



 
 

Импульс. Импульс системы частиц. Замкнутая система. Закон сохранения 
импульса. Второй закон Ньютона. 

 
Работа, мощность, энергия. Условные предложения (Conditional 

sentences) . Условные придаточные предложения с инверсией (had, were, 
could, should)  

Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия. Механическая энергия системы. Консервативные силы. Закон 
сохранения энергии.  

 
Актуальные проблемы физической науки. Инфинитив в составе 

сложного дополнения (Complex object with the infinitive) 
Общая теория относительности. Движение планет. Темная материя и 

темная энергия. Черные дыры. Квантовая механика.   
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. О предметной области физики на профессиональном иностранном 

языке. 
2. Использование профессиональных технических словарей для 

освоения базовых понятий физики на иностранном языке. 
3. Профессиональная терминология на иностранном языке в области 

основ механики. 
4. Профессиональная терминология на иностранном языке в области 

основ молекулярной физики. 
5. Профессиональная терминология на иностранном языке в области 

основ электричества. 
6. Профессиональная терминология на иностранном языке в области 

основ магнетизма. 
7. Профессиональная терминология на иностранном языке в области 

основ оптики. 
8. Профессиональная терминология на иностранном языке в области 

основ атомной физики. 
9. Профессиональная терминология на иностранном языке в области 

основ ядерной физики.  
10. Обсуждение перспектив развития современных основ и принципов 

современной физики на иностранном языке. 
 

Семинарские занятия 
 

Семинарские занятия проводятся преподавателями иностранных языков с 
привлечением преподавателей профилирующих кафедр, читающих лекции на 
иностранном языке, нацеленные на предоставление информации из предметной 



 
 

области специальности, предпочтительно, чтобы темы лекции содержали 
базовые понятия,  основные принципы и составляющие профилирующей 
специальности. На  практических занятиях  преподаватель   иностранного 
языка  проводит работу по более детальному усвоению материала лекции.  

Задача преподавателя иностранного языка  заключается в формировании 
и развитии иноязычной компетенции студентов в сфере выбранной 
специальности. Процесс обучения строится на использовании 
коммуникативной методики, ориентированной  на достижение практического 
результата:  усвоение терминологической лексики, чтение и перевод  текста по 
специальности,  извлечение из аутентичной литературы  профессионально-
значимой информации, общение в конкретных профессиональных сферах и 
ситуациях, написание статей и сообщений и докладов, аннотирование и 
реферирование литературы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 
 

1. Подготовка обзорной научной статьи по тематике исследования на 
иностранном языке. 

2. Написание эссе на тему перспективных направлений развития 
физических технологий и техник на иностранном языке. 

3. Участие в научных международных студенческих конференциях и 
посещение лекций зарубежных ученых-профессоров. 

4. Чтение и анализ научно-технической литературы по направлению 
исследования на иностранном языке. 

5. Провести обзор литературы по базовым тенденциям развития разделов 
физики на иностранном языке. 

 
Самостоятельная работа студентов 

 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это особый вид учебной 

деятельности студентов, направленный на самостоятельное выполнение 
дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности 
и углубление знаний в области изучаемого иностранного языка.  

СРС связана с реализацией практических задач, обеспечивающих 
развитие творческой активности, исследовательского подхода в освоении 
учебного материала. 

Внеаудиторная форма СРС предполагает самостоятельное освоение 
учебного материала в условиях библиотеки, компьютерного класса,. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 
(СРСП) проводится в виде аудиторного занятия. СРСП выполняет две функции: 
консультативную и контролирующую.   

Консультативная функция: 
- помощь в самостоятельной работе студентов; 



 
 

- помощь студенту в выборе методов работы, необходимых для усвоения 
учебного материала; 

- способствование углубленному изучению учебного материала.  
Контролирующая функция СРСП осуществляется в ходе текущего, 

рубежного и итогового учета и оценки знаний студентов для повышения 
мотивации.  

Данной программой предусмотрены следующие типы заданий для 
СРС: 

1. Чтение и перевод 30 страниц монографии, научных статей по 
специальности на языке оригинала. 

2. Составление словаря специальной терминологии. 
3. Подготовка реферата по прочитанной литературе. 
4. Аннотирование статей по специальности. 
5. Подбор и обработка Интернет-материалов. 
6. Презентация проектной работы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Подготовка доклада и выступление с презентацией на актуальные 
проблемы современной физики перед аудиторией на иностранном языке. 

2. Исследование проблемных задач классической физики и выступление 
с докладом перед аудиторией на иностранном языке. 

3. Постановка конкретных физических задач и формулирование хода их 
решений перед аудиторией на иностранном языке. 

4. Письменный и устный анализ научных физических текстов в разных 
формах академического письма и устного доклада на профессиональном 
иностранном языке. 

5. Профессиональная коммуникация на иностранном языке в форме 
устных выступлений, презентаций, докладов. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Берлина И.К., Помпа М.Г. Старшинова Е.К. Учебник английского 

языка для 2 курса естественных факультетов университетов. М. ВШ. 1985. 
2. Агабекян И.П. Коваленко П.И. Английский для инженеров. 2002.  
3. General Physics in Terms. Yermilov A.N., Yermilova Y.V. Almaty. 2001. 
4. Yelena V.Yermilova, Artem N. Yermilov. Speak this out. Almaty. 2006. 
5. Novikov Valeri D., Russian-English Dictionary of Physics, Russo, Moscow. 

2003. 76 000 terms. 928 pages.  
 

Дополнительная: 



 
 

1. Fundamentals of  Physics. 2008. Электронный учебник для подготовки 
к сдаче международного экзамена по физике. 

2. Курашвили Е.И. Английский язык для студентов – физиков: первый 
этап обучения: Учебник – третье изд, переработанное. М.: Изд-во «Астрель»: 
Изд-во «Аст», 2002. – 317 с. 

3. Поталуева А.А., Хомутова Е.В. Учебник английского языка для 
физиков. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 260 с. 

4. Смирнова Л.Н. Scientific English. A Beginners’ Course. Английский 
язык для научных работников. Курс для начинающих. Л: Изд-во «Наука», 1980. 
– 248 с. 

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

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

редакцией Д.М. Толстого. М: «Русский язык». 1978. – 848 с. 
8. Полякова Т.Ю. Английский язык для инженеров. Изд-во «Высшая 

школа», 2000.  
9. Михеева А.В., Савинова Е.С., Смирнова Е.С., Черная А.И. Словарь-

минимум для чтения научной литературы на английском языке. 4-е издание. М: 
Изд-во «Наука», 1969. – 133 с. 

10. Образцов П.И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов. Орел: ОГУ, 
2005. 114 с.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Особенностью современной жизни является проникновение во все сферы 

человеческой деятельности достижений научно–технического и 
информационного прогресса, который в свою очередь опирается на широкое 
использование математических знаний. Математические дисциплины играют 
существенную роль в образовании специалистов не только естественных, но и 
технического профиля. В связи с этим, при изложении курса математического 
анализа на первой ступени высшего технического образования перед 
преподавателями ставятся следующие задачи: 

- рассматривая математическую культуру как часть 
общечеловеческой культуры, способствовать формированию 
высоконравственной гражданской позиции обучаемых, становлению целостной 
высокоинтеллектуальной личности, способной решать сложные задачи, 
которые ставит жизнь; 

- дать представление: 
а) о месте математики в системе естественных и технических наук; 
б) о неразрывном единстве прикладной и фундаментальной математики; 
в) о преимуществах математического моделирования и его технической 

эффективности; 
- ознакомить студентов с основными понятиями и методами 

современной математики; 
- научить применять математические знания при исследовании 

реальных физических процессов и решении профессиональных задач; 



 
 

- развить у студентов способности к абстрактному и логическому 
мышлению;  

- воспитать у студентов мотивацию к глубокому изучению 
математики как языка общения цивилизованных специалистов, без которого 
невозможно овладеть специальными дисциплинами, необходимыми им в их 
будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 
• нахождение пределов от последовательностей; 
• нахождение предела функций в точке; 
• основы дифференциального и интегрального исчисления; 
уметь: 
• применять методы интегрального исчисления для решения 

практических задач; 
• решать типовые задачи по основным разделам курса, используя методы 

математического анализа; 
владеть: 
• методами содержательной интерпретации полученных результатов; 
• методами интегрального исчисления. 
Каждая тема позволяет организовать творческую самостоятельную 

работу студентов, которая будет способствовать становлению специалиста, 
обладающего значительным творческим потенциалом. Содержание и формы 
контролируемой самостоятельной работы студентов должны соответствовать 
целям и задачам подготовки специалистов. 

Особое внимание следует обращать на организацию индивидуальной 
работы студентов под руководством преподавателя. Рекомендуется разработка 
системы индивидуальных заданий. 

Данная программа предназначена для студентов физико-технических 
специальностей высших учебных заведений.  

В соответствии со стандартами специальности ядерная физика учебная 
программа предусматривает для изучения курса всего 3 кредита, в том числе 
лекционных – 1 кредита, семинарских – 2 кредита. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение 
2 Введение в математический анализ. Понятие множества 

3 Числовые последовательности. Сходимость числовых 
последовательностей 

4 Функция. Предел функции в точке и на бесконечности. Основные 
теоремы о пределах функции 

5 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Дифференцируемость функции. Основные правила нахождения 
производных 



 
 

6 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Формула Тейлора, имеющий 
остаточный член в форме Лагранжа. Исследование функции с 
помощью производной 

7 Исследование функции с помощью производной 

8 
Неопределенный интеграл. Первообразная функции. Неопределенный 
интеграл и его свойства. Замена переменного и интегрирование по 
частям в неопределенном интеграле 

9 Интегрирование рациональных функций 
10 Интегрирование иррациональных функций 
11 Интегрирование тригонометрических функций 
12 Определенный интеграл 
13 Приложения определенного интеграла 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Объектами изучения математического анализа являются математические 

модели. Эти модели могут быть физическими или моделями явлений, поэтому 
исследуя такие модели, мы исследуем реальные явления, встречающиеся в 
жизни, т.е. с помощью математических моделей появляется возможность 
исследования процессов, происходящих в окружающей нас среде. 

В математике одна и та же модель может описывать различные явления, 
например, с помощью уравнения Лапласа описывается стационарное 
распространение тепла в твердом теле и течение жидкости и т.д. 

Математика является абстрактной наукой, но ее применение носит 
конкретный характер. С помощью математики решаются важнейшие 
технические, биологические и другие задачи. 

Разделение математики на чистую и прикладную носит условный 
характер. Для усиления прикладной направленности нужно давать 
приближенные методы вычисления определенного интеграла с использованием 
персональных компьютеров. 

Предмет курса, история, связь с другими математическими дисциплинами, 
значение и роль в естествознании, экономических, технических, социальных 
науках и их приложениях.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение в математический анализ. Понятие множества 
Понятие множества. Обозначения. Логические символы. Множества 

вещественных чисел.  
 
Числовые последовательности. Сходимость числовых 

последовательностей  



 
 

Числовые последовательности. Сходимость числовых 
последовательностей. Предел монотонной ограниченной числовой 
последовательности. Число e .  

 
Функция. Предел функции в точке и на бесконечности. Основные 

теоремы о пределах функции  
Функция. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. 

Основные теоремы о пределах функции. Первый и второй замечательные 
пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение 
бесконечно малых и их использование при вычислении пределов. 
Непрерывность функции. Основные свойства непрерывных функций. 
Непрерывность основных элементарных функций. Классификация точек 
разрыва функции. 

 
Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Дифференцируемость функции. Основные правила нахождения 
производных  

Производная функции, ее геометрический и механический смысл. 
Дифференцируемость функции. Связь между дифференцируемостью и 
непрерывностью функции. Применение дифференциала функции в 
приближенных вычислениях. Основные правила нахождения производных. 
Производная сложной функции. Обратная функция и ее дифференцирование. 
Производная функции заданной параметрически. Дифференциал функции и ее 
свойства. Производные и дифференциалы высших порядков. Физический 
смысл производной второго порядка. Теоремы Ферма, Роля, Лагранжа и Коши.  

 
Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Формула Тейлора, имеющий 

остаточный член в форме Лагранжа. Исследование функции с помощью 
производной 

Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Формула Тейлора, имеющий 
остаточный член в форме Лагранжа. Разложение функций 

( ) ( )nx xxxxe ++ 1,1ln,cos,sin,  с помощью формулы Маклорена.  
 
Исследование функции с помощью производной 
Исследование функции с помощью производной. Признаки монотонности 

функции. Необходимые условия экстремума. Достаточные условия 
существования экстремума. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. 
Асимптоты кривой. Общая схема исследования и построения графиков 
функции. 

 
Неопределенный интеграл. Первообразная функции. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Замена переменного и интегрирование по частям 
в неопределенном интеграле 



 
 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл и его свойства. 
Таблица основных формул интегрирования. Замена переменного и 
интегрирование по частям в неопределенном интеграле.  

 
Интегрирование рациональных функций  
Разложение рациональной дроби. Интегрирование рациональных функций 

путем разложения на простейшие дроби. Метод Остроградского. 
 
Интегрирование иррациональных функций  
Интегрирование иррациональных функций интегрирование 

тригонометрических функций. Подстановки Эйлера. Интегрирование 
биномиального дифференциала. 

 
Интегрирование тригонометрических функций  
Иинтегрирование тригонометрических функций. Интегрирование 

гиперболических функций. 
 
Определенный интеграл 
Определенный интеграл как предел последовательности интегральных 

сумм. Основные свойства определенного интеграла. Связь между 
неопределенных и определенным интегралом. Формула Ньютона-Лейбница. 
Вычисление определенного интеграла методом замены переменного и 
интегрирования по частям. 

 
Приложения определенного интеграла 
Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских 

фигур, длин дуг кривых, объемов тел и поверхностей вращения. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1 Предел последовательности. 
2 Пределы функций.  
3 Первый и второй замечательные пределы. 
4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Дифференцируемость функции. Основные правила нахождения производных.  
5 Правило Лопиталя. 
6 Общий план исследования и построения графиков функций. 
7 Неопределенный интеграл и основные методы его нахождения. 
8 Интегрирование рациональных, иррациональных и 

тригонометрических функций. 
9 Определенный интеграл. Замена переменного и интегрирование по 

частям в определенном интеграле. 
10 Приложения определенного интеграла.  



 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Понятие множества. Множества вещественных чисел. 
2. Число е. 
3. Первый замечательный предел. 
4. Второй замечательный предел. 
5 .  Непрерывность функции. Первая теорема В е й е р ш т р а с с а .  
6 .  Непрерывность функции. Вторая теорема В е й е р ш т р а с с а .  
7. Равномерная непрерывность функции. 
8 .  Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема 

Ф е р м а .  
9 .  Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема 

Р о л л я .  
1 1 .  Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема 

Л а г р а н ж а .  
1 2 .  Основные теоремы дифференциального исчисления. Теорема 

К о ш и .  
13. Правило Лопиталя. 
14. Формула Тейлора Разложение элементарных функций с помощью 

формулы Маклорена. 
15. Исследование функции с помощью производной. 
16. Замена переменного и интегрирование по частям в неопределенном 

интеграле.  
17. Метод Остроградского. 
18. Подстановки Эйлера.  
19. Интегрирование гиперболических функций. 
20. Приложения определенного интеграла в механике и физике.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Множества вещественных чисел. 
2. Предел последовательности. 
3. Пределы функций.  
4. Первый и второй замечательные пределы. 
5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Дифференцируемость функции. Основные правила нахождения производных.  
6. Общий план исследования и построения графиков функций. 
7. Неопределенный интеграл и основные методы его нахождения. 
8. Интегрирование рациональных, иррациональных и 

тригонометрических функций. 



 
 

9. Определенный интеграл. Замена переменного и интегрирование по 
частям в определенном интеграле. 

10. Приложения определенного интеграла.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Аналитическая геометрия»  знакомит студентов с 

аналитическим методом изучения геометрических объектов и некоторыми  
базовыми понятиями современной алгебры. Студенты должны приобрести 
навыки в решений задач аналитической геометрии и линейной алгебры.    Суть 
метода аналитической геометрии состоит в изучении свойств фигуры с 
помощью соответствующего уравнения в некоторой выбранной системе 
координат.  

Основная задача курса – развитие у будущего специалиста достаточно 
широкого взгляда на геометрию и вооружить его конкретными знаниями 
аналитической геометрии. 

Предлагаемая программа изучения курса аналитической геометрии 
строится на концепции “Каждое новое поколение диктует новые формы 
организации информации”. Она рассчитана на подготовку специалистов по 
специальности 5В060500- Ядерная физика. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра, завершившего 
изучение данной дисциплины. Бакалавр должен: 

иметь представление: 
- об основных методах аналитической геометрии; 
- студент должен уметь грамотно анализировать геометрические 

объекты геометрии  и хорошо ориентироваться при решений геометрических 
задач; 

- о наиболее известных теориях и моделях физических явлений и 
процессов  ядерной физике. 

владеть навыками: 
- операции над векторами и введение метода координат;  



 
 

- скалярное, векторное и смешанное произведение векторов, их основные 
свойства, вычислительные формулы, геометрический смысл; 

- вывести уравнения прямой и плоскости; 
- вывести канонические уравнения линий второго порядка и 

поверхностей. 
должен уметь: 
- доказывать утверждения, выводить формулы;  
- решать задачи относительно скалярного, векторного и смешанного 

произведения векторов; 
- решать задачи относительно прямой и плоскости; 
- решать задачи относительно кривых второго порядка; 
- решать задачи относительно поверхностей  второго порядка; 
владеть: 
- современными компьютерными программами; 
- методами построения математической модели физических 

процессов. 
Пререквизиты: знание материалов по геометрии и  по  Алгебре в рамках 

школьной программы и освоения материалов линейной алгебры.   
Постреквизиты: «Математический анализ», «Дифференциальные 

уравнения и уравнения математической физики», «Теория ядерной  физики», 
«Физика элементарных частиц», «Дискретная математика», «Введение в 
теорию атомного ядра», «Физика», «География» и др. Техничесие науки.   

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение 
2 Элементы векторной алгебры 
3 Произведения векторов 
4 Система координат на плоскости.  
5 Прямые на плоскости  
6 Линии второго порядка на плоскости.  
 Метод координат в пространстве 
7 Преобразование декартовой системы координат в декартову. 
8 Плоскости в пространстве.  
9 Прямые в пространстве 
10 Поверхности второго порядка.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Цель преподавания дисциплины 
Изучение предмета  «Аналитической  геометрии» ставить целью дать 

студентам глубокое понимание связи геометрии с микромиром. Главное 



 
 

внимание следует уделить фундаментальным общим и приближенным методам, 
с тем, чтобы студент знал границы их применимости и умел ими эффективно 
пользоваться на практике. Курс геометрии в университете должен обеспечить у 
будущего специалиста достаточно широкого взгляда на геометрию и вооружить 
его конкретными знаниями. 

Цель курса достигается путем чтения лекций, проведения семинарских 
занятий и, если это необходимо, лабораторных работ. 

Для достижения цели дисциплины студент должен знать: 
-глубоко понимать базовые понятия аналитической  геометрии; 
-уметь применять метод координат при исследовании свойств 

геометрических объектов. 
Объекты предмета: отрезок, прямая, плоскость, пространство, линии и 

поверхности второго порядка. 
Роль и место данной дисциплины среди других наук: в данное время 

аналитическая геометрия занимает особую роль среди технических наук  . 
Математические методы  являются сегодня основой для построения 
современной теории солнечной системы, атомного ядра и ядерных реакций и 
очень многих других аспектов фундаментальной, прикладной науки. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Элементы векторной алгебры 
Векторная алгебра и метод координат. Определение вектора. 

Направленный отрезок. Линейные операции над векторами. Линейная 
зависимость и независимость векторов;  Проекции вектора на прямую и 

на плоскость. Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуь 
вектора. Направляющие косинусы. Действия над векторами, заданными 
проекциями. 

 
Произведения векторов 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Выражение скалярного 

произведения через координаты векторов. Некоторые приложения скалярного 
произведения. 

Векторное  произведение векторов и его свойства. Выражение векторного 
произведения через координаты векторов. Некоторые приложения векторного 
произведения векторов. 

Смешанное произведение векторов и его свойства. Выражение 
смешанного произведения через координаты векторов. Некоторые приложения 
смешанного произведения 

 
Метод координат на плоскости 
Аффинная система координат на плоскости. Деление отрезка в данном 

отношении. Прямоугольная система координат на плоскости. Расстояние между 
двумя точками.  Ориентация плоскости.  Угол между двумя векторами на 



 
 

ориентированной плоскости. Полярные координаты. Переход от полярных 
координат к декартовым и обратно. 

 
Прямая на плоскости 
Различные способы задания прямой в аффинной и декартовой 

прямоугольной системах координат. Параметрические уравнения, 
каноническое урвнение, уравнение прямой в отрезках, уравнение прямой, 
заданной двумя точками, уравнение прямой с угловым коэффициентом. Общее 
уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой с вектором номали. 
Нормальное уравнение прямой. Нормирующий множитель. Взаимное 
расположение двух прямых. Угол между прямыми. Расстояние от точки до 
прямой.  

 
Линии второго порядка на плоскости 
Окружность. Эллипс, гипербола и парабола, их канонические уравнения, 

параметрические уравнения. Фокальные радиусы, эксцентриситет. 
Исследование формы эллипса, гиперболы и параболы по их каноническим 
уравнениям. Асимптоты гиперболы. Директрисы эллипса и гиперболы, их 
свойства. Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярной системе 
координат. Центры линий второго порядка. Центральные и нецентральные 
линии. Асимптотические направления, касательные, диаметры, главные 
направления и оси линий второго порядка. 

 
Метод координат в пространстве 
Координаты точек в пространстве. Деление отрезка в данном отношении. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Расстояние между двумя 
точками.  Ориентация пространства. Преобразования прямоугольной системы 
координат  в прямоугольную систему координат.  

 
Плоскость в пространстве 
Различные способы задания плоскости. Направляющие вектора 

(направляющее подпространство) плоскости. Уравнение плоскости, заданной 
точкой и направлящим подпространством. Уравнение плоскости, заданной 
тремя точками. Общее уравнение плоскости, геометрический смысл знака 
многочлена  Ах+Ву+Сz+D. Уравнение плоскости, заданной точкой и 
нормальным вектором. Взаимное расположение двух плоскостей. Угол между 
двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. 

   
Прямая в пространстве 
Различные способы задания прямой в пространстве. Направляющий 

вектор (направляющее подпространство) прямой. Канонические и 
параметрические  уравнения прямой. Уравнение прямой, заданной двумя 
точками. Уравнение прямой, заданной двумя плоскостями (общее уравнение 
прямой в пространстве). Взаимное расположение двух прямых. Угол между 



 
 

думя прямыми в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости. 
Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между двумя параллельными, скрещивающимися прямыми. Полупространства. 

 
Поверхности второго порядка 
Эллипсоид, гиперболоиды и параболоиды, их канонические уравнения и 

Исследование поверхностей по их каноническим уравнениям, плоские сечения. 
Поверхности вращения. Прямолинейные образующие поверхностей второго 
порядка. Цилиндрические  и конические поверхности второго порядка. 
Сферические и цилиндрические координаты. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ 

 (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Скалярное произведение двух векторов.   
2. Векторное произведение двух векторов.   
3. Смешанное произведение трех векторов. 
4. Смешанные задачи на произведения векторов. 
5. Операции над векторами 
6. Прямая на плоскости и её уравнения. 
7. Эллипс, гипербола и парабола 
8. Общее уравнение линии второго порядка. 
9. Прямая в пространстве и её уравнения.  
10. Уравнения плоскости в пространстве. 
11. Эллипсоид, гиперболоиды и параболоиды. 
12. Общее уравнение поверхности второго порядка. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Приведение  уравнения линии  второго порядка к каноническому 
виду. 

2. Касательная к линии  второго порядка 
3. Общее уравнение поверхности второго порядка 
4. Приложение метода координат к решению задач стереометрии 
5. Приложение векторной алгебры к решению задач стереометрии 
6. Поверхности вращения. Конические поверхности второго порядка. 
7. Сферические и цилиндрические координаты 
8. Однополостный гиперболоид вращения и однополостный 

гиперболоид 
9. Двуполостный гиперболоид вращения и двуполостный гиперболоид 
10. Эллиптический параболоид 
11. Гиперболический параболоид 
12. Эллипсоид вращения и эллипсоид 



 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Векторная алгебра. Линейная зависимость и независимость системы 
векторов. 

2. Различные системы координат  на плоскости.  
3. Полярная система координат. 
4. Геометрический смысл коэффициентов при текущих координатах в 

общем уравнении прямой. 
5. Полярные, цилиндрические и сферические координаты.  
6. Простейшие задачи аналитической геометрии (деление отрезка в 

данном отношении, расстояние между двумя точками и т.д.). 
7. Полуплоскости. Пучок прямых на плоскости. 
8. Полупространства. Пучок плоскостей.  
9. Связка прямых и плоскостей 
10. Взаимное расположение двух и трех плоскостей.  

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Александров П.С. Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры. М., Наука, 1979. 
2. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия. Ч.I., М., Просвещение, 

2003. 
3. Базылев В.Т., Дуничев К.И., Иваницкая В.П. Геометрия. Ч.I., М., 

Просвещение, 2003. 
4. Бадаев С.А. Сызықтық алгебра және аналитиалық геометрия. 

Алматы. «Қазақ университеті», 2015. 
5. Атанасян Л.С., Атанасян В.А., Сборник задач по геометрии. Ч.I., 

М., Просвещение, 2003. 
6. Постников М.М. Аналитическая геометрия, М., Наука, 1973. 
 
Дополнительная: 
1. Привалов И.И. Аналитическая геометрия. СПб., Лань, 2004. 
2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры. М., ФМЛ, 2004. 
3. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии, М., ФМЛ, 

2004. 
4. Веселов А.П., Троицкий Е.В. Лекции по аналитической геометрии. 

СПб., Лань, 2003. 
5. Письменный Д. Конспект лекций по высшей математике. Москва. 

Айрис пресс. 2007. 
6. Бескин Л.Н., Стереометрия. М., Просвещение, 1992. 



 
 

7. Моденов П.С. Аналитическая геометрия. М., Ижевск. 2002. 
8. Моденов П.С., Пархоменко А.С. Сборник задач по аналитической 

геометрии. М, Ижевск: РХД, 2002. 
9. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. СПб, 

Профессия, 2005. 
9. Азанов Н.П. Элементы векторной алгебры. Алматы, Изд-во «Казак 

университетi», 2000. 
10. Азанов Н.П. Прямая и плоскость в пространстве. Алматы, Изд-во 

«Казак университетi», 2003. 
11. Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А., Сборник задач по 

аналитической геометрии и линейной алгебре., М., Наука, 1987. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина "Механика" обязательного курса общей физики является 

ключевой для понимания и освоения курса в целом, поскольку в ней 
приводится большая часть основных понятий и физических величин, общих 
принципов и законов физики, изучается метод физического исследования, 
закладывается база практических навыков решения физических задач и 
проведения физических экспериментов. 

Для изучения механики, прежде всего, необходимы знания математики в 
объеме курса средней школы, в частности алгебры, геометрии и 
тригонометрии. 

Студент должен владеть методами математического анализа и основами 
векторного исчисления. 

В результате изучения физических основ курса механики студент должен 
знать: 

• основные понятия и физические величины из курса механики; 
• основные законы и принципы механики, их логическое содержание и 

математическое выражение; 
• основные механические явления; 
• иметь ясное представление о границах применимости физических 

моделей и гипотез. 
В результате изучения физических основ курса механики студент должен 

уметь: 
• правильно соотносить содержание конкретных задач с общими 

законами физики, эффективно применять законы механики для решения 



 
 

конкретных задач в области физики и на междисциплинарных границах с 
другими областями знаний; 

• строить математические модели простейших явлений механики и 
использовать для изучения этих моделей доступный ему математический 
аппарат, включая методы вычислительной математики. 

• пользоваться основными физическими приборами для измерения 
механических величин, ставить и решать простейшие экспериментальные 
задачи механики, обрабатывать, анализировать и оценивать полученные 
результаты. 

Пререквизиты: 
Студент должен знать физику и математику в объеме средней школы. 

Особенно важны знания алгебры, геометрии, тригонометрии и основ 
векторного анализа. 

Постреквизиты: 
Изучение дисциплины проводится параллельно с изучением 

Математического анализа, Алгебры, Аналитической геометрии и освоением 
методов дифференциального и интегрального исчислений, которые 
используются при изложении физических законов и решении физических задач. 

После успешного освоения раздела "Механика", студент будет в 
состоянии изучать следующие разделы курса "Общая физика". 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Пространство – время 
2 Кинематика материальной точки и твердого тела 
3 Принцип относительности 
4 Динамика материальной точки 
5 Динамика системы материальных точек 
6 Работа и энергия 
7 Динамика твердого тела. Статика 
8 Движение при наличии трения 
9 Неинерциальные системы отсчета 

10 Движение в поле тяготения 
11 Столкновения 
12 Элементы механики сплошных сред 
13 Колебания и волны 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель и задачи преподавания дисциплины состоят в том, чтобы 

представить механику как обобщение наблюдений, практического опыта и 
эксперимента.  Поскольку механика - экспериментальная дисциплина и должна 



 
 

знакомить студента с основными методами наблюдения, измерения и 
экспериментирования, то чтение этого курса должно сопровождаться 
необходимыми физическими демонстрациями и лабораторными работами в 
общем физическом практикуме. 

Механика в то же время представляет собой физическую теорию в 
адекватной математической форме и студент должен научиться применять 
теоретические знания для решения практических задач механики. Поэтому 
лекции должны быть прочитаны с использованием соответствующего 
математического аппарата и сопровождаться семинарскими занятиями для 
освоения необходимых навыков решения физических задач. 

Объекты физического исследования - материальная Вселенная, 
физические законы, управляющие движением материи, структура материи, ее 
свойства и развитие.  

Основные представления современной физической картины Мира. 
Особенности физического метода исследования. Модели физических 

явлений. Гипотезы и физические теории. Физика - наука экспериментальная. 
Физика - наука количественная. Физические понятия, физические величины, их 
классификация и измерение. Эталоны. Системы единиц измерения. 
Инвариантность физических законов относительно системы единиц измерения. 
System International (СИ). 

Обзор разделов курса общей физики. Основные задачи механики. 
Физические теории, принципы, законы - наше концентрированное знание 

о материальном Мире. Примеры фундаментальных физических теорий, 
принципов и законов физики. 

Технологии, приборы, аппараты и методики, созданные на основе и в 
соответствии с физическими законами - наше концентрированное умение 
грамотного взаимодействия с Природой. 

Естественнонаучные знания и умения - важнейшие элементы культуры 
человечества, необходимые для устойчивого развития общества в единстве с 
окружающей Природой - основная мотивация изучения физических явлений и 
законов. 

Механика является одной из древнейших наук, фундаментом многих 
естественных и большинства технических наук. Достижения в области 
механики всегда означают прогресс в технике, более глубокое понимание сути 
явлений природы. Ей принадлежит ведущая роль в разработке научной базы 
инженерного дела на основе использования широкого спектра методов 
физических исследований, математического и компьютерного анализа и 
моделирования. Выдающиеся достижения космической техники, авиации, 
гидротехники, машино- и приборостроения, строительной индустрии, 
судостроения и других отраслей опираются на глубокое понимание законов 
механики и точный расчет, основанный на данных экспериментов и 
теоретических исследований. 

 



 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Пространство - время.  
Пространство, геометрия, опыт. Основные свойства пространства - 

времени (размерность, кривизна, однородность, изотропность, зеркальная 
симметрия).  Системы координат (декартова, цилиндрическая, сферическая). 
Векторные и координатные методы описания. Преобразование координат и 
проекций векторов. 

Временное упорядочение событий. Принцип причинности. 
Периодические процессы. Измерение времени. Задача синхронизации часов. 

 
Кинематика материальной точки и твердого тела.  
Способы описания движения материальной точки (м.т.). Перемещение, 

скорость и ускорение м.т. в векторной и координатной форме. Нормальная и 
тангенциальная составляющие вектора полного ускорения м.т. 

Степени свободы твердого тела (т.т.). Поступательное и вращательное 
движение т.т. Плоское движение. Вектор элементарного углового 
перемещения. Вектор угловой скорости. Угловое ускорение. Векторная связь 
между линейной и угловой скоростями точки т.т. при вращательном движении. 
Мгновенная ось вращения. 

 
Принцип относительности.  
Закон инерции. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности. Преобразования Галилея. Классический закон сложения 
скоростей. Инварианты преобразований Галилея. 

Взаимодействие тел на расстоянии, понятие о поле и скорости 
распространения сигналов. Экспериментальное определение скорости света. 
Постулаты специальной теории относительности (СТО) (принцип 
относительности, принцип постоянства скорости света, свойства пространства - 
времени). Принцип причинности, синхронизация часов и относительность 
одновременности. Замедление хода движущихся часов. Экспериментальное 
подтверждение замедления времени. Парадокс близнецов. Сохранение 
поперечных и сокращение продольного размера движущегося тела. 
Преобразования Лоренца. Релятивистский закон преобразований скорости. 
Предельный переход к классическим формулам. Интервал и собственное время. 
Инвариантность интервала. 

 
Динамика материальной точки.  
Силы и взаимодействия в природе. Гравитационное и электромагнитное 

взаимодействие. Понятие о фундаментальных силах. Электрослабое и сильное 
взаимодействие.  

Масса как мера инертности при поступательном движении тела, ее 
экспериментальное определение. Законы динамики Ньютона. Импульс и его 



 
 

сохранение при взаимодействии тел. Импульс и уравнение движения 
релятивистской частицы. 

 
Динамика системы материальных точек.  
Система материальных точек (с.м.т.). Импульс системы материальных 

точек. Внутренние и внешние силы. Уравнение для импульса с.м.т. Центр масс, 
его движение. Неприменимость понятия центра масс в релятивистском случае. 
Изолированная с.м.т. Закон сохранения импульса изолированной с.м.т. 
Сохранение отдельных проекций импульса при наличии внешних сил. 

Реактивное движение. Уравнение Мещерского и формулы Циолковского. 
Перспективы космических полетов. 

Момент импульса материальной точки. Момент силы. Уравнение 
моментов для материальной точки. Момент импульса системы материальных 
точек. Уравнение моментов для системы материальных точек. Закон 
сохранения момента импульса изолированной с.м.т. Сохранение отдельных 
проекций момента импульса при наличии моментов внешних сил. 

 
Работа и энергия.  
Элементарная работа силы. Мощность. Работа силы на конечном пути. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Работа силы на замкнутом контуре. 
Силовое поле. Потенциальная энергия и ее нормировка. Энергия 
взаимодействия. Полная энергия и энергия покоя. Кинетическая энергия. Связь 
энергии и импульса для релятивистской частицы. Реакции деления и синтеза 
атомных ядер. Энергия связи. Дефект массы. Закон сохранения энергии. 

Связь силы и потенциальной энергии. Потенциальная яма. Одномерное 
движение в потенциальном поле. Условия финитного и инфинитного 
движений. Виды равновесия (устойчивое, неустойчивое, безразличное) и 
условия их осуществления. 

Связь законов сохранения со свойствами пространства - времени. 
 
Динамика твердого тела. Статика.  
Система уравнений движения твердого тела. Момент импульса т.т. 

Понятие о тензоре инерции. Главные оси тензора инерции, главные моменты 
инерции и их физический смысл. Вычисление момента инерции относительно 
оси. Теорема Гюйгенса. 

Вращение т.т. вокруг неподвижной оси. Основное уравнение динамики 
вращательного движения. Кинетическая энергия вращательного движения. 

Плоское движение твердого тела и особенности его динамики. 
Кинетическая энергия плоского движения. Физический маятник. Маятник 
Максвелла.  

Свободные оси. Устойчивость движения относительно свободной оси. 
Нутация. Движение твердого тела, закрепленного в точке. Гироскопы. 
Прецессия гироскопа. Гироскопический маятник. Гироскопические силы. Роль 
гироскопа в технике. 



 
 

Условия статики для твердого тела. 
 
Движение при наличии трения.  
Сухое и жидкое трение. Трение скольжения и трение покоя. Трение 

качения. Работа сил трения. Установившаяся скорость при жидком трении. 
Роль трения в технике и на транспорте. 

 
Неинерциальные системы отсчета.  
Определение неинерциальных систем. Пространство - время в 

неинерциальных системах отсчета. Законы механики в неинерциальных 
системах отсчета. Силы инерции. 

Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно 
поступательно. Выражение для силы инерции при поступательном движении. 
Невесомость. Гравитационная и инертная массы. Принцип эквивалентности. 
Красное смещение. Траектория света в гравитационном поле. Основные 
представления общей теории относительности. Модели Вселенной. 

Неинерциальные вращающиеся системы отсчета. Центробежная и 
кориолисова сила инерции. Силы инерции в общем случае движения 
неинерциальной системы отсчета. Система отсчета, связанная с Землей. 
Проявление сил инерции на Земле. Маятник Фуко. 

Законы сохранения в неинерциальных системах. 
 
Движение в поле тяготения.  
Закон Всемирного тяготения Ньютона. Гравитационная энергия 

шарообразного тела. Гравитационный радиус. Сохранение момента импульса в 
центральном поле. Основные законы движения планет и комет. Движение 
искусственных спутников Земли. Первая, вторая, третья космические скорости. 
Влияние формы Земли и атмосферного торможения на траекторию 
искусственных спутников. 

Задача двух тел. Приведенная масса. 
 
Столкновения.  
Определение понятия столкновения. Законы сохранения при 

столкновениях. Изображение процессов столкновения с помощью диаграмм. 
Упругие и неупругие столкновения. Система центра масс. Замедление 
нейтронов как пример упругого столкновения. Физические примеры неупругих 
столкновений. Передача энергии при столкновениях. Распады и столкновения 
элементарных частиц. 

 
Элементы механики сплошных сред.  
Понятие сплошной среды. Деформация сплошных сред. Однородная и 

неоднородная деформации. Упругая и остаточная (пластическая) деформации. 
Одноосное растяжение и сжатие. Простой сдвиг. Изгиб и кручение. 
Количественная характеристика деформаций, закон Гука, модуль Юнга. 



 
 

Коэффициент Пуассона. Зависимость деформаций от напряжений, предел 
упругости. Прочность. Хрупкость. Остаточные деформации. Энергия упругих 
деформаций. 

Свойства жидкостей и газов. Законы гидростатики. Описание жидкости и 
газа с помощью полей (скорости, давления, температуры и т.д.). Уравнения 
Эйлера для течения идеальной жидкости. Стационарное течение жидкостей. 
Трубки тока, уравнение неразрывности. Полная энергия потока. Закон 
Бернулли. Динамическое давление. Критерий возможности пренебрежения 
сжимаемостью. Течение жидкости по трубам. 

Вязкость жидкости. Ламинарное и турбулентное течения. Число 
Рейнольдса. Закон Пуазейля. Обтекание тел жидкостью и газом. Пограничный 
слой. Отрыв потока и образование вихрей. Лобовое сопротивление и подъемная 
сила. Работы Жуковского. Эффект Магнуса.   

 
Колебания и волны.  
Гармонические колебания и их представление в векторными 

диаграммами. Сложение гармонических колебаний. Биения. Собственные 
колебания. Энергия колебаний. Затухающие колебания. Логарифмический 
декремент затухания. Случай большого трения. Вынужденные колебания. 
Переходный режим. Амплитудно - частотная характеристика. Добротность. 
Фазо - частотная характеристика. Качественное описание действия на систему 
периодической, но не гармонической, и непериодической силы. Автоколебания 
и параметрические колебания.  

Продольные и поперечные волны. Амплитуда, фаза, скорость 
распространения волны. Волновое уравнение. Распределение смещений и 
деформаций в бегущей волне. Вектор плотности потока энергии. 
Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Эффект Доплера. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Методические вопросы решения задач механики 
2. Математический аппарат механики 
3. Кинематика 
4. Аналитическое и графическое описание 
5. Динамика материальной точки. 
6. Основное уравнение динамики материальной точки 
7. Методика учета сил и связей. Векторные диаграммы 
8. Динамика системы материальных точек. Законы сохранения 
9. Уравнение моментов. Закон сохранения момента импульса 
10.  Динамика твердого тела 
11.  Всемирное тяготение 
12.  Динамика сплошной среды 
13.  Колебания и волны 

 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Прямые измерения. Расчёт случайных погрешностей. 
2. Косвенные измерения. Расчёт систематической и полной 

погрешности. 
3. Проверка второго закона Ньютона на машине Атвуда. 
4. Экспериментальное определение момента инерции диска. 
5. Проверка основного закона динамики вращательного движения. 
6. Изучение законов колебания физического маятника. 
7. Измерение моментов инерции тел на крутильном маятнике. 
8. Определение вязкости жидкости методом Стокса. 
9. Проверка закона Бернулли при течении жидкости в трубе с 

переменным сечением. 
10. Изучение колебаний простых и связанных маятников. 
11. Изучение прецессии гироскопа. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Силы в Природе. Разновидности сил трения. Работа сил трения. 
2. Методика использования законов сохранения для решения задач 

механики. 
3. Задача двух тел. 
4. Задача о скатывании шара с наклонной плоскости. 
5. Деформации и напряжения в твердых телах. 
6. Распространение звуковых волн в среде. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Графический способ представления движения тел. Геометрический 
смысл производной и интеграла. 

2. Выбор системы отсчёта в решении задач механики. 
3. Решение задач на нахождение экстремального значения параметра. 
4. Векторная диаграмма сил, действующих на тело. 
5. Уравнение Мещерского. Реактивное движение. 
6. Методика решения задач на закон Бернулли. 
7. Расчёт моментов инерции тел простой геометрической формы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предметом изучения молекулярной физики является изучение 
молекулярной формы движения, т.е. движения больших совокупностей 
молекул. Строение и свойства веществ рассматриваются исходя из 
молекулярно-кинетических представлений, на которых базируются основные 
положения молекулярно-кинетической теории.  Кроме молекулярно-
кинетического, используется также и термодинамический метод, при помощи 
которого изучают макроскопические свойства тел и явлений природы, не 
принимая во внимание их микроскопическое строение. Оба этих подхода 
взаимно дополняют друг друга, образуя по существу единое целое. Вводятся 
параметры состояния и характеристики процессов, используемые в различных 
областях человеческой деятельности. Подчеркивается, что молекулярная форма 
движения является важной при решении проблем экологии. Изучение 
статистического и термодинамического методов исследования систем многих 
частиц и теплофизических характеристик газов, жидкостей и твердых тел. 

При освоении курса «Молекулярная физика» студентам необходимо 
знать: 

- основные законы молекулярной физики; 
- основы равновесной термодинамики; 
- закономерности изменения одних физических параметров при 

изменении других в различных процессах; 
- математический аппарат, использующийся в молекулярной физике; 
- наиболее употребительные приборы и методы измерения основных 

термодинамических параметров. 
Бакалавр должен уметь: 



 
 

- раскрывать физический механизм изучаемых явлений; 
- анализировать изменение термодинамических параметров в 

конкретных процессах. 
Бакалавр должен овладеть практическими навыками: 
- применения основных законов молекулярной физики и термодинамики 

при решении задач; 
- использования законов молекулярной физики в исследованиях и 

изучении структуры и свойств объектов природы на различных уровнях её 
организации; 

- измерения термодинамических параметров и констант, представления 
результатов эксперимента в виде таблиц и графиков; 

- оценки погрешностей измерения.  
Данный курс изучается параллельно с дисциплиной «Физический прак-

тикум по молекулярной физике».  
Пререквизиты изучения дисциплины «Молекулярная физика»: раздел 

«Механика» курса общей физики, «Физический практикум по механике», курс 
математического анализа. 

Постреквизиты изучения дисциплины «Молекулярная физика»: после-
дующие разделы курса общей физики, «Термодинамика и статистическая 
физика», специальные курсы.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№  Название темы 
1 Равновесные макропараметры. Давление и температура 
2 Статистический метод 
3 Максвелловское распределение молекул по скоростям 
4 Первое начало термодинамики 
5 Второе  начало термодинамики 
6 Процессы переноса 
7 Реальные газы, жидкости и твёрдые тела 
8 Фазовые превращения 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение  
Цель и задачи преподавания курса - представить этот раздел курса как 

физическую теорию, основанную на обобщении наблюдений, эксперимента и 
практического опыта, раскрыть специфические особенности предмета 
исследований как физической системы, состоящей из большого числа частиц, 
показать статистический характер законов молекулярной физики. 
Принципиальным отличием молекулярной физики от других наук является 
использование объектов со свойствами, характеризующими систему в целом, 



 
 

но которыми не обладает отдельная частица (например, давление, 
температура). 

Предмет молекулярной физики. Молекулярно-кинетическая модель 
материальных тел. Массы атомов и молекул. Структурный элемент. Количество 
вещества – моль. Феноменологический, термодинамический, и молекулярно-
кинетический методы исследований. Связь свойств вещества с его структурой и 
с характером теплового движения структурных элементов. Три фазы вещества: 
газ, жидкость и твёрдое тело. Модель идеального газа. Краткий исторический 
очерк развития молекулярной физики. Применение информационных 
технологий при изучении молекулярной физики. Значение методов 
молекулярной физики для решения экологических проблем.  

Еще Демокритом (V в. до н.э.) было высказано предположение о том, что 
тела, кажущиеся сплошными, состоят из неделимых частиц – атомов, которое 
получило продолжение в работах Роберта Бойля, Исаака Ньютона и других 
(XVII в.). Основы современной молекулярно-кинетической теории заложил 
М.В.Ломоносов, впервые рассмотревший вращательное движение молекул. 
Молекулярно-кинетическая теория получила свое развитие в работах 
Р.Клаузиуса, Д.Максвелла, Л.Больцмана, Д.И.Менделеева и др. 

Законы и явления, изложенные в курсе молекулярной физики, лежат в 
основе изучения биофизики, молекулярной биологии, основ теплоэнергетики, 
материаловедения и других наук. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Равновесные макропараметры. Давление и температура 
Термодинамическое равновесие. Локальное термодинамическое 

равновесие. Равновесные макропараметры.  Плотность. Концентрация как 
величина, характеризующая относительное содержание данного компонента 
в смеси. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Давление. 
Температура. Способы их измерения, размерности и единицы измерения. 
Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопараметрические процессы. Закон 
Дальтона. Закон Паскаля. Внутренняя энергия идеального газа. Закон 
равномерного распределения энергии по степеням свободы. Молярная и 
удельная теплоёмкости.  

 
Статистический метод 
Основные понятия математической статистики. Случайные события и 

случайные величины в молекулярных системах. Броуновское движение и 
использование его как пример наблюдаемых случайных величин в 
молекулярной физике. Вероятность появления события. Плотность 
вероятности. Условие нормировки. Сложение и умножение вероятностей. 
Среднее значение дискретной случайной величины и непрерывной 
случайной величины. Понятие о статистическом ансамбле 
термодинамических систем.  Вычисление средних по ансамблю и средних по 



 
 

времени. Эргодическая гипотеза. Флуктуации. Корреляция случайных 
величин. Биномиальное распределение. Распределение Пуассона. 
Распределение Гаусса. Микросостояние и макросостояние. 
Термодинамическая вероятность (статистический вес) как число 
микросостояний, посредством которого осуществляется данное 
макросостояние.  

 
Максвелловское распределение молекул по скоростям 
Столкновения молекул как причина установления распределения 

молекул по скоростям в равновесном состоянии. Характеристические 
средние скорости молекул в газах. Число молекул, обладающих скоростями в 
заданном интервале. Максвелловская функция распределения молекул по 
скоростям при различных температурах и для различных химических 
компонентов в смесях газов (для модуля скорости). Функции распределения 
молекул по компонентам скоростей и для вектора скорости. Безразмерная 
максвелловская функция. Температура как мера средней кинетической 
энергии теплового хаотического движения молекул газа в состоянии 
равновесия. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Опыты 
Перрена. Распределение Максвелла-Больцмана. Опыты с молекулярными 
пучками как экспериментальное подтверждение максвелловского 
распределения. Отрицательные температуры. 

 
Первое начало термодинамики 
Предмет изучения термодинамики. Основные законы термодинамики 

(начала термодинамики) как обобщение наблюдаемых явлений, 
сопровождающихся превращениями энергии. Функции состояния. Нулевое 
начало термодинамики. Температура. Первое начало термодинамики и его 
физическое содержание. Первое начало термодинамики как запрет вечного 
двигателя первого рода. Внутренняя энергия как функция состояния. Работа 
как функция процесса. Работа и теплота в термодинамике как форма 
изменения внутренней энергии.  Обратимые и необратимые процессы. 
Теплоемкость  термодинамической системы в различных процессах. 
Соотношения между теплоемкостями и выражение их через число степеней 
свободы молекул идеального газа. Недостатки классической теории 
теплоемкости. Понятие о квантовой теории теплоемкости. Применение 
первого начала термодинамики и уравнения состояния идеального газа для 
описания изобарного, изохорного, изотермического и адиабатного 
процессов. Определение приращения внутренней энергии, совершенной 
работы и количества теплоты, полученного системой в процессе перехода 
системы из одного состояния в другое. Графики процессов в различных 
координатах. Рабочая диаграмма, тепловая диаграмма. Политропный 
процесс. Теплоёмкость политропного процесса как функция показателя 
политропы.  



 
 

 
Второе  начало термодинамики 
Циклические процессы. Работа цикла. Цикл Карно. Коэффициент 

полезного действия (КПД) цикла Карно. Холодильная машина и 
обогреватель. Теоремы Карно. Неравенство Клаузиуса. Энтропия. Второе 
начало термодинамики. Формулировка Кельвина. Формулировка Клаузиуса 
второго начала термодинамики. Другие формулировки второго начала 
термодинамики и их эквивалентность. Второе  начало термодинамики как 
запрет вечного двигателя второго рода. Применение циклов в технике.  
Энтропия идеального газа. Изменение энтропии в изопараметрических 
процессах. Закон возрастания энтропии в замкнутых системах. Изменение 
энтропии в необратимых процессах. Статистический характер второго 
начала термодинамики.  Основное термодинамическое тождество. Понятие о 
термодинамических функциях. Соотношения Максвелла.  Понятие о 
термодинамике необратимых процессов. 

 
Процессы переноса 
Средняя частота столкновений. Средняя длина и среднее время 

свободного пробега молекул, поперечное газокинетическое сечение. Силы и 
простейшие потенциалы межмолекулярного взаимодействия: твёрдые сферы, 
потенциал Леннарда-Джонса, потенциал Сэзерленда и другие. 
Неоднородные системы как системы, в которых существуют градиенты 
макропараметров (концентрации, температуры или скорости течения). Виды 
процессов переноса: вязкость, теплопроводность, диффузия, термодиффузия. 
Физическая сущность процессов переноса вещества, импульса, энергии. 
Общее уравнение переноса. Экспериментальные методы исследований 
процессов переноса. Наблюдаемые потоки импульса, энергии и вещества. 
Феноменологические  соотношения, описывающие явления переноса: закон 
вязкого трения Ньютона, закон Фурье, закон Фика. Коэффициенты переноса. 
Кинетическая теория процессов переноса в газах.  Выражения для 
коэффициентов переноса через величины, характеризующие молекулярное 
движение. Зависимость коэффициентов переноса от температуры и 
давления. Сравнение результатов теории с экспериментом. Физические 
явления в разреженном газе. Особенности явлений переноса в жидкостях  и в 
твёрдых телах. Формула Френкеля.  

 
Реальные газы, жидкости и твёрдые тела  
Отклонение свойств реальных газов от свойств идеальных газов. 

Экспериментальные изотермы Эндрюса. Анализ изотерм реального газа. 
Уравнения состояния, учитывающие особенности поведения реальных газов. 
Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Метастабильные 
состояния. Критическая температура. Критическое состояние. Уравнение 
Ван-дер-Ваальса в приведённых переменных. Закон соответственных 
состояний. Внутренняя энергия реального газа Ван-дер-Ваальса. Уравнение 



 
 

состояния в вириальной форме. Эффект Джоуля-Томсона как проявление 
реальных свойств газа. Использование эффекта Джоуля-Томсона для 
сжижения газов.  Кластеры в газах. Свойства веществ при низких 
температурах.  

Особенности жидкого состояния. Свободная энергия поверхности 
жидкости. Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного 
натяжения как удельная плотность свободной энергии поверхности. Условия 
равновесия на границе двух жидкостей и между жидкостью и твёрдым 
телом. Давление под искривлённой поверхностью. Формула Лапласа. 
Капиллярные явления. Опыты Плато. Роль капиллярных явлений в 
природных процессах. Структура жидкости. Ближний и дальний порядок.  
Тепловое движение молекул в жидкостях. Жидкие растворы. Зависимость 
давления насыщенных паров о  концентрации. Закон Рауля. Закон Генри.  
Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа.  

Кристаллическое и аморфное состояния вещества. Элементы 
симметрии кристаллов. Классификация кристаллов и кристаллографические 
системы. Элементарная ячейка. Физические типы кристаллов. Дефекты в 
кристаллах. Теплоемкость твердых тел. Классическая теория теплоёмкости. 
Закон Дюлонга и Пти. Квантовые теории теплоёмкости твёрдых тел. 
Температурная зависимость теплоёмкости: теория и эксперимент. Жидкие 
кристаллы. 

 
Фазовые превращения 
Фазовые переходы первого и второго рода. Экспериментальные 

данные. Диаграмма состояния трёхфазной системы. Формула Клапейрона – 
Клаузиуса. Диаграмма состояний газ – жидкость – твердое тело для 
нормального и аномального вещества. Тройная точка. Фазовые переходы 
второго рода. Свойства жидкого гелия. Диаграмма состояний гелия. 
Сверхтекучесть.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1 Вычисления массы атомов и молекул. Выявление структурных 

элементов системы. Количество вещества – моль. Определение количества 
молей для различных молекулярных систем. 

2 Решение задач на уравнение состояния идеального газа. 
3 Решение задач на максвелловское и больцмановское 

распределение молекул. 
4 Первое начало термодинамики. 
5 Изопараметрические процессы. 
7 Второе начало термодинамики. 
8 Реальные газы. Фазовые превращения. 
9 Особенности жидкого состояния. Капиллярные явления. 
10 Теплоёмкость твёрдых тел. 



 
 

11 Процессы переноса. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Биноминальный закон распределение вероятностей. 
2. Распределение молекул газа по высоте в поле силы тяжести. 
3. Барометрическая формула. 
4. Закон распределения молекул идеального газа по скоростям. 
5. Закон Гей-Люссака. 
6. Закон Шарля. 
7. Закон Бойля-Мариотта. 
8. Определение постоянной Больцмана. 
9. Градуировка термоэлектрического термометра.  
10. Определение удельной теплоты кристаллизации (плавления) и 

изменения энтропии при кристаллизации олова. 
11. Определение Ср/Сv методом стоячих волн. 
12. Определение Ср/Сv методом Клемана-Дезорма. 
13. Определение теплоемкости воздуха при постоянном давлении. 
14. Определение теплоемкости воздуха при постоянном объеме. 
15. Определение вязкости воздуха. 
16. Исследование температурной зависимости вязкости жидкостей. 
17. Изучение температурной зависимости плотности жидкостей. 
18. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей. 
19. Определение удельной теплоемкости металлов. 
20. Определение теплопроводности веществ калориметрическим 

методом в квазистационарном режиме. 
21. Определение постоянных Ван-дер-Ваальса. 
22. Определение точки кипения растворов. 
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молекулярная физика. – Изд. второе, испр. – М.: Наука, 2002. – 552 с. 
5. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: Учеб. пособие. – Изд. 6-е, 

стер. –СПб.: Лань, 2004 – 416 с. 
6. Сборник задач по общему курсу физики. В 5 кн. Кн. II. 

Термодинамика и молекулярная физика / Гинзбург В.Л., Левин Л.М., 



 
 

Сивухин Д.В., Яковлев И.А.; под ред. Д.В. Сивухина. – 5-е изд., стер. – М.: 
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7. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике: 
Учебное пособие. 5-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 288 с. 
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8. Астахов А.В. Курс физики. Том 1. Механика. Кинетическая теория 

материи. – М.: Наука, 1977. – 384 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Математический анализ 2» является одним из разделов 
классического математического анализа. Основным объектом изучения данной 
дисциплины является прежде всего функция. Законы природы, общества, 
разнообразные задачи техники, экономики описываются с помощью различных 
функции и их производных поэтому, для изучения и исследования таких задач 
требуется знание различных свойств функции и наличие мощных методов их 
исследования. Поэтому математический анализ является составной частью 
естественно-математического образования. 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с фундаментальными 
методами исследования дифференциального и интегрального исчисления 
функции многих переменных, числовые и функциональные ряды, 
несобственные интегралы, кратные интегралы, криволинейные интегралы и 
интегралы по поверхности. Основной темой обсуждения данной дисциплины 
служит теория интегрального исчисления. Многие законы природы, 
разнообразные задачи механики и техники, экономики описываются с 
помощью функций многих переменных, с использованием интегралов 
(кратного, криволинейного, поверхностного, несобственного). Поэтому, для 
изучения и исследования таких задач требуется знание теории 
дифференциального и интегрального исчисления функции многих переменных. 
В силу этого математический анализ, в том числе данная дисциплина, является 
составной частью единого математического образования. Основные положения 
предмета используются для дальнейшего изучения специальных разделов 



 
 

математического анализа, кроме того, он необходим для изучения многих 
математических дисциплин.  

Задачей этого курса является не только сообщение известного запаса 
сведений (определений, теорем, их доказательств, связей между ними, методов 
решения задач) и обучение студентов навыкам их применения в различных 
отраслях науки и практики, но также развитие у студентов логического 
мышления и математической культуры, необходимых для изучения математики 
(вообще для проведения научно-исследовательской работы), развитие 
математической (качественной, аналитической и геометрической) интуиции.  

Для успешного изучения предмета, являющегося общенаучной 
дисциплиной, необходимо знание курса математики в объеме программы 
средней школы, а также некоторых разделов смежных курсов, читаемых 
параллельно с данным курсом, таких как высшая математика. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– знать основные понятия и методы теории пределов, дифференциального 

исчисления функции многих переменной; 
- уметь решать двойные и тройные интегралы, криволинейные и 

поверхностные интегралы; 
– уметь эффективно применять изученную теорию для решения 

конкретных практических задач; 
– уметь пользоваться учебной литературой. 
владеть: 
• методами содержательной интерпретации полученных результатов; 
• методами интегрального исчисления; 
• исследования рядов, разложение функций в ряд Фурье и т.д. 
Каждая тема позволяет организовать творческую самостоятельную работу 

студентов, которая будет способствовать становлению специалиста, 
обладающего значительным творческим потенциалом. Содержание и формы 
контролируемой самостоятельной работы студентов должны соответствовать 
целям и задачам подготовки специалистов. 

Особое внимание следует обращать на организацию индивидуальной 
работы студентов под руководством преподавателя. Рекомендуется разработка 
системы индивидуальных заданий. 

Данная программа предназначена для студентов физико-технических 
специальностей высших учебных заведений.  

В соответствии со стандартами специальности 5B060500-«Ядерная 
физика» учебная программа предусматривает для изучения курса всего 3 
кредита, в том числе лекционных – 1 кредит, семинарских – 2 кредита. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Введение. Несобственный интеграл первого рода 
2 Несобственный интеграл второго рода 



 
 

3 Числовые ряды 
4 Функциональные ряды 
5 Ряды Фурье 
6 Функции многих переменных 
7 Частные производные функции многих переменных 
8 Частные производные высших порядков от функции многих переменных 
9 Экстремум функции многих переменных 

10 Двойной интеграл 
11 Тройной интеграл 
12 Приложения двойных и тройных интегралов в механике и физике 
13 Криволинейные интегралы первого рода 
14 Криволинейные интегралы второго рода 
15 Скалярные и векторные поля 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Математический анализ и алгебра, переплетаясь, образовали ту корневую 

систему, на которой держится разветвленное дерево современной математики и 
является основой почти для любой математической дисциплины. В его задачу 
входят развитие у студентов логического мышления и математической 
культуры, столь необходимой для изучения других математических дисциплин. 
Создание математического анализа является одним из величайших достижений 
человеческого разума. Оно позволило от рассмотрения отдельных физических 
и геометрических задач перейти к развитию общих методов решения больших 
классов задач. Развитие математического анализа оказало огромное влияние на 
прогресс науки и техники. 

Объектами изучения дисциплины являются функции многих переменных, 
криволинейные интегралы, кратные интегралы, элементы теории поля. Эти 
объекты встречаются как производные объекты при решении многих задач 
математики, механики и экономики или они используются как инструмент для 
решения таких задач, поэтому они помимо теоретического, имеют и немалое 
прикладное значение. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Введение. Несобственный интеграл первого рода 
Предмет курса, история, связь с другими математическими дисциплинами, 

значение и роль в естествознании, экономических, технических, социальных 
науках и их приложениях. Понятия несобственного интеграла первого рода и 
его сходимости. Критерий сходимости несобственного интеграла первого рода. 
Достаточные признаки сходимости. Абсолютная и условная сходимость. 
Признак Дирихле. 

 



 
 

Несобственный интеграл второго рода  
Несобственные интегралы второго рода. Критерий сходимости. Сведение 

несобственного интеграла второго рода к несобственному интегралу первого 
рода. 

 
Числовые ряды 
Сходимость и сумма числового ряда. Критерий Коши. Знакопостоянные 

ряды. Сравнение рядов. Признаки сходимости Даламбера, Коши, Раабе, Гаусса, 
интегральный признак сходимости. Произвольные числовые ряды. Признак 
Лейбница. Абсолютная и условная сходимость.  

 
Функциональные ряды 
Степенные ряды. Радиус и интервал сходимости. Равномерная сходимость 

и непрерывность суммы степенного ряда. Почленное интегрирование и 
дифференцирование степенных рядов. Ряд Тейлора. Разложение элементарных 
функций в степенные ряды. Применение рядов к приближенным вычислениям. 

 
Ряды Фурье 
Ортонормированные системы в евклидовом пространстве и общие ряды 

Фурье. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля.  
 
Функции многих переменных 
n-мерное евклидово пространство. Открытые и замкнутые множества n-

мерного евклидового пространства и их основные метрические и 
топологические характеристики и свойства. Сходимость последовательности в 
n-мерном евклидовом пространстве. Функции многих переменных. Предел 
функции многих переменных, условие существования предела. Повторные 
пределы. Непрерывность функции многих переменных. Теоремы 
Вейерштрасса.  

 
Частные производные функции многих переменных 
Производная и дифференцируемость. Производная по направлению. 

Градиент. Частные производные. Достаточное условие дифференцируемости. 
Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Дифференцирование сложных 
функций.  

 
Частные производные высших порядков от функции многих 

переменных 
Частные производные высших порядков, свойство смешанных 

производных; дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для 
функции нескольких независимых переменных.  

 
Экстремум функции многих переменных 



 
 

Экстремум. Отображения nR  в nR , их дифференцирование, матрица 
производной. Якобианы. Теоремы о неявных функциях. Замена переменных. 
Зависимость функций. Условный экстремум. 

 
Двойной интеграл 
Двойной интеграл Римана на прямоугольнике и для произвольной области. 

Сведения двойного интеграла к повторному однократному. Замена переменных 
в двойном интеграле.  

 
Тройной интеграл 
Тройной интеграл Римана на прямоугольнике и для произвольной области. 

Сведения тройного интеграла к повторному однократному. Замена переменных 
в двойном интеграле.  

 
Приложения двойных и тройных интегралов в механике и физике 
Приложения двойных и тройных интегралов в механике и физике. 

Вычисление площадей, объемов, статических моментов и центр тяжести. 
 
Криволинейные интегралы первого рода  
Определения, свойства и физический смысл криволинейных интегралов 

первого рода. Вычисление криволинейных интегралов первого рода.  
 
Криволинейные интегралы второго рода 
Определения, свойства и физический смысл криволинейных интегралов 

второго рода. Вычисление криволинейных интегралов второго рода.  
 
Скалярные и векторные поля 
Скалярные и векторные поля. Производная по направлению скалярного и 

векторного полей. Формулы Грина. Потенциальные и соленоидальные поля.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1 Несобственный интеграл первого рода. 
2 Несобственный интеграл второго рода. 
3 Числовые ряды. Сходимость числовых рядов.  
4 Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

Признак Лейбница. 
5 Функциональные ряды. 
6 Разложение основных элементарных функций в степенные ряды. 
7 Тригонометрический ряд Фурье.  
8 Пределы функций многих переменных.  
9 Дифференцирование функций многих переменных.  
10 Экстремум функций многих переменных.  



 
 

11 Условный экстремум. 
12 Двойной интеграл, приведение двойного интеграла к повторному; 

замена переменных в двойном интеграле.  
13 Тройной интеграл, приведение тройного интеграла к повторному; 

замена переменных в тройном интеграле. 
14 Механические и геометрические приложения двойных и тройных 

интегралов.  
15 Формулы Грина. 
16 Условие независимости криволинейного интеграла от формы пути. 
17 Скалярные и векторные поля. 
18 Поток.  
19 Циркуляция. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1 Несобственный интеграл первого рода. 
2 Несобственный интеграл второго рода. 
3 Вычисление суммы ряда по определению. 
4 Необходимый признак сходимости ряда.  
5 Геометрический и гармонический ряды.  
6 Достаточные признаки сходимости рядов с положительными 

членами.  
7 Числовые ряды. Сходимость числовых рядов.  
8 Признаки Даламбера и Коши.  
9 Интегральный признак сходимости.  
10 Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

Признак Лейбница. 
11 Функциональные ряды. 
12 Нахождение области сходимости степенного ряда.  
13 Разложение основных элементарных функций в степенные ряды.  
14 Приближенное вычисление значений функций и определенных 

интегралов. 
15 Ортонормированная тригонометрическая система функций. 
16 Тригонометрический ряд Фурье.  
17 Разложение функций многих переменных в степенные ряды. 
18 Частные производные первого и второго порядков от функций двух 

переменных.  
19 Пределы функций многих переменных.  
20 Дифференцирование функций многих переменных.  
21 Экстремум функций многих переменных.  
22 Наибольшее и наименьшее значения функции на замкнутом 

множестве. 
23 Условный экстремум. 



 
 

24 Двойной интеграл, приведение двойного интеграла к повторному; 
замена переменных в двойном интеграле.  

25 Тройной интеграл, приведение тройного интеграла к повторному; 
замена переменных в тройном интеграле. 

26 Механические и геометрические приложения двойных и тройных 
интегралов.  

27 Формулы Грина. 
28 Условие независимости криволинейного интеграла от формы пути. 
29 Скалярные и векторные поля. 
30 Поток.  
31 Циркуляция. 
32 Формула Стокса. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Несобственный интеграл первого рода. 
2. Несобственный интеграл второго рода. 
3. Вычисление суммы ряда по определению. 
4. Необходимый признак сходимости ряда.  
5. Геометрический и гармонический ряды.  
6. Достаточные признаки сходимости рядов с положительными 

членами.  
7. Числовые ряды. Сходимость числовых рядов.  
8. Признаки Даламбера и Коши.  
9. Интегральный признак сходимости.  
10. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

Признак Лейбница. 
11. Функциональные ряды. 
12. Нахождение области сходимости степенного ряда.  
13. Разложение основных элементарных функций в степенные ряды.  
14. Приближенное вычисление значений функций и определенных 

интегралов. 
15. Ортонормированная тригонометрическая система функций. 
16. Тригонометрический ряд Фурье.  
17. Разложение функций многих переменных в степенные ряды. 
18. Частные производные первого и второго порядков от функций 

двух переменных.  
19. Пределы функций многих переменных.  
20. Дифференцирование функций многих переменных.  
21. Экстремум функций многих переменных.  
22. Наибольшее и наименьшее значения функции на замкнутом 

множестве. 
23. Условный экстремум. 



 
 

24. Двойной интеграл, приведение двойного интеграла к повторному; 
замена переменных в двойном интеграле.  

25. Тройной интеграл, приведение тройного интеграла к повторному; 
замена переменных в тройном интеграле. 

26. Механические и геометрические приложения двойных и тройных 
интегралов.  

27. Формулы Грина. 
28. Условие независимости криволинейного интеграла от формы пути. 
29. Скалярные и векторные поля. 
30. Вычисление потока.  
31. Вычисление циркуляции. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Раздел общего курса «Электричество и магнетизм» целиком основан на 

концепции поля как посредника, осуществляющего взаимодействие между 
заряженными частицами. При этом поле рассматривается как особый вид 
материи. 

В отличие от ранее изучаемых разделов общего курса физики, в курсе 
«Электричество и магнетизм» приходится использовать достаточно сложный 
математический аппарат векторного и тензорного анализа. Однако основное 
внимание необходимо уделять решающим экспериментам и опытным фактам, 
повлиявшим на становление представлений классической электродинамики, а 
также различным электромагнитным процессам и явлениям, многие из которых 
реализованы в современных приборах и устройствах (термоэлектронная 
эмиссия, термоэлектрические явления, эффект Холла и т.д., вся современная 
деятельность человека основана на использовании электрических приборов и 
устройств). Несмотря на простоту основных положений, электромагнитные 
явления столь широки и разнообразны, что многие из них являются предметом 
самых современных исследований в области физики.   

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данного курса (пререквизиты дисциплины): 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание разделов курса 
общей физики курсов: «Механика», «Молекулярная физика», а также курсы 
«Математический анализ» и «Основы векторного и тензорного анализа» для 
государственных университетов. 

Пререквизиты умений: 



 
 

Чтобы качественно освоить курс электричества и магнетизма, необходимо 
быть знакомым с такими курсами, как «Основы векторного и тензорного 
анализа», «Математический анализ». 

Пререквизиты навыков: 
В результате изучения данного предмета студенты имеют возможность 

дальнейшего обучения в магистратуре и выполнения научно-педагогической 
работы. 

В результате изучения дисциплины «Электричество и магнетизм» 
бакалавр по своему профессиональному предназначению должен: 

• иметь представление о фундаментальных законах классической 
электродинамики как одного из разделов макроскопической физики;  

• знать и уметь формулировать основные понятия курса  и оценивать 
порядки физических величин; 

• иметь представления о границах применимости физических моделей и 
теорий классической электродинамики;  

• знать о теоретических и экспериментальных методах проведения 
физических исследований; 

• приобрести практические навыки самостоятельной постановки и решения 
задач по данному курсу; 

• уметь интерпретировать экспериментальные результаты на основе 
фундаментальных законов классической электродинамики. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ Название темы 
1 Электростатика. Электрическое поле в вакууме  
2 Потенциальность  электрического поля 
3 Электрическое поле при наличии проводников 
4 Электрическое поле при наличии диэлектриков. Поле диполя 
5 Энергия  электрического поля 
6 Постоянный электрический ток 
7 Механизм электропроводности в металлах и электролитах. 

Зонная теория  
8 Электропроводность полупроводников 
9 Термоэлектрические  явления  

10 Электропроводность  газов 
11 Постоянное магнитное поле 
12 Магнитное поле в веществе 
13 Явление электромагнитной индукции 
14 Квазистационарные переменные  токи  
15 Система уравнений Максвелла  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

Введение 
Цель преподавания курса состоит в том, чтобы представить курс 

«Электричество и магнетизм», как теорию, возникшую вследствие обобщения 
наблюдений, практического опыта и эксперимента и создать фундаментальную 
базу знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать более 
углубленное и детализированное изучение всех разделов физики и 
специализированных курсов. 

Задачи преподавания дисциплины:  
• изучить основные физические явления и процессы, происходящие в 

электромагнитных полях различной конфигурации, и установить связь между 
ними; 

• познакомить студентов с основными законами электромагнетизма, 
классической электродинамики. Особое внимание уделить экспериментальному 
обоснованию этих законов, а также различным вариантам их математического 
описания;  

• приобрести навыки постановки и анализа задачи, применения 
различных методов решения; 

• уметь использовать полученные знания для решения различных 
физических задач. 

Объектами изучения данной дисциплины являются заряженные частицы, 
их динамика и взаимодействие посредством электромагнитных полей.  

Методы изучения данной дисциплины: теоретические методы расчета и  
физический эксперимент, в том числе с применением методов компьютерных 
вычислений; проблемно-ориентированные методы обучения.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: 
электричество и магнетизм является разделом науки о движении и 
взаимодействии микроскопических заряженных частиц вещества (электронов, 
ионов, молекул, их комплексов и т. п.), являющихся фундаментом мироздания 
и определяющих природные закономерности. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Электричество и 
магнетизм – наука  о свойствах и явлениях, обусловленных структурой 
физических тел и процессов. Электричество играет в нашей жизни огромную 
роль. Действие электричества знакомо человеку с древности, но вплоть до 
конца  XVIII в. люди могли получать только статические заряды. 
Исследования электричества в те далекие годы были очень популярны, но 
лишь в XIX в. ученые смогли постепенно расширить свои познания в этой 
области.  

В 1600 г. У. Гильберт ввел понятие электричества.  
В 1650 г. Отто фон Герике изготовил первую простейшую 

электростатическую машину.  
В 1773 г. Г. Кавендиш и  в 1785 г.  Ш. Кулон на основе проведенных 

опытов подтвердили основной закон электростатики (закон Кулона).  
В 1800 г.   Алессандро Вольта   изобрел первый источник постоянного 

тока — гальванический элемент.  

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3.%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93.%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8.%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 
 

В 1820 г.  датский физик Эрстед на опыте обнаружил электромагнитное 
взаимодействие. 

В 1821 г. французский физик  Ампер  установил, что связь между 
электричеством и магнетизмом наблюдается только в случае электрического 
тока и отсутствует в случае статического электричества.  

В 1831 г., опираясь на 
исследования Эрстеда и Ампера,  Фарадей  открывает 
явление электромагнитной индукции.   

В 1873 г.  английский физик  Д. К. Максвелл разработал  теорию 
электромагнитных явлений. Он вывел уравнения, связывающие воедино 
электрические и магнитные характеристики поля.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Электростатика. Электрическое поле в вакууме  
Виды фундаментальных взаимодействий. Роль электромагнитных 

взаимодействий в природе. Экспериментальные основы теории 
электромагнетизма. Поле и микроскопические носители зарядов. Закон 
сохранения заряда. Закон Кулона. Полевая трактовка закона Кулона. Метод 
Кавендиша. Дифференциальная формулировка закона Кулона. Теорема Гаусса. 

 
Потенциальность  электрического поля  
Работа электростатического поля. Скалярный потенциал. Описание 

электростатических полей с помощью потенциала. Уравнения Лапласа и 
Пуассона. 

 
Электрическое поле при наличии проводников  
Распределение зарядов на поверхности проводников. Электрическая 

индукция. Поле вблизи проводника. Распределение заряда в зависимости от 
кривизны поверхности. Стекание зарядов. Металлический экран. Потенциал 
проводника. Емкость уединенного проводника. Система проводников. 
Конденсаторы и их емкость. Понятие  о методе изображений для решения 
электростатических задач. 

 
Электрическое поле при наличии диэлектриков  
Дипольный момент непрерывного распределения зарядов. Поляризация 

диэлектриков. Поляризованность. Электрическое смещение и диэлектрическая 
проницаемость. Теорема Остроградского-Гаусса. Объемная и поверхностная 
плотности связанных зарядов при наличии диэлектриков. Граничные условия. 
Преломление силовых линий векторов электрического поля на границе раздела 
диэлектриков. 

 
Энергия  электрического поля  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%AD%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Энергия взаимодействия при непрерывном распределении зарядов. 
Собственная энергия. Объемная плотность энергии поля. Энергия заряженных 
проводников. Энергия диполя во внешнем поле. Силы в электрическом поле. 
Силы, действующие на диполь, диэлектрик и проводник.  

 
Постоянный электрический ток  
Электрический ток. Электрическое поле при наличии постоянного тока. 

Сторонние ЭДС. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной 
форме. Работа и мощность тока. Правила Кирхгофа. Токи в сплошной среде. 

 
Механизм электропроводности в металлах и электролитах. Зонная 

теория 
Природа  носителей зарядов в металлах. Опыты Толмена и Стюарта. 

Недостатки классической  теории электропроводности и её затруднения. 
Зависимость электропроводности от температуры, сверхпроводимость. Зонная 
теория. Энергетические зоны металлов, полупроводников и изоляторов. 

 
Электропроводность полупроводников   
Собственная и примесная проводимость. Доноры и акцепторы. 

Температурная зависимость проводимости полупроводников. Выпрямляющее 
действие п/п контакта. Полупроводниковый диод и транзистор. 
Микроэлектроника. 

 
Термоэлектрические  явления 
Термоэлектронная эмиссия. Работа выхода. Контактная разность 

потенциалов. Эффект Зеебека. Эффекты Пельтье и Томсона. Механизм 
электропроводности электролитов и зависимость его  от температуры. 

 
Электропроводность  газов  
Процессы ионизаций и рекомбинаций. Самостоятельные и 

несамостоятельные разряды и их вольт-амперная характеристика. Основные 
виды газовых разрядов. Плазма. 

 
Постоянное магнитное поле 
Релятивистская природа магнитного поля. Закон взаимодействия 

элементов тока. Опыты Ампера и Эрстеда. Полевая трактовка закона 
взаимодействия элементов тока. 3акон Био-Савара-Лапласа и его 
использование для расчета магнитных полей проводников различных 
конфигураций. Закон Ампера. Сила Лоренца. Теорема о циркуляции вектора 
магнитной индукции в стационарном случае, закон полного тока. Вихревой 
характер магнитного поля. 

 
Магнитное поле в веществе  



 
 

Поле элементарного тока. Магнитный момент элементарного тока. 
Магнитное поле при наличии магнетиков. Механизм намагничивания, 
молекулярные токи, объёмные и поверхностные. Намагниченность. 
Напряженность магнитного поля. Граничные условия для векторов поля. 
Измерение магнитной проницаемости, индукции и напряженности поля 
внутри магнетика. 

Диамагнетики и парамагнетики. Механизмы намагничивания. Природа 
диамагнетизма, ларморова процессия. Зависимость парамагнитной 
восприимчивости от температуры. Закон Кюри. Ферромагнетизм. 
Особенности ферромагнетиков и механизмы их намагничивания. Эффект 
Эйнштейна, де-Хааза и Барнетта. Домены. Петля гистерезиса. 

 
Электромагнитная индукция  
Закон электромагнитной индукции Фарадея в интегральной и 

дифференциальной форме. Собственная и взаимная индукция. Энергия 
магнитного поля. Индуктивность. Силы и момент сил, действующие на 
магнитный момент. 

 
Квазистационарные переменные  токи  
Цепь с источником переменных сторонних ЭДС, сопротивлением, 

емкостью и индуктивностью. Резонансы в цепи переменного тока. 
Векторные диаграммы. Работа и мощность переменного тока. Основные 
сведения о скин-эффекте. 

 
Система уравнений Максвелла. Электромагнитные волны 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла и ее физическая 

интерпретация. Закон сохранения энергии электромагнитного поля. 
Излучение электромагнитных волн. Описание электромагнитного поля 
излучения линейного осциллятора.  Плоские электромагнитные волны в 
вакууме. Векторы поля волны и соотношение между ними. Фазовая 
скорость. Плотность потока энергии волны. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Электростатика. Напряженность. Принцип суперпозиции 
2. Электростатическое поле и его потенциальность 
3. Электростатическое поле проводников 
4. Электростатическое поле диэлектриков 
5. Постоянный электрический ток 
6. Магнитное поле постоянного тока  
7. Магнитное поле в магнетиках 
8. Явление электромагнитной  индукции 
9. Переменный квазистационарный ток 
10. Уравнения Максвелла. 



 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
 

1. Энергия электростатического поля и различные методы его 
определения. 

2. Локальное поле и его отличие от поля среды. Элементарная теория 
поляризации полярных диэлектриков.  

3. Электрические явления в природе. Влияние электрического тока на 
человека и меры защиты.   

4. Эффект Холла и его применение для определения природы 
носителей среды. Сверхпроводимость.  

5. Ферромагнетики, механизм намагничивания в них. Эффекты 
Эйнштейна, де-Хааза и Барнетта. Домены, петля гистерезиса.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина "Дифференциальные и интегральные уравнения" – одна из 
основных дисциплин учебного плана специальности "Ядерная физика". Данная 
дисциплина имеет многочисленные приложения в механике, физике и других 
естественных науках. Современное развитие техники немыслимо без 
использования дифференциальных уравнений. Поэтому этот курс имеет 
большое значение для подготовки физиков и астрономов. Она излагается на 
базе дисциплин математического анализа, алгебры и аналитической геометрии. 

Первоначально теория дифференциальных уравнений занималась 
отысканием методов решения простейших уравнений, затем перешла на 
ключевые теоретические вопросы существования и единственности решений 
уравнений, на исследование качественных свойств решений. В данное время 
исследования ведутся в направлении совершенствования методов отыскания 
приближенных решений (асимптотических, численных и т.д.), начальных и 
краевых задач, построении наиболее оптимальных математических моделей. 

Дифференциальные и интегральные уравнения – уникальное по 
содержанию и универсальное по применению средство познания мира. Они 
способны внести заметный вклад не только в общее развитие личности, но и в 
формирование характера, нравственных черт. Курс способствует 
формированию интеллектуальной честности, объективности, настойчивости, 
целеустремленности и трудолюбия. Курс " Дифференциальные и интегральные 
уравнения " ознакомить студентов по специальности «Ядерная физика»  
методами теории дифференциальных и интегральных уравнении, необходимых 



 
 

для продолжения учебы и решения задач в повседневной работе после 
окончания учебы.   

В результате изучения курса студенты должны: 
– знать знания по основным разделам читаемой дисциплины; 
– уметь  применять  теоретические знания, основные методы к решению и 
исследованию конкретных задач; 
– приобрести навыки решения конкретных прикладных задач 
дифференциальных уравнений встречающихся в различных областях 
естествознания. 
Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: 

Математический анализ 1, Математический анализ 2, Алгебра и аналитическая 
геометрия. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 
1 Дифференциальные уравнения первого порядка 
2 Теоремы существования и единственности решения задачи Коши 

3 
Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные 
уравнения и приводящиеся к ним уравнения. Линейные 
однородные и неоднородные уравнения. Уравнения Бернулли 

4 Уравнения в полных дифференциалах и интегрирующий 
множитель 

5 Дифференциальные уравнения высших порядков 

6 Линейные однородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами 

7 Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами 

8 Линейные дифференциальные уравнения с переменными 
коэффициентами 

9 Системы линейных дифференциальных уравнений 
10 Структура общего решения однородной системы 
11 Введение в теорию интегральных уравнений 
12 Интегральное уравнение Вольтерра 2-рода и построения ядра 
13 Интегральные уравнения Фредгольма 
14 Теоремы Фредгольма 
15 Интегральное уравнение Фредгольма с симметрическими ядрами 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Дисциплина «Дифференциальные и интегральные уравнения» - одна из 

основных и сложных дисциплин учебного плана специальности «Ядерная 
физика», так как дифференциальные уравнения выступают в качестве 
математических моделей реальных процессов и явлений, происходящих в 



 
 

окружающей нас природе. Современное развитие техники немыслимо без 
использования дифференциальных уравнений. Поэтому этот курс имеет 
большое значение для подготовки физиков. Она излагается на базе дисциплин 
математического анализа, алгебры и аналитической геометрии. 

Первоначально теория дифференциальных и интегральных уравнений 
занималась отысканием методов решения простейших уравнений, затем 
перешла на ключевые теоретические вопросы существования и единственности 
решений уравнений, на исследование качественных свойств решений. В данное 
время исследования ведутся в направлении совершенствования методов 
отыскания приближенных решений (асимптотических, численных и т.д.), 
начальных и краевых задач, построении наиболее оптимальных 
математических моделей. Дифференциальные уравнения имеют 
многочисленные приложения в различных разделах механики, физики, 
техники, химии, биологии и др.  

Целью дисциплины является познакомить студентов с основами теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений, с видами дифференциальных и 
интегральных уравнений, с основными методами решения дифференциальных 
и интегральных уравнений и систем. Задачи изучения дисциплины ознакомить 
студентов основными теориями обыкновенных дифференциальных уравнений 
и интегральных уравнений и методами решения разных задач. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Дифференциальные уравнения первого порядка 
Основные понятия дифференциальных уравнений. Физические, 

механические и технические задачи, приводящие к дифференциальным 
уравнениям.  

 
Теоремы существования и единственности решения задачи Коши 
Постановка задачи Коши. Теоремы существования и единственности 

решения задачи Коши.  
 
Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения 

и приводящиеся к ним уравнения. Линейные однородные и неоднородные 
уравнения. Уравнения Бернулли 

Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения и 
приводящиеся к ним уравнения. Линейные однородные и неоднородные 
уравнения. Уравнения Бернулли. 

 
Уравнения в полных дифференциалах и интегрирующий множитель 
Уравнения в полных дифференциалах и интегрирующий множитель. 

Уравнения неразрешенные относительно производной. Уравнения Лагранжа и 
Клеро. 

 



 
 

Дифференциальные уравнения высших порядков 
Линейные уравнения высших порядков. Уравнения допускающие 

понижения порядка. Задача Коши.  
 
Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами 
Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Свойства решений однородного уравнения. Линейная 
зависимость (независимость) решений. Вронскиан. Фундаментальная система 
решений (базис) и ее существование. Формула Лиувилля. 

 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с 

постоянными коэффициентами 
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Метод вариации произвольных постоянных.  
 
Линейные дифференциальные уравнения с переменными 

коэффициентами 
Линейные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами. 

Свойства решений однородного уравнения. Линейная зависимость 
(независимость) решений. Вронскиан. Фундаментальная система решений 
(базис) и ее существование. Формула Лиувилля. 

 
Системы линейных дифференциальных уравнений 
Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Теорема существования и единственности.  
 
Структура общего решения однородной системы 
Структура общего решения однородной системы. Базис и общее решение. 

Матрица Коши. Формула Лиувилля. Интегрирование линейной однородной 
системы. Нормальная система дифференциальных уравнений. Понятие 
интеграла. Критерий независимости «n» и «k» интегралов. Понижение порядка 
системы. Сведение системы к одному уравнению. 

 
Введение в теорию интегральных уравнений 
Введение. Задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнении, 

приводящих к интегральным уравнениям. Типы интегральных уравнений. 
Метрическое пространство. Понятие метрических и линейных пространств. 
Принцип сжатых отображений Банаха. Линейные нормированные 
пространства. Пространство Банаха. Примеры. Линейные операторы, их 
свойства. Собственные значения и собственные элементы линейного оператора. 
Операторы в евклидовых пространствах. Сопряженные операторы. 
Самосопряженные операторы. Ортонормированная система.  

 



 
 

Интегральное уравнение Вольтерра 2-рода и построения ядра 
Интегральное уравнение Вольтерра 2-рода и построения ядра; 

вырожденное ядро интегральных уравнений. Интегральное уравнение 
Вольтерры 1-рода и методы решения. Уравнения Абеля. 

 
Интегральные уравнения Фредгольма 
Виды интегральных уравнений Фредгольма, существование. Метод 

последовательных приближений. Уравнения Фредгольма 2-рода с 
вырожденным ядром; собственные числа и собственные функции 
интегрального уравнения Фредгольма. Метод определителя Фредгольма.  

 
Теоремы Фредгольма 
Теоремы Фредгольма. Интегральное уравнение Фредгольма 1-рода. 

Интегральное уравнение Фредгольма 2-рода с особыми ядрами. Вырожденные 
уравнения и общий случай. 

 
Интегральное уравнение Фредгольма с симметрическими ядрами 
Интегральное уравнение Фредгольма 2-рода с симметрическими ядрами. 

Разложение в ряд интегральных уравнений с симметрическими ядрами. 
Интегральное уравнение Фредгольма 1-рода с симметрическими и 
несимметрическими ядрами.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 
1. Простейшие методы интегрирования (уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные дифференциальные уравнения, линейные уравнения 
первого порядка, уравнения в полных дифференциалах). 

2. Уравнения 1–го порядка, неразрешенные относительно 
производной. Метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

3. Уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
4. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 
5. Линейные неоднородные уравнения с постоянными 

коэффициентами, когда в правой части квазимногочлен.  
6. Метод вариации. Решение задачи Коши. 
7. Линейные системы с постоянными коэффициентами.  
8. Уравнения Вольтерра (сведение к дифференциальным уравнениям). 
9. Метод последовательных приближений для уравнений Фредгольма 

и Вольтерра. 
10. Построение резольвенты, итерированных ядер для уравнения 

Фредгольма и  Вольтерра. 
11. Нахождение собственных функций и характеристических чисел 

(случай простого ядра). 
12. Уравнения Фредгольма с вырожденным ядром. 



 
 

13. Метод определителей для уравнения Фредгольма. 
14. Нахождение собственных функций и характеристических чисел для 

уравнения Фредгольма с симметричными ядрами. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА 

 
1. Простейшие методы интегрирования уравнения с разделяющимися 

переменными. 
2.  Простейшие методы интегрирования уравнения однородные 

дифференциальные уравнения. 
3.  Простейшие методы интегрирования уравнения линейные 

уравнения первого порядка. 
4. Простейшие методы интегрирования уравнения уравнения в 

полных дифференциалах. 
5. Уравнения 1–го порядка, неразрешенные относительно 

производной. Метод введения параметра.  
6. Уравнения Лагранжа и Клеро. 
7. Уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
8. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 
9. Линейные неоднородные уравнения с постоянными 

коэффициентами, когда в правой части квазимногочлен.  
10. Линейные неоднородные уравнения с постоянными 

коэффициентами. Метод вариации. Решение задачи Коши. 
11. Линейные системы с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера. 
12. Применение принципа сжатых отображений.  
13. Резольвента интегрального уравнения Вольтера. Решение 

интегрального уравнения с помощью резольвенты.  
14.  Определитель Фредгольма. 
15. Решение однородных интегральных уравнений с вырожденным 

ядром.  
16. Итерированные ядра. Построение резольвенты с помощью 

итерированных ядер. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Простейшие методы интегрирования (уравнения с разделяющимися 

переменными, однородные дифференциальные уравнения, линейные уравнения 
первого порядка, уравнения в полных дифференциалах). 

2. Уравнения 1–го порядка, неразрешенные относительно 
производной. Метод введения параметра. Уравнения Лагранжа и Клеро. 

3. Уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
4. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. 



 
 

5. Линейные неоднородные уравнения с постоянными 
коэффициентами, когда в правой части квазимногочлен.  

6. Метод вариации. Решение задачи Коши. 
7. Линейные системы с постоянными коэффициентами.  
8. Устойчивость линейных систем дифференциальных уравнений.  
9. Неоднородные симметричные уравнения Фредгольма второго рода.  
10. Доказателства альтернатива Фредгольма. 
11. Интегральные уравнения с вырожденным ядром.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 В настоящее время во всем мире наблюдается все возрастающий интерес 
к теории вероятностей со стороны представителей самых различных наук в 
связи с теоретическими, и особенно с практическими приложениями данных 
наук. В связи с этим этот курс включается в вузовские программы все большего 
числа специальностей ведущих вузов мира как обязательный или элективный 
курс. Последнее обстоятельство делает весьма желательным разработки 
типовой учебной программы такого курса, который на базе минимального 
математического аппарата вводил бы обучающихся в круг основных идей 
теории вероятностей. 
 В связи с тем, что в своих исследованиях математическая статистика 
опирается на теорию вероятностей, усвоение вероятностных понятий и 
овладение методами оперирования с этими понятиями должно предшествовать 
знакомству с математической статистикой. 
 Как известно, в современной математике за основу построения теории 
вероятностей  принята общепризнанная система аксиом А.Н. Колмогорова. В 
предлагаемой программе аксиомы вводятся лишь после изучения свойств 
частот событий и подхода к понятию вероятности как абстрактного понятия, 
отражающего экспериментально наблюдаемую закономерность в поведении 
частот событий – их устойчивость. В результате такого подхода аксиомы 
теории вероятностей вводится как естественное распространение свойств 
частот событий на вероятность. 
 В настоящей программе особое внимание обращается на то, чтобы 
студенты хорошо усвоили фундаментальные понятия теории вероятностей, а 
также овладели основными методами постановки и решения задач 
математической статистики.  

Успешно освоивший данную программу курса теории вероятностей и 
математической статистики студент должен: 



 
 

иметь представление: 
о существующих направлениях и школах в области теории вероятностей; 

о современных тенденциях и перспективных направлениях развития теории 
вероятностей. 

знать: 
основные фундаментальные понятия теории вероятностей; 

аксиоматическое обоснование теории вероятностей; основные законы 
распределения случайных величин и их свойств; схему Бернулли и связанные с 
ним предельные теоремы; числовых характеристик случайных величин и их 
свойств; определения и свойств производящих и характеристических функции; 
законов больших чисел; центральные предельные теоремы; основные задачи 
математической статистики; классификацию точечных оценок; основные 
методы получения точечных оценок; интервальные оценки; основ теории 
проверки статистических гипотез. 

уметь: 
строить пространств элементарных событий для традиционных задач 

теории вероятностей; решать задачи на классическое и геометрическое 
определения вероятности; находить законы распределений функции от 
случайных величин; вычислить различные моменты часто используемых на 
практике случайных величин; применить простейшие варианты центральных 
предельных теорем к конкретным модельным задачам; находить эмпирические  
функции распределения, выборочные моменты, оценки методов моментов и  
максимального правдоподобия; строить доверительные интервалы для 
неизвестных параметров нормального распределения. 

иметь навыки: 
решения традиционных вероятностно-статистических задач на 

классическое и геометрическое определения вероятности; на вычисление 
числовых характеристик случайных величин; на нахождение оценок 
неизвестных параметров распределений; на построение доверительных 
интервалов. 

быть компетентным: 
в вопросах профессиональной деятельности, связанных с теории 

вероятностей и математической статистики. 
Пререквизиты: Математический анализ-I, II, III; Аналитическая 

геометрия и линейная алгебра-I, II; Дифференциальные уравнения. 
Постреквизиты: Обязательные и элективные дисциплины по 

направлениям Математического анализа, Геометрии, Алгебры, 
Дифференциальных уравнений, Статистика. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 

 Введение  
1 Элементарные события. Событие и его частота. 



 
 

Вероятность. Аксиоматическое построение теории 
вероятностей.  

2 Основные формулы элементарной теории вероятностей.  
 Классическое определение вероятности 
 Геометрическое определение вероятности 
 Элементы комбинаторики 
 Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Формула умножения вероятностей. Зависимые и независимые 
события. Независимость двух и более событий.  

 Формулы полной вероятности и Байеса. 
3 Последовательность независимых испытаний 
 Формула Бернулли 
 Формула Пуассона 
 Локальная и интегральная теорема Муавра-Лапласа 
4 Случайные величины 
 Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины 
 Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. 
 Основные законы распределения 
5 Числовые характеристики случайных величин 
 Математические ожидание 
 Дисперсия случайной величины 
6 Многомерные ( двумерные) случайные величины 
 Понятие двумерной случайной величины и  закон ее 

распределения 
 Функция распределения и плотность распределения  
 Условные законы распределения 
7 Числовые характеристики двумерной случайной величины. 
 Зависимые и независимые случайные величины 
 Ковариация и коэффициент корреляции 
8 Элементы математической статистики 
 Основные распределения математической статистики 

Основные понятия и элементы выборочной теории 
 Оценивание неизвестных параметров распределений. Точечные 

оценки. Интервальное оценивание 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Целью дисциплины "Теория вероятностей"  является изложение в 

доступной для первоначального изучения форме элементов основных 
направлений современной теории вероятностей и математической статистики. 



 
 

 Задача курса – вводить обучающихся в круг основная идей теории 
вероятностей на базе минимального математического аппарата (основы 
классического математического анализа и линейной алгебры). 

Теория вероятностей, подобно другим разделам математики, развилась из 
потребностей практики; в абстрактной форме она отражает закономерности, 
присущие случайным явлениям массового характера. Эти закономерности 
играют исключительно важную роль в физике, механике и других  областях 
естествознания, военном деле, технике, экономике и т.д. Следует отметить, что 
связь теории вероятностей с потребностями физики, химии, биологии и других 
естественных наук, разнообразнейшими техническими и экономическими 
дисциплинами была одной из основных причин ее бурного развития и 
превращения в одну из быстро развивающуюся область математики. 

Исторически  возникновение теории вероятностей обычно относят к 
середине XVII века и связывают с именами Гюйгенса, Паскаля, Ферма и Я. 
Бернулли. Уже в то время в переписках Паскаля и Ферма, вызванной задачами, 
поставленными азартными игроками и не укладывающимся в рамки 
математики того времени, выкристаллизовывались постепенно такие важные 
понятия, как вероятность и математическое ожидание. 

Серьезные требования со стороны естествознания и общественной 
практики (теория ошибок наблюдений, задачи теории стрельбы, проблемы 
статистики и т.п.) привели к необходимости дальнейшего развития теории 
вероятностей и привлечения более развитого аналитического аппарата. 
Особенно значительную роль в этом сыграли Муавр, Лаплас, Гаусс, Пуассон. 

С  середины XIX  столетия и приблизительно  до 20-х годов XX столетия 
развитие  теории   вероятностей   связано  в значительной  мере  с именами  
П.Л.Чебышева, Л.А.Маркова, А.М.Ляпунова. Основное непреходящее значение 
их работ состоит в том, что ими было введено и широко использовано понятие 
случайной величины. Дальнейшее обоснование теория вероятностей получила 
в работах С.Н. Бернштейна, А.Н.Колмогорова, А.Я.Хинчина, Р.Мизеса и 
П.Леви. В эти годы А.Н.Колмогоровым были сформулированы 
общепризнанная ныне система аксиом теории вероятностей (аксиоматика 
Колмогорова). В тридцатых годах XX века А.Н.Колмогоровым и 
А.Я.Хинчиным создана основы теории стохастических (случайных, 
вероятностных) процессов, которая ныне стала одним из основных 
направлении исследований в теории вероятностей. Связь теории вероятностей с 
практикой привела к возникновению и развитию математической статистики – 
прикладной математической дисциплины, родственной теории вероятностей. 

Современное развитие теории вероятностей и математической статистики 
характеризуется всеобщим подъемом интереса к ним, расширением круга их 
практических применений. Неизмеримо растет роль теории вероятностей и 
математической статистики в современном естествознании. Новые 
теоретические результаты открывают новые возможности для 
естественнонаучного использования методов теории вероятностей и 
математической статистики.  



 
 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 
Элементарные события. Событие и его частота. Вероятность. 

Аксиоматическое построение теории вероятностей.  
Явления (опыты, эксперименты) со случайными исходами. Пространство 

элементарных событий (исходов) как математическая модель случайного 
эксперимента. События. Частота события. Устойчивость частоты события. 
Статистическое определение вероятности события. Аксиоматическое 
построение теории вероятностей. Следствия из аксиом вероятности. 
Классическое определение вероятности. Элементы комбинаторики. Размещение 
шаров по ячейкам.  

 
Основные формулы элементарной теории вероятностей 
Классическое определение вероятности. Геометрическое определение 

вероятности. Парадоксы Бертрана.  Элементы комбинаторики. Формула 
сложения вероятностей. Условная вероятность. Формула умножения 
вероятностей. Формулы полной вероятности и Байеса. Зависимые и 
независимые события. Независимость двух и более событий.  

 
Последовательность независимых испытаний 
Схема Бернулли как модель последовательности независимых испытаний с 

двумя исходами. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число успехов. 
Предельные теоремы в схеме Бернулли.  Закон больших чисел. Теорема 
Пуассона. Локальная и интегральная предельные теоремы Муавра-Лапласа. 
Применения предельных теорем.  

 
Случайные величины.  
Общее определение случайной величины. Закон и функция распределения 

случайной величины и их свойства. Дискретные и непрерывные случайные 
величины. Функции от случайных величин и нахождение их законов 
распределений. 

 
Числовые характеристики случайных величин 
Математическое ожидание и его свойства. Мультипликативное свойство. 

Математическое ожидание функции от случайных величин. Моменты. 
Дисперсия и ее свойства.  

 
Многомерные (двумерные) случайные величины 
Случайные векторы. Многомерная функция распределения и ее свойства. 

Операции над случайными величинами. Независимость случайных величин. 
Формула композиции. 



 
 

Ковариация. Коэффициент корреляции как мера зависимости случайных 
величин. Неравенства, связанные с математическими ожиданиями. 

Математическое ожидание случайного вектора. Матрица ковариаций. 
Линейные преобразования случайных векторов и нахождение их законов 
распределения и числовых характеристик. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
 
Основные распределения математической статистики 
Многомерное нормальное распределение. Распределения хи-квадрат, 

Стьюдента и Снедекора. 
 
Основные понятия и элементы выборочной теории 
Вероятностно–статистическая модель и основные задачи математической 

статистики. Понятие выборки. Эмпирическая функция распределения. 
Выборочные моменты. Вариационный ряд. Порядковые статистики и их 
распределения.  

 
Оценивание неизвестных параметров распределений 
Понятие статистической оценки и основные требования к ним 

(несмещенность, эффективность, состоятельность). Методы нахождения оценок 
(Метод максимального правдоподобия; Метод моментов; Метод наименьших 
квадратов).  

 
Интервальное оценивание 
Доверительный интервал. Доверительная вероятность. Доверительные 

интервалы для параметров нормального распределения.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Классическое определение вероятности.  
2. Геометрическое определение вероятности. 
3. Элементы комбинаторики    
4. Формулы сложения и умножения вероятностей. Независимость. 
5. Формулы полной вероятности и Байеса. 
6. Последовательность независимых испытаний Бернулли. 
7. Теорема Пуассона.  
8. Локальная и интегральная предельные теоремы Муавра-Лапласа.  
9. Применения предельных теорем.  
10. Случайные величины и их законы распределения. 
11. Числовые характеристики случайных величин. 
12. Условные распределения. 
13. Выборки. 
14. Оценки параметров. 



 
 

15. Метод моментов. 
16. Метод максимума правдоподобия. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
 

1. Последовательность независимых испытаний Бернулли. 
2. Полиномиальная схема. 
3. Случайные величины и их законы распределения. 
4. Условные распределения. 
5. Числовые характеристики случайных величин. 
6. Производящие и характеристические функции 
7. Неравенство Чебышева и его варианты. 
8. Законы больших чисел.   
9. Центральная предельная теорема 
10. Некоторые распределения математической статистики: Хи-квадрат, 

Стьюдента, Пирсона и т.д. 
11. Оценивание неизвестных параметров распределений 
12. Интервальное оценивание 
13. Элементы теории проверки статистических гипотез 
14. Оценки параметров. 
15. Метод моментов. 
16. Метод максимума правдоподобия. 
17. Проверка гипотез. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Изучение дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

опирается на знание элементарной математики в объеме средней школы, 
элементарной физики в объеме средней школы, аналитической геометрии и 
линейной алгебры, математического анализа – 1, 2. 

Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины 
«Теория функций комплексного переменного», являются базой для всего курса 
высшей математики и обеспечивают подготовку студентов для усвоения таких 
математических дисциплин как «Дифференциальные уравнения», «Векторный 
и тензорный анализ», «Методы математической и теоретической физики», 
«Теория вероятностей и математическая статистика», а также всех общих 
курсов, составляющих предмет «Физика» и дисциплин специализации 
«Физика», «Ядерная физика»,  «Теоретическая физика» и «Радиотехника, 
электроника и телекоммуникации». 

Цель изучения дисциплины «Теория функции комплексной переменной 
(ТФКП) состоит 

− в общеобразовательном значении, т.е. сообщении известного запаса 
сведений (определений, теорем, их доказательств, связей между ними, методов 
решения задач) и обучении их применению; 

− в подготовке к изучению других математических методов, других 
дисциплин; 

− в научном обосновании и развитии понятий, относящихся к 
дисциплине, первоначальное представление о которых дается в школе; 



 
 

− в освещении общей связи и мотивов отдельных понятий, в замене 
изолированных частных исследований все более общими систематическими 
методами, в способности видеть в последних решение конкретных задач; 

− в понимании силы, универсализма, общности и правильности 
математических методов, как опирающихся на строгие логические рассуждения 
и формулировки, с одной стороны, и находящих свое подтверждение в 
практической деятельности, с другой; 

− в развитии у студентов логического мышления, навыков 
самостоятельного продумывания и общей математической культуры. 

Задачи изучения дисциплины. Для достижения указанных целей 
необходимо: 

− изучение и освоение теоретического материала в рамках данной 
рабочей программы; 

− решение определенного объема задач в соответствии с изученным 
теоретическим материалом; 

− выполнение полного объема запланированной самостоятельной 
работы студентами по указанным литературным источникам. 

В результате изучения дисциплины «ТФКП» студент должен: 
− знать основные математические понятия, входящие в данную 

программу, их взаимосвязь, взаимозависимость и взаимовлияние не только 
между собой, но и с другими математическими дисциплинами; 

− уметь точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не 
загромождая его ненужными подробностями; 

− приобрести практические навыки по решению задач теории 
функции комплексного переменного с тем, чтобы математически правильно 
поставить простейшую конкретную задачу практики, выбрать математический 
аппарат и метод ее решения, решить ее;. 

− работать со специальной литературой по основным разделам 
теории функции комплексного переменного; 

− быть компетентным в применении современных методов теории 
функций комплексной переменной к исследованию проблем и решению задач 
теоретической и ядерной физики.   

 
 

№ Название тем 
1 Комплексные числа и операции над ними 
2 Предел последовательности комплексных чисел 
3 Функции комплексной переменной 
4 Дифференцирование функции комплексной переменной 
5 Интеграл от функции комплексной переменной 
6 Теория Коши 
7 Теоремы Морера и Лиувилля 
8 Степенные комплексные ряды Тейлора 



 
 

9 Степенные ряды Лорана 
10 Теория вычетов и ее применения 
11 Логарифмический вычет и его вычисление 
12 Понятие конформного отображения 
13 Конформные отображения, осуществляемые основными 

элементарными функциями 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Понятие комплексного числа возникло в первую очередь в результате 

потребностей автоматизации вычислений. Даже простейшие алгебраические 
операции над действительными числами выводят за пределы области 
действительных чисел. Как известно, не всякое алгебраическое уравнение 
может быть разрешено в действительных числах. Тем самым надо или 
отказаться от автоматического применения установленных методов решения и 
каждый раз проводить подробное исследование возможности их применения, 
или расширять область действительных чисел с тем, чтобы основные 
алгебраические операции всегда были выполнимы. Таким расширением 
области действительных чисел являются комплексные числа. Замечательным 
свойством комплексных чисел является тот факт, что основные математические 
операции над комплексными числами не выводят из области комплексных 
чисел. 

Введение комплексных чисел и функций комплексной переменной удобно 
также при интегрировании элементарных функций, при решении 
дифференциальных уравнений и т.п., где часто приходится выходить в область 
комплексных чисел. Комплексная форма записи оказывается удобной и при 
математической формулировке многих физических положений (например, в 
электро- и радиотехнике, в электродинамике и т.д.). 

Элементарные функции комплексной переменной вводятся как 
непосредственное продолжение элементарных функций действительной 
переменной. Теоремы об аналитическом продолжении соотношений позволяют 
единообразно перевести в комплексную область известные свойства 
элементарных функций действительной переменной. Один из основных классов 
функций комплексной переменной – аналитические функции – находится в 
тесной связи с решениями уравнения Лапласа, к которому приводятся многие 
задачи механики и физики. Поэтому методы теории функции комплексной 
переменной нашли весьма строгое и эффективное применение при решении 
большого круга задач гидро- и аэродинамики, теории упругости, 
электродинамики и других естественных наук. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 



 
 

 
Комплексные числа и операции над ними 
Комплексные числа, их геометрическое представление, алгебраические 

операции над ними. Модуль и аргумент комплексного числа, их 
геометрический смысл, тригонометрическая и показательная форма 
комплексного числа. Умножение, деление, возведение в степень и извлечение 
корня из комплексного числа. Первообразные корни. 

 
Предел последовательности комплексных чисел  
Предел последовательности комплексных чисел. Свойства сходящихся 

последовательностей (ограниченность, арифметические операции).  
 
Функции комплексной переменной 
Комплексная плоскость. Точки и множества на комплексной плоскости. 

Понятие функции комплексной переменной. Предел функции комплексной 
переменной и его единственность. Свойства функций, имеющих предел в точке 
(ограниченность, арифметические операции). Понятие непрерывности функции 
в точке и на множестве. Свойства функций, непрерывных в точке 
(арифметические операции и суперпозиция). Элементарные функции 

zcos,zsin,e z , zcosArc,zsinArc,Lnz . 
 
Дифференцирование функции комплексной переменной 
Понятие производной функции комплексной переменной. Теорема о 

существовании производной функции комплексной переменной. Условия Коши 
– Римана. Понятие аналитической функции. Свойства аналитических функций 
(непрерывность, арифметические операции, суперпозиция). Связь между 
аналитическими и гармоническими функциями. Восстановление аналитической 
функции по ее действительной и мнимой части. Геометрический смысл 
аргумента производной функции комплексной переменной. Геометрический 
смысл модуля производной функции комплексной переменной.  

 
Интеграл от функции комплексной переменной 
Интеграл от функции комплексной переменной по кривой и условия его 

существования. Вычисление интеграла от функции комплексной переменной 
по кривой. Свойства интегралов от функции комплексной переменной. 

 
Теория Коши 
Интегральная теорема Коши для аналитической функции. Интегральная 

формула Коши и ее следствия: формула Гаусса среднего значения и принцип 
максимума модуля аналитической функции. Интеграл типа Коши и его 
свойства (аналитичность и существование производной любого порядка).  

 
Теоремы Морера и Лиувилля 



 
 

Существование производных всех порядков для функции, аналитической в 
области. Теоремы Морера и Лиувилля. 

 
Степенные комплексные ряды Тейлора 
Комплексные числовые ряды. Сходимость. Абсолютная сходимость. 

Функциональные ряды от функции комплексной переменной. Равномерная 
сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно сходящихся 
функциональных рядов. Степенные комплексные ряды. Теорема Абеля. Радиус 
и круг сходимости. Формула Коши-Адамара. Свойства степенных рядов. 
Теорема Тейлора о разложимости аналитической функции в степенной ряд. 
Теорема единственности аналитической функции и ее следствия. Понятие об 
аналитическом продолжении функции. Аналитическое продолжение с 
действительной оси. Аналитическое продолжение с действительной оси. 
Элементарные функции комплексной переменной tgz,zcos,zsin,e z ,

zcosArc,zsinArc,Lnz  и их свойства.  
 
Степенные ряды Лорана 
Ряд Лорана и его область сходимости. Разложение аналитической функции 

в ряд Лорана. Классификация изолированных особых точек аналитической 
функции. Классификация изолированных особых точек однозначной 
аналитической функции. Поведение аналитической функции в окрестности 
изолированной устранимой особой точки. Классификация изолированных 
особых точек однозначной аналитической функции. Поведение аналитической 
функции в окрестности полюса. Классификация изолированных особых точек 
однозначной аналитической функции. Поведение аналитической функции в 
окрестности существенно особой точки. Теорема Сохоцкого – Вейерштрасса. 
Поведение аналитической функции в окрестности бесконечно удаленной точки. 

 
Теория вычетов и ее применения 
Вычет аналитической функции в изолированной особой точке и его 

вычисление. Основная теорема о вычетах. Вычет функции относительно 
бесконечно удаленной точки и его свойства. Применение теории вычетов к 

вычислению ∫
+∞

∞−

dx)x(f , ∫
+∞

∞−

⋅ dx)x(feiax . Леммы Жордана.  

Логарифмический вычет и его вычисление 
Логарифмический вычет и его вычисление. Теорема о подсчете числа 

нулей аналитической функции. Теорема Руше. 
 
Понятие конформного отображения 
Формулировка теоремы Римана и принципа взаимно однозначного 

соответствия границ. Конформные отображения. Линейное преобразование. 
Дробно-линейное преобразование и его свойства. 

 



 
 

Конформные отображения, осуществляемые основными 
элементарными функциями 

Конформные отображения, осуществляемые основными элементарными 
функциями. Степенная функция. Обратная степенная функция (Радикал). 
Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические 
функции. Функция Жуковского. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Комплексные числа и операции над ними. Геометрические образы 
на комплексной плоскости.  

2. Элементарные функции комплексной переменной. 
3. Дифференцирование функции комплексной переменной. 

Аналитические функции. 
4. Геометрический смысл производной функции комплексной 

переменной. 
5. Интегрирование функций комплексной переменной. 
6. Интегральная теорема и формула Коши. 
7. Область сходимости степенного ряда. 
8. Разложение аналитических функций в степенные ряды Тейлора. 
9. Разложение аналитической функции комплексной переменной в 

степенные ряды Лорана. 
10. Поведение аналитической функции в окрестности изолированной 

особой точки и в окрестности бесконечно удаленной точки. 
11. Вычеты и их вычисление. Основная теорема о вычетах. 
12. Вычет аналитической функции относительно бесконечно удаленной 

особой точки и его свойства. Применение теории вычетов к вычислению 
интегралов. 

13. Применение теории вычетов к вычислению определенных и 
несобственных интегралов. 

14. Конформные отображения. Линейные функции. 
15. Конформные отображения. Дробно-линейные функции. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Комплексные числа и операции над ними. Геометрические образы 
на комплексной плоскости. 

2. Последовательности комплексных чисел, их предел. Свойства 
сходящихся последовательностей. Функции комплексной переменной. Предел 
функции комплексной переменной в точке.  Непрерывность и свойства 
непрерывных функций. Понятие об элементарных функциях комплексной 
переменной. 



 
 

3. Элементарные функции комплексной переменной и их свойства. 
4. Связь между аналитическими и гармоническими функциями. 

Восстановление аналитической функции по ее действительной и мнимой части. 
5. Функции комплексной переменной. Дифференцирование. 

Аналитичность. 
6. Интеграл от функции комплексной переменной, его существование, 

вычисление и свойства. Интегральная теорема Коши и ее следствия. Интеграл 
типа Коши и его свойства. 

7. Комплексные числовые ряды. Сходимость. Абсолютная 
сходимость. Функциональные ряды от функции комплексной переменной. 

8. Степенные комплексные ряды. Теорема Тейлора о разложимости 
аналитической функции в степенной ряд. 

9. Ряд Лорана и его область сходимости. Разложение аналитической 
функции в ряд Лорана. Классификация изолированных особых точек 
однозначной аналитической функции. 

10. Поведение аналитической функции в окрестности изолированной 
особой точки и в окрестности бесконечно удаленной точки. 

11. Степенные ряды Тейлора и Лорана. Классификация изолированных 
особых точек аналитической функции. 

12. Вычет аналитической функции относительно изолированной 
особой точки и бесконечно удаленной точки и его применения. 

13. Применение теории вычетов к вычислению собственных и 
несобственных интегралов. Леммы Жордана. 

14. Теория вычетов и ее применения. 
15. Линейные и дробно-линейные функции. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Предел последовательности комплексных чисел. Свойства 
сходящихся последовательностей (ограниченность, арифметические операции).  

2. Свойства функций, непрерывных в точке (арифметические 
операции и суперпозиция).  

3. Свойства элементарных функций комплексной переменной 
zcos,zsin,e z , zcosArc,zsinArc,Lnz . 

4. Свойства аналитических функций (непрерывность, арифметические 
операции, суперпозиция).  

5. Комплексные числовые ряды. Сходимость. Абсолютная 
сходимость. 

6. Функциональные ряды от функции комплексной переменной. 
Равномерная сходимость. Признак Вейерштрасса. Свойства равномерно 
сходящихся функциональных рядов.  

7. Конформные отображения. Линейное преобразование.  



 
 

8. Конформные отображения. Дробно-линейное преобразование и его 
свойства. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс общей физики, в том числе и его часть «Оптика» является основным 
в общей системе современной подготовки физиков и технических 
специалистов. Главной задачей дисциплины является создание 
фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно 
развивать более углубленное и детализированное изучение всех разделов 
физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и специализированных 
курсов. В связи с этим определяются основные требования, предъявляемые к 
дисциплине "Оптика":  формирование у студентов единой, стройной, логически 
непротиворечивой физической картины окружающего нас мира природы, в 
рамках единого подхода классической  физики, ознакомление их со всеми 
основными оптическими явлениями и процессами, происходящими в природе и 
используемым в технике. При этом нельзя ограничиваться  чисто 
качественными понятиями, а необходимо научить студентов количественно 
решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. Основной формой 
изложения материала курса являются лекции, которые носят так же и 
организующий самостоятельную работу характер.   

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной 
дисциплины (пререквизиты): основы математического анализа, раздел 
“механика” общего курса для физических специальностей вузов,  молекулярная 
физика.  

Перечень дисциплин для изучения после освоения данной дисциплины 
(постреквизиты): последующие разделы курса общей физики, разделы курса 
теоретической и ядерной физики (термодинамика и статистическая физика), 
а также специальные курсы по специализации. 



 
 

Основные формы компетенций бакалавра. 
Бакалавр, изучивший дисциплину  «Оптика»  должен знать: 

• основные законы оптики; 
• оптические природные явления; 
• физический смысл основных световых явлений и границы 

их применимости; 
• основные формулы и закономерности в рамках изучаемых 

разделов; 
• о взаимосвязях в оптике и  о связи оптики с математикой, 

химией, техникой, и другими разделами физики; 
• математический аппарат, использующийся в оптике. 

Бакалавр, изучивший дисциплину  «Оптика»   должен уметь: 
• проводить измерения основных оптических величин; 
• описывать оптические процессы, используя физическую 

терминологию; 
• проводить на высоком научно-методическом уровне 

различные виды учебных занятий по оптике в средней школе; 
• понимать степень воздействия человеческой деятельности на 

окружающую среду и осознавать необходимость устойчивого развития; 
• оформлять  и подавать  информацию, идеи, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 
• общаться по содержанию и проблемам оптики  как с 

коллегами по работе, так и с представителями широкой общественности, 
в том числе и из других стран на иностранном языке. 
Бакалавр, изучивший дисциплину  «Оптика» должен владеть: 

•  навыками решения задач на основе законов оптики; 
• основными подходами, позволяющими описать оптические 

явления в природе и при решении современных и перспективных 
технологических задач. 

• основными специальными знаниями по оптике и 
оптическим устройствам; 

• навыками организации научных исследований и 
образовательного процесса в средних учебных заведениях. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 
1 Энергетические и световые величины и единицы 

2 Явления преломления. Световые волокна.  Геометрическая 
оптика 

3 Центрированная оптическая система. Сферическое зеркало. 
Линза. 

4 Глаз и зрение 



 
 

5 Интерференция света 
6 Явление дифракции 
7 Дифракция и спектральный анализ 
8 Понятия поляризации в оптике 
9 Поляризационные явления 

10 Оптика анизотропных сред 
11 Дисперсия света 
12 Рассеяние света. Молекулярное рассеяние света 
13 Тепловое излучение 
14 Оптические явления в природе 
15 Фотоэффект 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
«Оптика»  Это раздел физики, изучающий свойства и физическую 

природу света, а также его взаимодействие с веществом. Учение о свете 
принято делить на три части: геометрическая или лучевая оптика, в основе 
которой лежит представление о световых лучах; волновая оптика, изучающая 
явления, в которых проявляются волновые свойства света; квантовая оптика, 
изучающая взаимодействие света с веществом, при котором проявляются 
корпускулярные свойства света. 

Цель преподавания дисциплины «Оптика» заключается в изучении 
комплекса существующих представлений в области оптики, основанных на 
современных научных данных и в представлении физической теории 
оптических явлений как обобщения наблюдений, практического опыта и 
эксперимента. 

Задачи изучения дисциплины:  
• формирование целостного представления о современной 

физической картине мира; 
• изучение  основных оптических явлений;  
• усвоение основных принципов и законов оптики, вместе с четким 

определением границ их применимости;  
• усвоение методов проведения оптического эксперимента и 

обработки полученных результатов; 
• усвоение приемов и методов решения задач по оптике; 
• изучение основных методов исследовательской деятельности в 

области оптических явлений;  
• создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в 

дальнейшем можно развивать более углубленное и детализированное изучение 
всех разделов физики в рамках цикла курсов по теоретической физике и 
специализированных курсов. 



 
 

Объектами изучения данной дисциплины являются явления 
распространения света в различных средах.  Элементы квантовой природы 
света. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: Оптика - 
древнейшая из наук. Законы отражения и преломления света были известны 
еще в древней Греции и Египте. В узком понимании свет - это 
электромагнитное излучение, воспринимаемое глазом. В физике светом 
называют видимое, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а иногда  - 
электромагнитное излучение с любой длиной волны. Оптика – раздел физики, 
наука, изучающая  свет и его взаимодействие с веществом. 

Несмотря на свою древность, последние десятилетия оптика развивается 
быстрее других разделов физики. Свидетельство этому - появление в оптике 
новых научных направлений: физики лазеров, нелинейной оптики, физики 
волоконных световодов, оптической электроники (оптических методов 
передачи и хранения информации), современных методов обработки 
изображения. Причем дело здесь не только в важных технических приложениях 
оптики, которые для фундаментальной науки играют второстепенную роль. 

Именно в оптике экспериментально исследуют принципиальные и 
дискуссионные вопросы физики. Здесь удалось подойти к наблюдению 
объектов Вселенной, удаленных на миллиарды световых лет и к  
исследованиям, затрагивающим самые основы физики: к процессам 
взаимодействия единичных атомов со светом,  к созданию нелинейных 
моделей таких взаимодействий, к новому классу явлений - когерентным 
взаимодействиям света с веществом.  

Классические геометрическая  и физическая оптика (излагаемая в 
учебниках) превратились  сегодня по большей части в разделы прикладной 
науки. Здесь разрабатывают в основном новые оптические технологии и 
оптические методы измерений и контроля самых разных технологических  
процессов. 

Важнейшие открытия, изменившие облик оптики: создание лазеров и 
развитие лазерных технологий; широкое внедрение в науку компьютерных 
технологий – методов компьютерных измерений и моделирования;  создание 
многоэлементных фотоприемников, кристаллических полупроводниковых 
матриц ПЗС (современные фотоприемные матрицы могут содержать несколько 
миллионов фотодиодов и во многом аналогичны сетчатке глаза);  создание 
волоконных световодов из сверхчистого кварцевого стекла, позволяющих 
передавать оптические сигналы на десятки километров и волоконно-
оптических линий связи; развитие оптических методов обработки информации 
- оптоэлектроники.  

Прогресс в оптике связан именно с экспериментальными методами 
исследований, давшими в руки исследователей совершенно новые, 
недостижимые ранее возможности. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 



 
 

 
Энергетические и световые величины и единицы 
Назначение и содержание предмета. Оптика в период научно-

технического прогресса. Назначение фотометрии. Две системы величин и 
единиц измерения. Световые эталоны. Энергетические характеристики 
импульсных процессов. Закон квадратов расстояний. Закон Ламберта. Световые 
свойства поверхностей. Практическое применение фотометрии. Методы 
световых измерений. Принцип действия люксметра и фотометра. Поток от 
излучателей различной формы. Яркость рассеивающей поверхности.  
Освещенность, создаваемая различными источниками. 

 
Явления преломления. Световые волокна.  Геометрическая оптика 
Цель, содержание, основные  понятия и определения геометрической 

оптики. Появление  геометрической оптики. Основные принципы и законы 
геометрической оптики. Законы отражения и преломления света. Полное 
внутреннее отражение. Оптические элементы и приборы, работающие на 
полном внутреннем отражении. Волоконные и планарные световоды. Принцип 
Ферма. Волновая теория света. Принцип Гюйгенса. 

 
Центрированная оптическая система. Сферическое зеркало. Линза 
Формулы тонкой линзы.  Построение изображения в тонкой линзе. 

Сложение оптических систем. Ход лучей в плоских пластинках и призмах. Ход 
лучей в плоском и сферическом зеркалах. Преломление на сферической 
поверхности. Тонкая двояковыпуклая линза. Аберрации оптических систем. 

 
Глаз и зрение 
Оптическая схема глаза. Понятие цвета. Аккомодация и адаптация. 

Цветовые координаты. Синтез цвета. Дневное и сумеречное зрение. 
Светочувствительные рецепторы. Иллюзии восприятия. Понятие цвета и 
цветовых координат.  

 
Интерференция света 
Интерференция монохроматического света. Интерференция плоских 

волн. Интерференция волн, испускаемых двумя точечными источниками. 
Опыты по методу деления волнового фронта и деления амплитуды. 
Соотношения для расчёта интерференционных картин. Локализация 
интерференционных полос. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. 
Опыт Поля. Кольца Ньютона. Интерференция квазимонохроматического света. 
Временная когерентность. Пространственная когерентность. Многолучевая 
интерференция. Двулучевые интерферометры. Интерферометр Релея. 
Применение многолучевой интерференции. Двулучевые интерферометры 
Релея, Жамена, Рождественского, Майкельсона. Опыты Майкельсона и Бенуа.  

 
Явление дифракции 



 
 

Принцип Гюйгенса-Френеля, его интегральная запись и трактовка. Зоны 
Френеля. Применение векторных диаграмм для анализа дифракционных 
картин. Зонные пластинки. Дифракция на круглом отверстии и экране.  
Дифракция на краю полубесконечного экрана. Спираль Корню. Приближение 
Френеля и приближение Фраунгофера. Дифракция Фраунгофера на щели, на 
прямоугольном и круглом отверстиях. Амплитудные и фазовые 
дифракционные решетки. Призменные, дифракционные и интерференционные 
спектральные приборы и их основные характеристики.  

 
Дифракция и спектральный анализ 
Опыты по дифракции и интерференции. Роль дифракции в приборах 

формирующих изображение: линзе, телескопе, микроскопе. Физические основы 
метода голографической записи изображений. Голограммы Габора и Денисюка. 
Приложение оптической статической голографии. Дифракция на многомерной 
структуре. Формула Брега – Вульфа. Метод Лауэ. Метод вращения кристалла. 
Метод порошка. Фотонные кристаллы. Природный фотонный кристалл. 
Искусственные фотонные кристаллы. Природный фотонный кристалл.  

 
Понятия поляризации в оптике  
Интерференция поляризованных волн. Описание поляризации излучения 

в рамках электромагнитной теории света. Роль электрического и магнитного 
полей при взаимодействии световой волны с веществом. Наглядное 
представление линейно, циркулярно, эллиптически поляризованного и 
неполяризованного излучения. Основные определения и термины. Типы и 
формы поляризации. Неполяризованное излучение. Естественный свет. Степень 
поляризации, поляризаторы.  

 
Поляризационные явления 
Поляризационные явления при взаимодействии излучения с границей 

двух сред. Формулы Френеля в оптике. Формулы Френеля при полном 
внутреннем отражении. Полное внутреннее отражение на границе 
диэлектриков. Скачки фаз при полном внутреннем отражении. Соотношения 
фаз отраженных волн разной поляризации. Оптика металлов. Уравнения 
Максвелла и волны в металлах. Геометрические законы отражения и 
преломления света на границе металла. Формулы Френеля. 

 
Оптика анизотропных сред  
Распространение световых волн в анизотропных средах: 

экспериментальные факты и элементы теории. Уравнение волновых нормалей 
Френеля. Одноосные и двухосные кристаллы. Двойное лучепреломление света. 
Качественный анализ распространения света с помощью построения Гюйгенса 
и волновых нормалей. Явления сноса луча. Одноосные и двухосные кристаллы. 

 
Дисперсия света  



 
 

Микроскопическая картина распространения света в веществе. Фазовая и 
лучевая скорости. Линейный оптический осциллятор. Классическая 
электронная теория дисперсии. Зависимости показателей преломления и 
поглощения от частоты. Фазовая и групповая скорости, их соотношение. 
Нормальная и аномальная дисперсия показателя преломления. Схемы 
наблюдения дисперсии.   

 
Рассеяние света. Молекулярное рассеяние света.  
Зависимость интенсивности рассеянного света от частоты света (формула 

Рэлея) и угловая диаграмма рассеяния. Рассеяние Ми и рассеяние на 
флуктуациях плотности. Эффект Доплера и аберрация света. Поляризация 
рассеянного света, его спектральный состав. Спонтанное рассеяние 
Мандельштама - Бриллюена и комбинационное рассеяние. Рассеяние света в 
мелкодисперсных и мутных средах. 

 
Тепловое излучение 
Излучательная и поглощательная способности вещества их соотношение. 

Модель абсолютно чёрного тела. Закон Стефана- Больцмана, формула 
смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса. Ограниченность классической теории 
излучения. Элементы квантового подхода. Формула Планка. Селективные 
покрытия. 

 
Оптические явления в природе 
Источник излучения - солнце. Синхротронное  излучение. Освещение 

поверхности земли. Пропускание атмосферы. Рефракция в атмосфере. Миражи. 
Турбулентное смещение луча. Гигантские линзы. Освещенность и геометрия 
небосвода. Мерцание звёзд. Релеевское рассеяние в атмосфере. Сумеречный 
ореол. Венцы, глории, нимбы, радуги. Виды и причины появления гало. 
Полярные сияния.  Молния. 

 
Фотоэффект 
Основные экспериментальные закономерности и их истолкование. 

Законы Столетова для фотоэффекта. Фотоны и их свойства. Явление 
люминесценции. Основные закономерности, спектральные и временные 
характеристики, интерпретация в рамках квантовых представлений. Эффект 
Комптона. Лазерное излучение и нелинейная оптика. Резонансное излучение. 
Фотолюминесценция. Законы сохранения энергии и импульса в процессах с 
участием фотонов.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1 Энергетические единицы, световые величины освещенность, 
создаваемая различными источниками. 



 
 

2 Формулы тонкой линзы. 
3 Синтез цвета.  
4 Соотношения для расчета интерференционных картин. 
5 Просветление оптики.  
6 Применение векторных диаграмм для анализа дифракционных 

картин. Дифракция света.  
7 Амплитудные и фазовые дифракционные решетки.  
8 Степень поляризации, поляризаторы.  
9 Законы отражения и преломления света на границе металла. 
10 Формулы Френеля в оптике.  
11 Двойное лучепреломление света.  
12 Естественная оптическая активность. 
13 Фазовая и групповая скорости. 
14 Эффект Доплера. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Изучение законов отражения и преломления на границе двух 

диэлектрических сред. 
2. Определение угла полного внутреннего отражения на границе двух 

диэлектрических сред. 
3.  Исследование работы тонкой линзы со сферическими поверхностями. 
4.  Определение фокусного расстояния тонкой линзы. 
5. Качественное изучение явления рефракции в среде с плавно 

изменяющимся показателем преломления. 
6. Определение коэффициента преломления стеклянной пластинки 

рефрактометром. 
7. Исследование явления интерференции лучей от двух тонких щелей – 

опыт Юнга. 
8. Интерференция в тонких плёнках – кольца Ньютона. 
9. Проверка закона Малюса. 
10.Изучение вращения плоскости поляризации  и определение 

концентрации сахарных растворов. 
11. Изучение основных законов  внешнего фотоэффекта. 
12.  Исследование дисперсии света в диэлектрических материалах. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1 Поток от излучателей различной формы. Яркость рассеивающей 
поверхности.   

2 Основные принципы и законы геометрической оптики. 
3 Построение изображения в тонкой линзе. Сложение оптических 

систем.  



 
 

4 Светочувствительные рецепторы. Иллюзии восприятия. Понятие 
цвета и цветовых координат.  

5 Применение многолучевой интерференции. 
6 Зонные пластинки. 
7 Приложение оптической статической голографии. 
8 Типы и формы поляризации. 
9 Полное внутреннее отражение на границе диэлектриков. 
10 Одноосные и двухосные кристаллы 
11 Схемы наблюдения дисперсии.   
12 Рассеяние света в мелкодисперсных и мутных средах. 
13 Селективные покрытия. 
14 Полярные сияния.  Молния. 
15 Фотолюминесценция. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1 Решение задач по темам энергетические единицы, световые 
величины, освещенность, создаваемая различными источниками. 

2 Элементы геометрической оптики.  
3 Интерференция монохроматического света. 
4 Интерференция квазимонохроматического света. 
5 Многолучевая интерференция.  
6 Просветление оптики.  
7 Дифракция света.  
8 Амплитудные и фазовые дифракционные решетки.  
9 Дифракция на многомерной структуре.  
10 Поляризация.  
11 Формулы Френеля в оптике.  
12 Двойное лучепреломление света.  
13 Модель абсолютно чёрного тела.  
14 Дисперсия света.  
15 Эффект Доплера.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Назначение дисциплины, ее роль и значение в подготовке 
конкурентоспособных кадров:  

студент должен овладеть основными понятиями и фундаментальными 
законами теоретической механики, методами постановки задач и их решения; 
овладеть математическим аппаратом методов теоретической механики и уметь 
проводить численные расчеты параметров конкретных физических систем. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины и 
перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки, необходимых для 
освоения изучаемой дисциплины:  

Пререквизиты умений: для изучения данной дисциплины необходимо 
знание курсов «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», 
«Линейная алгебра», «Основы векторного и тензорного анализа»; 

Пререквизиты навыков: в результате качественного освоения данного 
предмета студенты имеют возможность дальнейшего обучения в магистратуре 
и выполнения научно-педагогической работы. 

В результате освоения дисциплины «Теоретической механике» 
обучающийся должен: 

Знать: 
– понятия и законы теоретической механики, роль дисциплины как 

теоретической базы естественнонаучных и прикладных дисциплин;  
– методы исследования систем сил, методы решения задач механики при 

условии равновесия тел и механических систем;  
– методы определения кинематических характеристик точки и тела при 

различных способах задания их движения;  



 
 

– методы и принципы исследования движения тел при действии сил.  
Уметь:  
– формулировать решаемые задачи в понятиях теоретической механики;  
– разрабатывать механико-математические модели, адекватно 

отражающие основные свойства рассматриваемых явлений;  
– выполнять исследование математических моделей механических 

явлений с применением современных информационных технологий.  
Владеть: 
– навыками исследования задач механики и построения механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные 
механические явления;  

– навыками практического использования методов и принципов 
теоретической механики при решении задач: силового расчета, определения 
кинематических характеристик тел при различных способах задания движения, 
определения закона движения материальных тел и механических систем под 
действием сил;  

– навыками самостоятельно овладевать новой информацией в процессе 
производственной и научной деятельности, используя современные 
образовательные и информационные технологии.  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование темы 
1 Основные понятие и законы классической механики 
2 Принцип относительности Галилея 
3 І, ІІ интегралы движения 

4 Законы сохранения. Изменение энергии, импульса, 
кинетического момента и  их законы сохранения 

5 Движение центрального поле. Интегрировать уравнении 
движения 

6 Задача двух тел. Законы Кеплера 
7 Теория рассеивания частиц 
8 Движение неинерциальной системы отсчета 
9 Уравнения Лагранжа 

10 Одномерные свободные колебания 
11 Вынужденные колебания 
12 Динамика твердого тела 
13 Уравнения Гамильтона и принцип вариации 
14 Каноническое уравнение 
15 Уравнения Гамильтона-Якоби 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 



 
 

Теоретическая механика – фундаментальная  естественнонаучная  
дисциплина, лежащая в основе современной науки и техники. На материале 
теоретической механики базируются  как  общетехнические,  так  и  
специальные  дисциплины,  предметом  изучения которых  являются  процессы,  
связанные  с механическим  движением  и  механическим взаимодействием 
твердых тел и сплошных сред. Теоретическая механика, вместе с высшей 
математикой и теоретической физикой, составляет основу теоретической 
подготовки, даёт фундаментальные знания. 

Описание курса теоретической механики должно быть научно строгим, 
точным и ясным. Важно уделить особое внимание объяснению наблюдаемых 
явлений, законов и понятий. Научная строгость в преподавании курса 
теоретической механики должна быть распространена и на математический 
аппарат. Для повышения математической культуры студентов нужно разбирать 
физический смысл и границы применения полученных математическими 
методами физических уравнений. 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются: 
– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами;  
– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков 

исследований с построением механико-математических моделей, адекватно 
отражающих изучаемые явления;  

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 
объективных законов, действующих в материальном мире.  

Задачами дисциплины являются:  
– определение сил, возникающих при взаимодействии материальных тел, 

составляющих механическую систему (силовой расчет);  
– определение характеристик движения тел и их точек в различных 

системах отсчета (кинематический расчет);  
– определение законов движения материальных тел при действии сил 

(динамический расчет).  
Объектами изучения данной дисциплины являются материальная точка, 

твердое тело, система тел, гармонический осциллятор и.т.д.  
Методы изучения данной дисциплины: математические, аналитические и 

методы формализма. 
Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: курс 

теоретической механики является фундаментом для освоения остальных 
разделов теоретической физики: электродинамика, квантовая механика, 
термодинамика и статистическая механика.  

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
Под теоретической механикой понимается механика, основанная на трех 

законах Ньютона; по существу, она совпадает с дисциплиной, читаемой в 
высших учебных заведениях. В нее не входят механика сплошной среды, 
требующая для своего обоснования некоторых дополнительных аксиом, а 
также аналитическая механика,  общая теория колебаний, гироскопия, общая 



 
 

теория механизмов и некоторые другие специальные дисциплины, которые 
«выросли на стволе теоретической механики» и совокупность которых 
составляет механику вообще. 

Основными понятиями теоретической механики являются понятия о 
движении и силе; поэтому в истории теоретической механики необходимо 
показать зарождение этих понятий во времена Аристотеля, их утверждение в 
эпоху Ньютона и ту форму,  которую они приняли в начале XX века.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные понятие и законы классической механики. 
Материальная точка, пространство-время, координаты и импульс, силы, 

инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Законы Ньютона – 
фундамент классической механики. Методы определения положения точки в 
пространстве. Скорость криволинейного движения. Коэффициенты Ламэ. 
Стороны координат, линий. 

 
Принцип относительности Галилея.  
Преобразования Галилея. Причинно следственная связь в механике и 

механический детерминизм. Инерциальная система координат. Уравнения 
движения Ньютона.  

 
І, ІІ интегралы движения.  
Основная задача динамики. Решения уравнений движения и 

первоначальные условия. Метод постановки начальных условий. Методы 
интегрирования дифференциальных уравнений первого и второго порядка. 
Первые и вторые постоянные интрегрирования. 

 
Законы сохранения. Изменение энергии, импульса, кинетического 

момента и  их законы сохранения.  
Их связь с однородностью и изотропностью пространства и времени. 

Центр инерции и механическое подобие. Приведённая масса. Интегралы 
движения. 

 
Движение центрального поле. Интегрировать уравнении движения.  
Движение точки в центрально-симметричном поле. Законы Кеплера: 1-ый 

закон Кеплера, 2-ой закон Кеплера, 3-й закон Кеплера. Закон площадей. 
Вириальная теорема. 

 
Задача двух тел. Законы Кеплера. 
Одномерное движение. Общее решение задачи двух тел. Нахождение 

потенциальной энергии посредством периода колебании, приведенная масса, 
движение в центральном поле, задача Кеплера. 

 



 
 

Теория рассеивания частиц.  
Упругое столкновение частиц. Распад частиц, рассеивание частиц. 

Эффктивное сечение рассаеяния. Углы рассеяния. Расстояние 
точности.Формула Резерфорда, рассеивание на малые углы. m2 ˃ m1  и m2=m1  
состояниярассеяния. 

 
Движение неинерциальной системы отсчета. 
Неинерциальные системы отсчёта, углы Эйлера. Теорема Эйлера, 

бесконечно малый поворот. Уравнения движения связанные с 
неинерциальными системами отсчёта. Силы инерций. Кинетическая энергия и 
кинетический потенциал равноускоренного движения центра массы системы. 

 
Уравнения Лагранжа.  
Понятие связи и классификация. Степени свободы. Общие координаты, 

скорости, ускорение и силы. Функция Лагранжа свободного члена. Уравнения 
Лагранжа в независимых координатах. Цикличные координаты. Общий 
потенциал. 

 
Одномерные свободные колебания.  
Колебания систем со многими степенями свободы, колебания молекул, 

затухающие колебания. Гармонические колебания. Полная энергия колебания. 
Амплитуда, фаза и циклическая частота колебания. 

 
Вынужденные колебания. 
Свободные одномерные колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Параметрический резонанс. 
 
Динамика твёрдого тела.  
Абсолютное твёрдое тело. Степени свободы. Координаты абсолютно 

твёрдого тела. Угловая скорость. Проекции угловой скорости на оси координат. 
Тензор инерции абсолютно твёрдого тела, главные оси инерции. Уравнения 
движения твёрдого тела. Момент импульса твёрдого тела. Уравнения движения 
Эйлера для твёрдого тела с прикрепленной точкой. Уравнения Эйлера, 
столкновение твёрдых тел. 

 
Уравнения Гамильтона и принцип вариации. 
Функция Гамильтона и физический смысл. Каноническая система 

уравнений Гамильтона. Вывод уравнений Гамильтона в основе принципа 
наименьшего действия. Циклические координаты. Теорема Эйлера для 
однородных уравнений. 

 
Каноническое уравнение.  



 
 

Функция Раусса. Скобка Пуассона. Свойства скобки Пуассона. Равенство 
Якоби. Влияние координатных функций, принцип Мопертюи, канонические 
преобразования, теорема Лиувилла. 

 
Уравнения Гамильтона-Якоби.  
Математическое построение. Метод отделения переменных в полных 

интегралах. Канонические переменные величины, адиабатические инварианты, 
точность сохранения адиабатной инварианты, условно-периодическое 
движение. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Системы общих координат. Методы определения положения 

материальной точки в сферической, цилиндрической, полярной системе 
координат.  

2. Определение координатной поверхности, линии и коэффициентов 
Ламэ. Основной закон и уравнение динамики. 

3. Методы определения скоростей криволинейного движения. 
4. Решение функций Лагранжа, Гамильтона и дифференциальных 

уравнений движения в явном виде в соответствующей математической системе 
координат. 

5. Квазикеплерова задача. 
6. Рассеивание частиц. 
7. Кеплерова задача. 
8. Колебания со многими степенями свободы, колебания молекул, 

параметрический резонанс, движение в быстро осциллирующем поле. 
9. Движение абсолютно твёрдого тела. 
10. Ассиметрический волчок 
11. Упругое столкновение частиц и их рассеивание. 
12. Канонические переменные. 
13. Сферические координаты. Параболические и эллиптические 

координаты. 
14. Решение уравнения Гамильтона-Якоби разделением переменных 

для различных частных случаев. 
15. Функция Лагранжа неинерциальных систем отсчёта. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Неинерциальная система отсчета.  
2. Исследования законов механического движения в них. 
3. Механика системы частиц. Распад частиц. 
4.  Столкновение двух частиц. Вывод формулы Резерфорда для 

рассеяния. 



 
 

5. Свободные одномерные колебания.  
6. Колебания со многими степенями свободы. Колебания молекул.  
7. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Параметрический резонанс. 
8. Механика несвободной частицы и системы несвободных частиц.  
9. Рассмотрение физического маятника через систему канонических 

уравнений Гамильтона и уравнение Гамильтона-Якоби. 
10. Пространственная система сил, действующих на абсолютно твердое 

тело. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Коэффициенты Ламэ в цилиндрической системе координат .  
2. Составляющие линейного ускорения.  
3. Составляющие момента импульса.  
4. Функции Лагранжа, Гамильтона.  
5. Функция действия.  
6. Метод Гамильтона-Якоби.  
7. Задача Кеплера.  
8. Скобки Пуассона.  
9. Задача двух тел.  
10. Упругие столкновения частиц.  

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1.  Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика. – М., 2004. 
2. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. – М., 

2009. 
3. Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Часть 1. 

Кинематика, статика, динамика материальной точки – М., 2012. 
4.  Айзерман М.А. Классическая механика. – М., 2005. 
5. Абишев М.Е., Бейсен Н.Ә. «Конспект лекции по теории механики» 

Алматы. Казахский Национальный Университет имени аль- Фараби, 2009. 
6. Яблонский А.А., В.М. Никифорова. Курс теоретической механики. 

Учеб. пособие для вузов: 13-е изд., исправ. –М.: Интеграл-Пресс, 2009. –603с. 
 
Дополнительная: 
1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – М., 1964. 
2. Гернет М.М. Курс теоретической механики. – М., 2012. 
3. Гречко Л.Г. и др. Сборник задач по теоретической физики. – М., 1972. 



 
 

4. Бать М.И и др. Теоретическая механика  в примерах и задачах. Учеб. 
пособ. для вузов. В 2-х т./М.И.Бать, Г.Ю.Джанелидзе, А.С. Кельзон. -9-е изд., 
перераб. – М.: Наука, 2007.-670 с. 

5. Бутенин Н.В. и др. Курс теоретической  механики: Учеб. пособие для 
студ-ов вузов по техн. спец.: В 2-х т./ Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц, Д.Р.Меркин. 
СПб.: Лань.-5-е изд., испр. 2008.-729 с. 

6. Теоретическая механика. Терминология. Буквенные обозначения 
величин: Сборник рекомендуемых терминов. Вып. 102. –М.: Наука, 2007. – 48с. 

7. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. 
– М.: Высш. школа, 1989; 1990; 1999. 

8. Березкин Е.Н. Курс теоретической механики. –М.: Изд-во МГУ, 1974. 
9. Воронков И.М. Курс теоретической механики. –М.: Наука, 1954  
10. Маркеев А.П.  Теоретическая механика: Учебное пособие. – М.: 

Наука, 2001. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Круг вопросов математической физики тесно связан с изучением 
различных физических процессов. Сюда относятся явления, изучаемые в 
гидродинамике, теории упругости, электродинамике, квантовой физике и т.д. 
Возникающие при этом математические задачи содержат много общих 
элементов и составляют предмет математической физики.  

В курсе «Методы математической физики» рассматриваются задачи 
математической физики, приводящие к уравнениям с частными производными 
второго порядка. 

Требования к ключевым компетенциям Бакалавра, завершившего 
изучение дисциплины «Методы математической физики». Бакалавр должен: 

иметь представление: 
• о физической постановке основных задач математической физики и 

методах их решения. 
знать: 
• математический аппарат методов математической физики: 

классификацию дифференциальных уравнений с частными производными 
второго порядка, постановку основных краевых задач, редукцию общей 
краевой задачи, основные свойства специальных функций; 

• методы решения основных задач математической физики, относящихся 
к различным типам (гиперболического, параболического и эллиптического). 

уметь: 



 
 

• формулировать проблему, выбирать методы решения задач 
математической физики, решать их и интерпретировать полученные 
результаты. 

Пререквизиты: «Теоретическая механика», «Математический анализ», 
«Основы векторного и тензорного анализа», «Дифференциальные уравнения». 

Постреквизиты: «Электродинамика», «Квантовая механика», 
«Термодинамика и статистическая физика» и др. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 
1 Введение. Основные уравнения математической физики. 

2 
Классификация и приведение к каноническому виду уравнений в 

частных производных второго порядка. Уравнения гиперболического 
типа  

3 

Уравнения гиперболического типа. Физические задачи, 
приводящие к уравнениям гиперболического типа. Уравнение 
колебаний струны. Постановка краевых задач. 1-я, 2-я и 3-я краевые 
задачи. Редукция общей краевой задачи. Энергия колебаний струны. 
Теорема единственности. 

4 
Метод распространяющихся волн. Формула Даламбера. Задачи 

для бесконечной струны, для полупрямой и для конечного отрезка. 
Метод продолжений. 

5 
Метод разделения переменных (метод Фурье). Свободные 

колебания. Принцип суперпозиции. Устойчивость решений. 
Вынужденные колебания. Корректные и некорректные задачи.  

6 Задача Штурма-Лиувилля. Специальные функции. Общая схема 
метода разделения переменных. 

7 Краевые задачи на собственные значения и собственные функции. 
Уравнение колебаний круглой мембраны. 

8 Уравнение Бесселя. Функции Бесселя.  
9 Метод производящих функций. Функции Неймана и Ханкеля. 

10 Полиномы Эрмита, Лагерра, Чебышева. Полиномы Лежандра. 

11 
Уравнения параболического типа. Задачи о распространении 

тепла и диффузии газов. Постановка краевых задач. Единственность и 
устойчивость решения. 

12 
Метод разделения переменных. Задачи для бесконечной прямой. 

Фундаментальное решение уравнения теплопроводности и его 
физический смысл. 

13 Уравнения эллиптического типа. Формула Остроградского-Грина. 
Общие свойства гармонических функций. 

14 Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. Постановка краевых 
задач. Решение краевых задач методом разделения переменных. 

15 Функция Грина и ее свойства. Теория потенциала. Задачи в 



 
 

неограниченном пространстве. Принцип излучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
Математическая физика изучает дифференциальные уравнения в частных 

производных, возникающие при построении математических моделей 
физических процессов. В рамках дисциплины «Методы математической 
физики» рассматриваются наиболее простые уравнения математической 
физики – линейные дифференциальные уравнения в частных производных 
второго порядка. 

Цель преподавания курса – ознакомить студентов с основными 
уравнениями математической физики, которые описывают различные 
физические явления, такие как механические волны, электромагнитные поля, 
диффузия, теплопроводность, статические поля и т.д., а также с различными 
методами их решения. 

Цель курса достигается путем чтения лекций и проведения семинарских 
занятий. 

На лекциях излагаются основные понятия, фундаментальные 
закономерности изучаемой дисциплины, ее генезис и главные теоретические 
аспекты, включая общие и специальные математические методы, составляющие 
основы математического аппарата, применяемого для исследования физических 
проблем (как теоретических, так и прикладных) дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются ключевые задачи по дисциплине 
для более подробного изучения вопросов формулирования и постановки 
физических проблем, и применения основных математических методов при их 
решении, и стандартные задачи – с целью приобретения и закрепления навыков 
применения  математических методов для решения конкретных задач. 

Задачи изучения дисциплины 
- научить классифицировать дифференциальные уравнения с частными 

производными второго порядка,  
- научить постановке основных краевых задач, редукции общей краевой 

задачи; 
- изучить основные свойства специальных функций; 
- научить методам решения основных задач математической физики, 

относящихся к различным типам уравнений (гиперболического, 
параболического и эллиптического). 

Объектами изучения данной дисциплины являются дифференциальные 
уравнения с частными производными второго порядка, описывающие 
различные физические явления, такие как механические и электромагнитные 
волны, колебания, распространение тепла и диффузия, различные поля и т.д. 

Методы изучения данной дисциплины: Метод распространяющихся 
волн. Метод продолжений. Метод разделения переменных (метод Фурье). 



 
 

Общая схема метода разделения переменных. Метод производящих функций. 
Решение краевых задач методом разделения переменных. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук. В отличие от 
математического анализа, дифференциальных и интегральных уравнений 
методы математической физики рассматривают конкретные физические задачи, 
и являются основным математических аппаратом для изучения таких 
дисциплин как электродинамика, специальная теория относительности, 
квантовая механика и общая теория относительности и т.д. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
Первоначально математическая физика сводилась к краевым задачам для 

дифференциальных уравнений. Это направление составляет предмет 
классической математической физики, которая сохраняет важное значение и в 
настоящее время. 

Классическая математическая физика развивалась со времён Ньютона 
параллельно с развитием физики и математики. В конце XVII века было 
открыто дифференциальное и интегральное исчисление (И. Ньютон, Г. 
Лейбниц) и сформулированы основные законы классической механики и закон 
всемирного тяготения (И. Ньютон). 

В XVIII веке методы математической физики начали формироваться при 
изучении колебаний струн, стержней, маятников, а также задач, связанных с 
акустикой и гидродинамикой; закладываются основы аналитической механики 
(Ж. Даламбер, Л. Эйлер, Д. Бернулли, Ж. Лагранж, К. Гаусс, П. Лаплас).  

В XIX веке методы математической физики получили новое развитие в 
связи с задачами теплопроводности, диффузии, теории упругости, оптики, 
электродинамики, нелинейными волновыми процессами и т.д.; создаются 
теория потенциала, теория устойчивости движения (Ж. Фурье, С. Пуассон, Л. 
Больцман, О. Коши, М.В. Остроградский, П. Дирихле, Дж. К. Максвелл, Б. 
Риман, С.В. Ковалевская, Д. Стокс, Г.Р. Кирхгоф, А. Пуанкаре, А.М. Ляпунов, 
В.А. Стеклов, Д. Гильберт, Ж. Адамар, А. Н. Тихонов — некоторые из 
указанных здесь ученых творили и в XX веке или на рубеже XX и XIX веков). 
В XX веке возникают новые задачи газовой динамики, теории переноса частиц 
и физики плазмы. 

В XX в. появляются новые разделы физики: квантовая механика, 
квантовая теория поля, квантовая статистическая физика, теория 
относительности, гравитация (А. Пуанкаре, Д. Гильберт, П. Дирак, А. 
Эйнштейн, Н. Н. Боголюбов, В. А. Фок, Э. Шрёдингер, Г. Вейль, Р. Фейнман, 
Дж. фон Нейман, В. Гейзенберг). 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Классификация и приведение к каноническому виду уравнений в 

частных производных второго порядка.  
Общие понятия. Основные уравнения математической физики. 

Классификация и приведение к каноническому виду линейных уравнений с 

http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru-wiki.ru/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%94%27%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://ru-wiki.ru/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru-wiki.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
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двумя независимыми переменными. Уравнения с переменными 
коэффициентами. Уравнения с постоянными коэффициентами. 

 
Уравнения гиперболического типа.  
Физические задачи, приводящие к уравнениям гиперболического типа. 

Уравнение колебаний струны. Постановка краевых задач. 1-я, 2-я и 3-я краевые 
задачи. Редукция общей краевой задачи. Энергия колебаний струны. Теорема 
единственности. 

 
Метод распространяющихся волн.  
Формула Даламбера. Задачи для бесконечной струны, для полупрямой и 

для конечного отрезка. Метод продолжений. Дисперсия волн. Интегральное 
уравнение колебаний. Распространение разрывов вдоль характеристик. 

 
Метод разделения переменных (метод Фурье).  
Свободные колебания. Принцип суперпозиции. Устойчивость решений. 

Вынужденные колебания. Корректные и некорректные задачи. Неоднородные 
уравнения. Общая первая краевая задача. Задачи без начальных условий. 
Сосредоточенная Сила. 

 
Задача Штурма-Лиувилля. Специальные функции.  
Общая схема метода разделения переменных. Альфа функция. Бета 

функция. Гамма функция. Ступенчатая функция Хэвисайда. Дельта функция 
Дирака. 

 
Краевые задачи на собственные значения и собственные функции. 

Колебание ограниченных объемов. Общая схема метода разделения 
переменных. Стоячие волны. Уравнение колебаний круглой мембраны. 
Колебание прямоугольной мембраны. 

 
Уравнение Бесселя.  
Функции Бесселя. Степенные ряды. Рекуррентные формулы. Функции 

полуцелого порядка. Асимптотический порядок цилиндрических функций. 
Краевые задачи для уравнения Бесселя.  

 
Метод производящих функций.  
Функции Неймана и Ханкеля. Производящая функция. 

Дифференциальные формулы. Рекуррентные формулы. Функции мнимого 
аргумента.  

 
Полиномы Эрмита, Лагерра, Чебышева. Полиномы Лежандра.  
Полиномы Чебышева-Эрмита. Дифференциальные формулы. 

Рекуррентные формулы. Функции Чебышева-Эрмита. Уравнение Чебышева-
Лагерра. 



 
 

 
Уравнения параболического типа. 
 Задачи о распространении тепла и диффузии газов. Постановка краевых 

задач. Распространение тепла в пространстве. Принцип максимального 
значения. Единственность и устойчивость решения. 

 
Метод разделения переменных.  
Задачи для бесконечной прямой. Фундаментальное решение уравнения 

теплопроводности и его физический смысл. Функция источника. Общая первая 
краевая задача. Распространение тепла на бесконечной прямой. 

 
Уравнения эллиптического типа.  
Формула Остроградского-Грина. Общие свойства гармонических 

функций. Стационарное тепловое поле. Формулы Грина. Интегральное 
представление решения. 

 
Задачи, приводящие к уравнению Лапласа.  
Постановка краевых задач. Решение краевых задач методом разделения 

переменных. Уравнение Лапласа в криволинейной системе координат. 
Некоторые частные решения уравнения Лапласа. 

 
Функция Грина и ее свойства.  
Теория потенциала. Задачи в неограниченном пространстве. Принцип 

излучения. Функция источника для уравнения Лапласа и ее основные свойства. 
Функция источника для круга. Объемный потенциал. Плоская задача. 
Логарифмический потенциал. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Приведение к каноническому виду линейных уравнений с двумя 
независимыми переменными. 

2. Вывод уравнения колебаний струны. 
3. Постановка краевых задач для уравнения колебаний. 
4. Задача Коши для однородного уравнения колебаний. 
5. Общее решение первой краевой задачи для уравнения колебаний 

методом Фурье. 
6. Функции Бесселя; рекуррентные формулы. 
7. Решение краевых задач для уравнения колебаний мембраны. 
8. Задача Коши для уравнения теплопроводности. 
9. Решение краевых задач для уравнения теплопроводности методом 

Фурье. 
10. Решение краевых задач для уравнения Лапласа методом Фурье. 

 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Колебание прямоугольной мембраны. 
2. Задачи о распространении тепла и диффузии газов. 
3. Распространение тепла на бесконечной прямой. 
4. Уравнение Лапласа в криволинейной системе координат. 
5. Функция источника для уравнения Лапласа и ее основные свойства. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
 

1. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля. 
2. Гравитационный потенциал внутри и снаружи сферического 

объекта. 
3. Свойства Дельта функции Дирака. 
4. Уравнение колебаний круглой мембраны. 
5. Производящая функция для полиномов Лежандар, Эрмита и т.д. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Современная радиоэлектроника – это собирательное название ряда 

областей науки и техники,  связанных с генерацией, передачей, приемом и 
преобразованием, хранением информации. Основные из них - радиотехника и 
электроника, сюда же можно включить опто– и микроэлектронику и 
функциональную микроэлектронику, использующие в качестве носителя 
информации многомерный сигнал. Радиоэлектроника не ограничивается 
электромагнитными колебаниями радиодиапазона. Используются и более 
короткие волны вплоть до гамма – диапазона, то есть радиоэлектроника стала 
также всеволновой. Основная задача, решаемая с помощью устройств 
радиоэлектроники - разработка методов и устройств передачи, приема,  
обработки и хранения информации, передаваемое с помощью условных 
сигналов. Информационный процесс протекает как передача, преобразование и 
хранение сигналов. Информационная направленность радиоэлектроники 
послужило базой для возникновения новых направлений  науки и техники, в 
частности технической кибернетики, вычислительной и информационной 
техники.  

Курс направлен на то, что студенты должны 
- знать  
элементную базу радиоэлектронных устройств, принцип действия  

простых аналоговых и цифровых устройств, иметь представление о структуре и 
принципах организации радиоэлектронных методов измерения, передачи  и 
обработки информации;  

- уметь 



 
 

применять радиоэлектронную аппаратуру в практической 
деятельности, адаптировать стандартные радиоэлектронные приборы для 
целей конкретного физического эксперимента, синтезировать простейшие 
функциональные радиоэлектронные устройства на интегральных 
микросхемах и дискретных компонентах, компьютерных моделях; 

- иметь навыки  
применения полученных знаний в профессиональной, преподавательской 

и исследовательской деятельности. 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: 

высшая математика, курс Общей физики, Электричество и магнетизм, 
Информатика. 

Смежные дисциплины: «Статистическая физика», «Теория 
вероятностей», «Теория матриц». 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Сигналы, их классификация 
2 Элементы линейных электрических цепей 
3 Физические основы работы полупроводниковых приборов 
4 Электронные усилители, их классификация 
5 Генераторы гармонических колебаний 
6 Модуляция 
7 Детектирование и преобразование частоты 
8 Шумы 
9 Цифровая электроника 

10 Запоминающие устройства 
11 Микроэлектроника и интегральные микросхемы 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания дисциплины – формирование системы знаний, 

позволяющих применять в практической деятельности радиоэлектронные 
методы исследований в физическом эксперименте; автоматизации получения, 
накопления и обработки экспериментальных данных; привитие навыков и 
умения работать со специальной литературой по радиоэлектронике. Курс 
“Oсновы радиофизики и электроники”  для физических специальностей 
является базовым для последующего изучения студентами различных 
спецкурсов радиотехнического цикла. Глубокое изучение основ 
радиоэлектроники особенно важно  также для профессиональной подготовки 
будущих специалистов в различных областях науки и техники, для подготовки 
будущего учителя к преподаванию соответствующих разделов школьной 
программы и к внеклассной работе  со школьниками. 



 
 

Объектами дисциплины являются радиоэлектронные оборудования и 
приборы, которые используются в современной электронике. 

Во время обучения дисциплины будут использоваться теоретические и 
практические методы изучения радиотехнических и электронных приборов и 
оборудований. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- ознакомить студентов с современными теоретическими и 

экспериментальными результатами исследования в области радиоэлектроники, 
а также с проблемами, стоящими перед этой отраслью; 

- дать студентам глубокое понимание того, какие физические процессы 
происходят в электронике и как эти процессы управляют; 

- дать представление об основных методах исследования.  
У истоков радиофизики и электроники лежит величайшее открытие 

электромагнитного поля, связанное с тремя выдающимися учеными: М. 
Фарадеем, открывшим закон электромагнитной индукции (1831 г.); Дж. 
Максвеллом, создавшем теорию электромагнитного поля (1865 г.); Г. Герцем, 
впервые экспериментально получившим электромагнитные волны (1887 г.).  
Появление микросхем ознаменовало новый этап на пути развития 
радиотехники и электроники. В процессе развития электроники произошла ее 
специализация по диапазону используемых волн  и другим свойствам. 
Дальнейший прогресс в электронике связан  с развитием функциональной 
электроники - оптоэлектроники, фотоники, квантовой электроники и, наконец, 
биоэлектроники. Учитывая резкий рост публикаций по нанотехнологиям, 
структурам и приборам, можно с уверенностью сказать,  что одним из 
ближайших продолжений развития микроэлектроники является 
наноэлектроника. 

На сегодняшний день радиофизика и электроника занимает важную роль 
практически везде. Современная электроника подразумевает практически 
полную автоматизацию, упрощение труда и экономия времени. Поэтому в 
развитии техники и технологии занимает ключевое место. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Сигналы, их классификация 
Детерминированные и случайные колебания. Комплексное представление 

колебаний. Спектры сигналов. Элементы линейных электрических цепей. 
Свойство преобразования Фурье и Лапласа. Дискретный и непрерывный 
спектры. Дискретизация сигналов. Теорема Котельникова. Цифровой сигнал. 

 
Элементы линейных электрических цепей 
Определение  и общее свойства цепей. Классификация цепей. Пассивные 

элементы. Методы анализа линейных и нелинейных цепей. Источник  ЭДС, 
источник тока. Комплексное сопротивление. Воздействия, реакции и 
характеристики цепей. Дифференцирующие и интегрирующие цепи, 



 
 

аттенюаторы, компенсированные делители, последовательный и параллельный 
контуры, их частотные и переходные характеристики. 

 
Физические основы работы полупроводниковых приборов 
Электронно-дырочный переход, вольт-амперная характеристика 

перехода. Полупроводниковые диоды. Основные типы диодов, стабилитроны, 
импульсные диоды, варикапы, туннельные диоды. Биполярные транзисторы, 
принцип действия транзистора. Униполярные транзисторы. Эквивалентные 
схемы транзистора. Емкости эмиттерного и коллекторного  p-n переходов. 
Частотные свойства биполярного транзистора. Схемы включения и режимы 
работы транзистора. Статические и динамические характеристики. Транзистор 
как четырехполюсник. Интегральные и дифференциальные параметры 
транзистора. Полевые транзисторы. Полевые транзисторы с управляющим p-n 
переходом. Полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП и МОП 
транзисторы), эквивалентные схемы. Статические и динамические 
характеристики. Дифференциальные параметры. Схемы включения полевых 
транзисторов и их свойства. 

 
Электронные усилители, их классификация 
Принцип действия, классификация  и основные  характеристики 

усилителей. Основные параметры усилителя. Избирательные усилители. 
Резистивно-емкостной каскад усиления, эквивалентная схема, амплитудно-
частотная, фазо-частотная характеристики, полоса пропускания. 
Многокаскадный усилитель. Широкополосные и импульсные усилители, 
переходная и импульсная характеристики. Время нарастания фронта и спад 
вершины импульса.  Коррекция амплитудно-частотной характеристики на 
высоких и низких частотах. Резонансные усилители. Усилители постоянного  
тока. Усилители мощности. Дифференциальный каскад усиления. Обратная 
связь в усилителях. Коэффициент усиления  с обратной связью. Отрицательная 
и положительная обратная связь. Эмиттерный и истоковый повторители. 
Операционные усилители. Основные характеристики и параметры. Схемы 
включения операционного усилителя. Инвертирующие, неинвертирующие 
входы. Сумматор, интегратор, дифференциатор, преобразователь 
сопротивлений. 

 
Генераторы гармонических колебаний 
Автоколебательная система. LC – генератор гармонических сигналов. 

Условие самовозбуждения. RC- генераторы низкочастотных синусоидальных 
колебаний. Генераторы релаксационных сигналов. Мультивибратор в 
автоколебательном  и ждущем режимах. Генератор пилообразного напряжения. 

 
Модуляция 



 
 

Амплитудная модуляция. Методы осуществления амплитудной 
модуляции. Балансовая модуляция. Фазовая и частотная модуляция. Методы 
осуществления частотной модуляции. 

 
Детектирование и преобразование частоты 
Диодный детектор. Детектирование малых напряжении. Детектирование 

при идеальном диоде. Частотное детектирование. Фазовый детектор. 
Синхронное детектирование. 

 
Шумы 
Вероятностные характеристики шума. Корреляционная функция и спектр 

шума. Эффективная полоса. Тепловой шум. Шумы в электронных лампах. 
Фликкер-шум. Коэффициент шума. Шумы в транзисторах. Наводки. 

 
Цифровая электроника 
Транзистор в ключевом режиме. Переходные процессы в простейшем 

биполярном ключе. Ключ с барьером Шоттки. Переключатель тока. МДП – 
транзисторные ключи. Бистабильные ячейки и триггеры. Триггер Шмидта. 
Цифровая электроника и булева алгебра. Основные правила булевой алгебры. 
Комбинационные схемы. Логические элементы «НЕ», «ИЛИ», «И», 
«ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». Схемы логических элементов в транзисторно- 
транзисторной логике, на МДП- и  КМДП- структурах. Тристабильные  схемы, 
понятие об обмене информацией через шину. Последовательностные схемы. 
Триггеры, их классификация. RS-, D-, JK, T- триггеры.  

 
Запоминающие устройства 
Счетчики импульсов, их классификация. Последовательные двоичные 

суммирующие и вычитающие счетчики. Параллельные счетчики. Реверсивные 
счетчики. Десятичные счетчики. Регистры, их классификация. Способы записи 
информации. Реверсивные регистры. Полусумматор, сумматор по модулю 2, 
многоразрядные сумматоры. Цифровые одно- и многоразрядные компараторы. 
Шифраторы, дешифраторы. Преобразователи кодов. Мультиплексоры, 
демультиплексоры. Запоминающие устройства. Цифро-аналоговые и аналого-
цифровые преобразователи.  

 
Микроэлектроника и интегральные микросхемы 
Технологические основы микроэлектроники. Степень интеграции 

элементов и компонентов в микросхеме. Современные тенденции развития 
электроники. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Основные радиоэлектронные измерения и измерительные приборы. 



 
 

2. Пассивный четырехполюсник. Прохождение через 
дифференцирующие и интегрирующие цепи гармонических и импульсных 
сигналов. Взаимосвязь  между временными и частотными характеристиками 
цепей. Компенсированный делитель напряжения. 

3. Исследование биполярного транзистора в статическом режиме. 
4. Резонансный контур. Исследование последовательного и 

параллельного контура. 
5. Исследование генераторов гармонических сигналов (RC и  LC). 
6. Исследование мультивибратора. 
7. Исследование генератора пилообразного напряжения. 
8. Исследование резистивно–емкостного каскада усиления. 
9. Исследование эмиттерного и истокового повторителей. 
10.  Дифференциальный каскад усиления. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Метод комплексных изображений. Частотные, амплитудно-

частотные (АЧХ), фазо-частотные (ФЧХ) характеристики RC, RL цепей.  
2. Определение резонансной частоты, добротности контура, полосу 

пропускания, амплитуду тока, протекающего в неразветвленной части цепи, 
напряжение на контуре при резонансе.  

3. Определение операционным методом форму импульса на выходе 
четырехполюсника.  

4. Компьютерное моделирование биполярного транзистора.  
5. Расчет стабилизированного источника питания.  
6. Расчет АЧХ, ФЧХ, полосы пропускания и добротности 

усилительных каскадов.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1. Расчет эквивалентных сопротивлений.  Законы ома и кирхгофа. 
2. Метод контурных токов. Метод наложения. 
3. Электрические цепи однофазного синусоидального тока 
4. Резонанс в электрических цепях  
5. Аналитический и графо-аналитический методы разложения 

периодических кривых в ряд фурье 
6. Расчет цепей, содержащих r, L или R, C-элементы. Классический 

метод. операторный метод. 
7. Параметры четырехполюсников 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 



 
 

1. Метод комплексных изображений.  
2.  Частотные, амплитудно-частотные (АЧХ), фазо-частотные (ФЧХ) 

характеристики RL – цепей. 
3. Определение резонансной частоты, добротности контура, полосу 

пропускания, амплитуду тока, протекающего в неразветвленной части цепи, 
напряжение на контуре при резонансе.   

4. АЧХ, ФЧХ, полоса пропускания и добротность усилительного каскада. 
5. Обратная связь в усилителях. Коэффициент подавления синфазного 

сигнала. 
6. Операционные усилители.  Основные характеристики, параметры. 
7. LC - генератор гармонических сигналов. Условия самовозбуждения. 

RC- генераторы гармонических сигналов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Атомная физика, это – дисциплина, которая, изучают электромагнитные и 

тепловые излучения, фотоэффект, эффект Комптона, такие законы как, закон 
Кирхгофа, строение атома, физику атомов и молекул, закономерности в 
атомных спектрах, распределение электронов по энергетическим уровням, 
расположение элементов в периодической таблице, эффект Зеемана и другие 
основные темы.  

В результате спектроскопических исследований были известны сведении 
о структуре атомов и молекул. С помощью таких исследований можно с 
точностью определить состав вещества. Студенты специальности «Физика» не 
только узнают о составе атомов и молекул, также они могут узнать какие 
спектры испускают, виды спектров вообще, как можно определить состав 
атома, почему модель Резерфорда противоречать классической теорий, как 
можно определить местоположение микрочастиц с помощью уравнения 
Шредингера, внутреннее свойства микрочастиц, определение энергии 
ионизации и возбуждения.  

Дисциплина «Атомная физика» будет полезным для студентов при 
изучении таких дисциплин как, квантовая физика, ядерная физика.   

Цель курса «Атомной физики» - представить физическую теорию атома 
как обобщение  наблюдения, практического опыта и эксперимента, 
изложенную на соответствующем математическом уровне, как связь между 
физическими явлениями и величинами. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 
данного курса (пререквизиты дисциплины): 



 
 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание разделов курса 
общей физики курсов: Разделы курса общей физики: «Механика», 
«Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика»; для 
государственных университетов. 

Пререквизиты умений 
Чтобы качественно освоить курс электричества и магнетизма, 

необходимо быть знакомым с такими курсами, как «Математический анализ», 
«Аналитическая геометрия», «Дифференциальные уравнения», «Теория 
вероятности». 

Пререквизиты навыков 
В результате изучения данного предмета студенты имеют возможность 

дальнейшего обучения в магистратуре и выполнения научно-педагогической 
работы. 

В результате изучения дисциплины «Атомная физика» бакалавр по 
своему профессиональному предназначению должен: 

Иметь представления: 
- о квантовых явлениях на атомно-молекулярном уровне; 
- об экспериментальных основах квантовой физики, теории атома; 
- о границах применимости физических моделей и гипотез. 
 Знать: 
- основные законы атомной физики и их математическое выражение; 
- основные физические явления, методы их наблюдений и 

экспериментального исследования. 
Уметь:  
- формулировать основные понятия раздела, решать физические 

задачи и оценивать порядки физических величин. 
Приобрести практические навыки в физпрактикуме по «Атомной физике» 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование разделов 

 Введение 
1 Тепловое излучение 
2 Фотоны 
3 Закономерности в атомных спектрах 
4 Ядерная модель атома 
5 Боровская теория атома водорода 
6 Волновые свойства микрочастиц 
7 Основное уравнение квантовой механики 
8 Одноэлектронные атомные системы 
9 Многоэлектронные атомы 
10 Тонкая структура энергетических уровней атома 



 
 

щелочных элементов 

11 Распределение электронов в атоме по энергетическим 
уровням 

12 Влияние магнитного поля на атомы 
13 Рентгеновские спектры 
14 Строение молекул  
15 Молекулярные спектры 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания курса представить физическую теорию атома как 

обобщение  наблюдения, практического опыта и эксперимента, изложенную на 
соответствующем математическом уровне, как связь между физическими 
явлениями и величинами. 

Задачи преподавания дисциплины:  
• изучить со структурой атома и атомного ядра, с закономерностью в 

атомных спектрах и с возможностью распределения электронов по 
энергетическим уровням, с характеристикой ядра; 

• познакомить студентов с основными законами теплового излучения, 
закономерности в атомных спектрах. Особое внимание уделить 
экспериментальному обоснованию этих законов, а также различным вариантам 
их математического описания;  

• приобрести навыки постановки и анализа задачи, применения 
различных методов решения; 

• уметь использовать полученные знания для решения различных 
физических задач. 

Объектами изучения данной дисциплины являются электромагнитные 
излучения, корпускулярные свойства света, волновые свойства частиц, 
спектральные закономерности атомов и молекул.  

Методы изучения данной дисциплины: теоретические методы расчета и  
физический эксперимент, в том числе с применением методов компьютерных 
вычислений; проблемно-ориентированные методы обучения.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: атомная 
физика является разделом науки о свойствах атомов и молекул, спектральных 
закономерностях. С помощью спектроскопических исследований можно 
определять состав атома. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
Открытие Планком универсального кванта действия, показало, что 

классические теории физики являются идеализациями, которые допускают 
однозначное применение только в тех предельных случаях, когда все величины 
размерности действия велики по сравнению с квантом действия. 



 
 

Затем Резерфорд установил планетарную модель атомного ядра (1911 г.) 
и в 1913 г. появились два постулата Бора.  

Вскоре постулаты Бора были подтверждены опытами Франка и Герца 
(1914).  

В последующие годы, в течение которых атомные проблемы привлекали 
к себе внимание быстро растущего круга физиков, кажущиеся противоречия 
внутри квантовой теории ощущались все острее. В 1922 г. было открыт эффект 
Штерна и Герлаха, эффект Зеемана. А в 1924 открытие Комптоном изменения 
длины волны, сопровождающего рассеяние рентгеновых лучей электронами. 
Дальше развивал «теорию квант», предсказание де Бройля (в 1925 г.) 
«двойственность волна — частица не ограничивается свойствами излучения», 
эта линия была с огромным успехом продолжена Шредингером (1926), как 
стационарные состояния атомной системы могут быть представлены при 
помощи собственных решений волнового уравнения и в это же время 
Гейзенберг (1925) заложил принцип неопределенности. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Тепловое излучение 

Тепловые излучения и виды люминесценции. Равновесные и 
неравновесные излучения. Закон Кирхгофа, универсальная функция частоты 
(длины волны) и температуры. Энергетическая светимость. Испускательная 
способность тела. Поглощательная способность тела. Модель абсолютно 
черного тела. Закон Стефана-Больцмана. Постоянная Стефана-Больцмана. 
Закон смещения Вина. Постоянная Вина. Формула Рэлея-Джинса. Равновесная 
плотность излучения. Ультрафиолетовая катастрофа. Формула Планка. Квант 
действия. Смысл постоянной Планка. 

 
Фотоны 

Тормозное рентгеновское излучение. Коротковолновая граница 
тормозного рентгеновского спектра. Характеристическое рентгеновское 
излучение. Поглощение электромагнитного излучения в веществе. Фотоэффект. 
Опыт Столетова А.Г. Вольтамперная характеристика. Закон Столетова А.Г. 
Задерживающий потенциал. Красная граница фотоэффекта. Формула 
Эйнштейна для фотоэффекта. Виды фотоэффекта: внешний, внутренний, 
вентильный. Опыт Боте. Фотоны. Энергия, импульс и масса фотона. Рассеяние 
света на свободных электронах. Эффект Комптона. Комптоновская длина 
волна.  

 
Закономерности в атомных спектрах 
Спектр излучения. Виды спектров. Условия возникновения спектров 

испускания и поглощения. Линейчатый спектр. Оптический диапазон. 
Оптические электроны. Энергия возбуждения, ионизации, связи электрона в 
атоме. Формула Бальмера. Серия Бальмера. Формула Ридберга. Физический 



 
 

смысл постоянной Ридберга. Принцип соответствия. Серии  Лаймана, Пашена и 
другие. Обобщенная формула Бальмера или частоты всех линий спектра 
водорода. Спектральный терм. Комбинационный принцип Ритца.  

 
Ядерная модель атома 

Модель атома Томсона. Вывод соотношения для оценки размеров атома 
по Томсону. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель 
атома. Вычисление прицельного параметра, формула Резерфорда. 
Количественная теория рассеяния α-частиц и вывод формулы для 
распределения рассеянных частиц по значениям угла θ. Противоречие ядерной 
модели с законами классической механики и электродинамики. 

 
Боровская теория атома водорода 
Постулаты Бора. Связь постулатов Бора с квантовой теорией света. Опыт 

Франка-Герца доказывающее существование у атомов дискретных 
энергетических уровней и определения потенциалов возбуждения и ионизации.  
Связь между формулой Бальмера и правилом частот Бора. Уровни энергии и 
спектр атома водорода. Вывод формулы боровского радиуса, скорости электрона. 
Значение внутренней энергий атома водорода. Момент количества движения. 
Магнитный момент электрона в атоме.  

 
Волновые свойства микрочастиц 

Недостатки теории Бора. Гипотеза де-Бройля. Уровни энергии и 
устойчивость орбит. Главное и азимутальное квантовые числа. Теория Бора как 
промежуточный этап в развитии представлений об атоме. Экспериментальное 
подтверждение волновой природы частиц. Опыты по отражению электронов от 
кристаллов. Определение длин волн материальных частиц из опытов по 
дифракции на кристаллах. Дифракция частиц на поликристаллических пленках. 
Опыты Дэвиссона-Джермера по рассеянию электронов от кристаллической 
пластинки. Опыт Томсона и Тартаковского по прохождению электронного 
пучка через металлическую фольгу. Опыт Штерна.  

 
Основные уравнения квантовой механики 
Основное уравнение квантовой механики – уравнение Шредингера. 

Волновая функция электрона и ее физический смысл. Плотность вероятности. 
Временное уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных 
состояний. Квантовомеханическое описание движения микрочастиц. 
Соотношение неопределенности Гейзенберга. Свойства волновых функций. 
Квантование энергии. Условие нормировки. Частица в бесконечно глубокой 
одномерной потенциальной яме. Прохождение частиц через барьер 
(туннельный эффект). Разделение переменных в уравнении Шредингера. 
Решение уравнения для угловой части волновой функции. Решение уравнения 
для радиальной части волновой функции. 

 



 
 

Одноэлектронные атомные системы 
Атом водорода. Электронное облако. Уравнение Шредингера для 

одноэлектронных атомных систем. Квантовомеханическое уравнения Шредингера 
для атома водорода. Главное, азимутальное, магнитное квантовые числа и их 
физический смысл. Спин и собственный магнитный момент электрона. 
Вырожденные состояния. Кратность вырождения. Правило отбора квантовых 
чисел. Момент импульса и проекция момента импульса. Коэффициент 
отражения. Коэффициент прохождения. Гармонический осциллятор. Тонкая 
структура энергетических уровней атома водорода. 

 
Многоэлектронные атомы 

Экспериментальные данные о свойствах сложных атомов. Спектры 
щелочных металлов. Структура атомов щелочных металлов, валентный 
электрон. Сравнение атом щелочного металла с атомом водорода. Физический 
смысл квантовых чисел. Главная, резкая, диффузная и фундаментальная серия 
для щелочных металлов. Энергетические уровни состояний для щелочных 
металлов. Квантовый дефект. Спектральный терм для щелочных металлов.  
Правило отбора. Мультиплетность спектров и спин электрона.  

 
Тонкая структура энергетических уровней атома щелочных элементов 

Тонкая структура спектральных линий. Постоянная тонкой структуры. 
Мультиплетное расщепление. Собственный момент импульса. Полный момент 
импульса. Магнетон Бора. Спин-орбитальное взаимодействие. Тонкая 
структура спектров сложных атомов как результат спин-орбитального 
взаимодействия. Понятия о сверхтонкой структуре. Изотопический сдвиг. 
Векторная модель атома. Систематика спектров сложных атомов. Типы связей 
атомных моментов: связь Рёссела-Саундерса, jj-связь. Вероятности переходов.  

 
Распределение электронов в атоме по энергетическим уровням 
Спектр гелия. Ортогелий и парагелий. Уравнение Шредингера для 

двухэлектронного атома. Тонкая структура атомного спектра водорода и гелия. 
Опыты Лэмба и Резерфорда по измерению смещения энергетических уровней 
водорода и гелия. Понятие о методе возмущений. Принцип Паули.  
Распределение атомов по энергетическим состояниям. Электронные оболочки. 
Заполнение оболочек. Взаимодействие электронов. Спонтанное и 
индуцированное излучение. Принципы оптического усиления и генерации 
(лазеры). Застройка электронных оболочек сложных атомов  в соответствии с 
принципом Паули. Теория периодической системы элементов Менделеева. 
Эмпирические правила Хунда.  

 
Влияние магнитного поля на атомы 
Магнитные свойства атомов: орбитальный спиновой магнетизм. 

Магнетон Бора. Суммарный магнитный момент электронной оболочки атома. 
Фактор Ланде. Пространственное квантование. Опыт Штерна и Герлаха. 



 
 

Гиромагнитные эффекты. Современные методы определения атомных 
магнитных моментов. Понятие о ядерном магнетизме как причина сверхтонкой 
структуры спектральных линий. Влияние магнитного и электрического полей 
на атомы. Эффект Зеемана: квантовая теория нормального и аномальных 
эффектов. Правило отбора. Эффект Пашена и Бака. Эффект Штарка и понятия 
о его теории. Совокупность атомов в магнитном поле. Магнитный резонанс и 
методы его исследования. Электронный парамагнитный резонанс. 
Электронный спиновый резонанс. Методика его наблюдения и применения в 
физике твердого тела, химии и радиоэлектронике (мазеры). Определение 
некоторых атомных констант с помощью магнитных резонансных эффектов. 

 
Рентгеновские спектры 
Рентгеновские лучи. Сплошной и характерический спектры 

рентгеновских лучей. Закон Мозли. Рентгеновские серии. Дублетная структура 
линий рентгеновских спектров. Интенсивность и ширина спектральных линий. 
Факторы, влияющие на ширину линий. Естественная ширина спектральной 
линий. Доплеровская ширина спектральной линий. Спектры поглощения 
рентгеновских лучей. Зависимость поглощения от атомного номера и длины 
волны.  

 
Строение молекул и их спектры 
Сродство атома к электрону. Виды движения в молекуле. Адиабатическое 

приближение. Зависимость энергии молекулы от расстояний между ядрами, 
кривые и поверхности потенциальной энергии. Равновесная конфигурация 
молекулы. Форма и размеры молекул. Электронные состояния молекул. Типы 
химической связи молекул. Ионная связь. Ковалентная связь. Методы 
молекулярных орбиталей и валентных пар. Направленная валентность. 

  
Молекулярные спектры 

Энергия молекулы. Распределение электронных зарядов в молекулах. 
Молекулярные спектры. Вращательные и колебательные спектры молекул и 
молекулярные константы. Электронная энергия. Колебательная энергия. 
Вращательная энергия. Энергия диссоциации двух атомных молекул. 
Колебательное квантовое число. Вращательное квантовое число. Кант. 
Вращательные (ротационные) полосы. Колебательно-вращательные полосы. 
Электронно-колебательные полосы. Ветви спектра. Вращательные, 
колебательные и электронные спектры молекул. Принцип Франка-Кондона. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Решение задач на тему: Закон Кирхгофа, закон Стефана – 

Больцмана, закон Вина, Формула Планка.  
2. Решение задач на тему: Фотоэффект. Формула Эйнштейна для 

фотоэффекта.  



 
 

3. Решение задач на тему: Эффект Комптона. 
4. Решение задач на тему: Серийные закономерности в атомных 

спектрах. Нахождение энергии, длины волны и частоты с помощью формулы 
Бальмера. 

5. Нахождение прицельного параметра и углы отклонения альфа – 
частицы от первоначального направления в опыте Резерфорда.  

6. Нахождение радиуса, скорости и энергию боровской орбиты. 
7. Решение задач на тему: энергия и импульс фотона.  
8. Упражнение и задачи по волнам де - Бройля. 
9. Упражнение и задачи по принципу Гейзенберга.  
10. Упражнение и задачи по квантованию энергии и момента импульса, 

прохождение частиц через потенциальный барьер, гармонический осциллятор. 
11. Мультиплетность спектров и спин электрона.  
12. Решение задач на тему: Закон Мозли 
13. Решение задач на тему: Эффект Зеемана.  
14. Распределение электронов по энергетическим уровням. Принцип 

Паули. 
15. Решение задач на тему: Энергия молекулы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1. Оптическая пирометрия 
2. Вентильный фотоэффект 
3. Физический смысл постоянной Ридберга 
4. Вывод формулы Резерфорда 
5. Вывод формулы боровского радиуса, скорости электрона 
6. Опыт Джозефа - Джермера 
7. Прохождение частиц через барьер (туннельный эффект) 
8. Эффект Штарка 
9. Эффект Пашена- Бака 
10. Тонкая структура энергетических уровней атома водорода 
11. Физический смысл квантовых чисел 
12. Связь Рёссела-Саундерса, jj-связь 
13. Спонтанное и индуцированное излучение.  
14. Принципы оптического усиления и генерации (лазеры) 
15. Электронный парамагнитный резонанс 
16. Принцип Франка-Кондона 
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256 с. 

7. Иродов И.Е. Физ. макросистем. Осн. законы. М: Бином, 2006, 
207 с. 

8. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Вв. в кв. физику, М: Н., 1988, 
328 c. 

9. Вихман Э. Квантовая физика. (Берклеевский курс физики, 
т.4.) М: Наука, 1974, 416 с. 
 
Дополнительная: 

1. Поль Р.В. Оптика и атомная физика. / Поль Р.В. – М.: Книга 
по Требованию, 2012. –552 с. 

2. Мигдал А.Б. Квантовая физика для больших и маленьких, М.: 
Наука, 1989. – 144 с. 

3. Вихман Э. Квантовая физика (БКФ). –М.: Наука, 1986. – 396 
с. 

4. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в атомную физику. М.: 
Наука, 1988. – 328 с. 

5. Бейзер А. Основные представления совр. физ. – М.:  
Атомиздат, 1979. – 548 с. 

6. Спроул Р. Современная физика. Квантовая физика атомов, 
твердого тела и ядер. -  М.: 1974 г. – 591 с 

7. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии.- М.: Мир, 
1985. – 384 с 

8. Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики. – 
М., 1988. – 288 с. 

9. Леше А. Физика молекул. - М.: Мир, 1987. – 232 с. 
10. Кован К., Акоста В., Грэм Б. Основы современной физики. 

М.: Просвещение, 1981. – 495 с. 
11. Окунь Л.Б. Физ. элементарных частиц. 2-е изд. перераб. доп. 

2002 г. 273 с. 
12. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. – М.: Советская Россия, 

1990. – 416 с. 
13. Вайскопф В. Физика в ХХ столетии. – М.: Мир, 1977.  – 270 с. 



 
 

14. Вонсовский С.В. Магнетизм микрочастиц.-  М.: Наука, 1973. – 
208 с. 

15. Фейнман Р., Лейтом Фейнмановские лекции по физике. Вып. 
3. – М.: Мир, 1965. – 286 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Электродинамика, вместе с высшей математикой и теоретической 

физикой, составляет основу теоретической подготовки, даёт фундаментальные 
знания. 

В процессе преподавания курса электродинамики должны применяться 
различные методы: лекции, семинары, практические занятия. Необходимо 
показать связь между классической и современной физикой. Границы 
применения физических теорий или законов должны быть логически связаны с 
преподносимым материалом. Методы физических исследований, история 
развития физики должна быть не только представлены на вводной лекции, но и 
в течение всего курса. Вся явления в электродинамике описываются 
уравнениями Максвелла и уравнениями движения заряда. 

Область применения электродинамики широка. Физическая оптика, 
радиофизика, электроника, электрические устройства, телекоммуникация, и 
другие области, в которых применяются методики электродинамики. Следует 
отметить особый вклад в современных научно-технических достижениях. 
Электродинамика, как часть теоретической физики, вводит фундаментальные 
понятия в описание физической картины мироздания. 

Описание курса теоретической механики должно быть научно строгим, 
точным и ясным. Важно уделить особое внимание объяснению наблюдаемых 
явлений, законов и понятий. Научная строгость в преподавании курса 
теоретической механики должна быть распространена и на математический 
аппарат. Для повышения математической культуры студентов нужно разбирать 
физический смысл и границы применения полученных математическими 
методами физических уравнений. 



 
 

Пререквизиты: 
Изучению данной дисциплины предшествуют курс «Аналитическая 

геометрия», «Тензорный и векторный анализ», «Математический анализ» и 
«Дифференциальная геометрия», «Теория дифференциальных уравнений», 
«Электричество и магнетизм», «Теоретическая механика». 

Постреквизиттер: 
«Квантовая механика», «Термодинамика и статистическая физика», 

«Специальная теория относительности». 
В результате прохождения курса “Электродинамика” студент должен: 
• знать из предшествующего курса «Электричество и магнетизм» 

основные электромагнитные явления, усвоить основные понятия и законы 
электродинамики, их математическую формулировку, знать границы 
применимости законов классической электродинамики, материалистическую 
сущность электромагнитного поля, методологическую роль специального 
принципа относительности; 

• овладеть  математическим аппаратом: электродинамики и 
специальной теории относительности; 

• овладеть методами решения задач по современной классической 
теории поля; 

• знать гауссову и международную системы единиц и связь между 
ними. 

Уметь ставить проблему, выбирать методы  решения, как в аналитической 
форме, так и с использованием компьютерных технологий (современных ЭВМ 
и соответствующих программных продуктов). 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование темы 
1 Введение. Основные вехи развития электродинамики. 
2 Основы специальной теории относительности. 
3 Четырехмерный аппарат теории относительности. 
4 Релятивистская механика. 
5 Вариационные методы и законы сохранения для 

электромагнитных полей. 
6 Заряд в электромагнитном поле. 
7 Четырехмерный потенциал электромагнитного поля. 
8 Постоянное электромагнитное поле. 
9 Уравнения электромагнитного поля. 

10 Электромагнитное поле квазистационарных токов. 
11 Электростатическое поле в вакууме. 
12 Энергия электростатического поля. 
13 Электростатическое поле в веществе. 
14 Токи и их влияния. Виды токов. 
15 Электромагнитные волны. 



 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель дисциплины: 
• объяснить студентам современную картину электродинамики; 
• научить студентов применять принципы и методы физико-научных 

исследований; 
Обязанности при обучении дисциплине: 
• студент должен освоит фундаментальные законы и основные 

понятия электродинамики, а также методы решения задач; 
• студент должен освоит математический аппарат необходимый для 

изучения дисциплины; обязан рассчитывать параметры электромагнитных 
систем. 

Объектами изучения данной дисциплины являются заряд, уравнения 
движения заряда в электромагнитном поле, тензор электромагнитного поля, 
уравнения Максвелла, электромагнитные волны, потенциалы и т.д. 

Методы изучения данной дисциплины: методы векторных и тензорных 
исчислений, методы математической физики и методы дифференциальной 
геометрии. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: 
электродинамика как наука об электромагнитных взаимодействиях лежит в 
основе физической оптики, физики распространения радиоволн, а также 
пронизывает практически всю физику. Помимо этого электродинамика имеет 
огромное значение в технике и лежит в основе: радиотехники, электротехники, 
различных отраслей связи и радио. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
История электродинамики – это история эволюции фундаментальных 

физических понятий. Начало учения об электричестве и магнетизме связано с 
1600г., когда появилась книга Гильберта «О магните». До середины 18 века 
были установлены важны опытные результаты: обусловленное электричеством: 
притяжение и отталкивание (1672г., О.Герике), открыто деление веществ на 
проводники и изоляторы (1729г, С.Грей), существование двух видов 
электричества (1733-1737гг., Ш.Дюфе). Достигнуты успехи в изучении 
магнетизма. Практическое применение электричества началось со второй 
половины 18 века. С именем Б.Фраклина (1706-1790гг.) связано появление 
гипотезы об электричестве как особой материальной субстанции. В 1785г. 
Ш.Кулоном установлен закон взаимодействия двух точечных зарядов. С 
именем А.Вольта (1745-1827гг.) связан ряд изобретений электроизмерительных 
приборов. В 1826г. установлен закон Ома . 19-й век начался изучением 
электромагнетизма. В 1820г. Г.Х.Эрстедом открыто магнитное действие 
электрического тока. В 1820г. установлен закон Био-Савара (Ж.Био, Ф.Савар), 
сформулированный в общей форме П.Лапласом. Тогда же установлен закон, 
определяющий механическую силу, с которой магнитное поле действует на 



 
 

внесенный в него элемент электрического тока – закон Ампера. А.Ампером 
также установлен закон силового взаимодействия двух токов. Особое значение 
в физике имеет гипотеза молекулярных токов, предложенная Ампером в 1820г. 
для объяснения магнитных свойств вещества (гипотеза об электрической 
природе магнетизма). В 1831г.  

М.Фарадеем открыт закон электромагнитной индукции. На основе 
выполненных им экспериментов он сформулировал представление об 
электричестве и магнетизме, предположил существование ЭМ волн, 
распространяющихся с конечной скоростью в пространстве. Им открыты 
парамагнетизм и диамагнетизм, поворот плоскости поляризации линейно 
поляризованного света, распространяющегося в веществе вдоль силовых линий 
магнитного поля (эффект Фарадея), введено понятие диэлектрической 
проницаемости.  

В 1873г. Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879гг.) изложил короткие 
уравнения, ставшие теоретической основой электродинамики. Одним из 
следствий уравнений Максвелла явилось предсказание ЭМ природы света, он 
же предсказал возможность существования ЭМ волн. Постепенно в науке 
сложилось представление об ЭМ поле как о самостоятельной материальной 
сущности, являющейся носителем ЭМ взаимодействий в пространстве. В 1895г. 
А.С.Попов сделал величайшее изобретение-радио. Оно оказало колоссальное 
воздействие на последующее развитие науки и техники.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение. Основные вехи развития электродинамики.  
Роль данной дисциплины в разделе теоретической физики. Применение в 

экспериментах и технике. Роль электродинамики в познании мироздания, 
материальная сущность электромагнитного поля. Концепция относительности 
движения, новое понятие пространства и времени, дальнейшее развитие 
теоретической физики. 

 
Основы специальной теории относительности.  
Относительность одновременности. Преобразования Лоренца. 

Релятивистская кинематика. Принципы теории относительности. 
Преобразования Лоренца в четырехмерном пространстве. Пространство 
Минковского. Псевдоевклидово пространство. Собственное время. 
Собственная длина и Лоренцево сокращение. Сложение скоростей. 

 
Четырехмерный аппарат теории относительности.  
Четырехмерные векторы. Метрический тензор, псевдотензор. 

Четырехмерная скорость. 
 
Релятивистская механика.  



 
 

Функция Лагранжа свободной частицы. Эквивалентность массы и 
энергии. Функция Гамильтона. Четырехмерный импульс. Момент импульса. 
Четырехмерный математический аппарат теории относительности. Понятие 
четырехмерного вектора, четырехмерного тензора. Матричный вид 
преобразований Лоренца. Геометрическая интерпретация преобразований 
Лоренца. Ковариантный вид законов механики. 

 
Вариационные методы и законы сохранения для электромагнитных 

полей.  
Энергия и импульс релятивистской частицы. Законы движения в 

релятивистской механике. Движение тела под действием постоянной силы. 
Принцип наименьшего действия. 

 
Заряд в электромагнитном поле.  
Элементарные частицы в теории относительности. Движение заряженной 

частицы в электромагнитном поле. Калибровочный инвариант. Движение 
заряженной частицы в постоянном и однородном электрическом и магнитном 
полях. 

 
Четырехмерный потенциал электромагнитного поля. 
Четырехмерный вектор-потенциал электромагнитного поля. Тензор 

электромагнитного поля. Преобразования поля. Инварианты поля. 
 
Постоянное электромагнитное поле.  
Постоянное электромагнитное поле. Движение в постоянном и 

однородном электрическом поле. Закон Кулона. Дипольный момент. 
Постоянное магнитное поле. Магнитный момент. Теорема Лармора. 

 
Уравнения электромагнитного поля.  
Первая пара электромагнитных уравнений Максвелла. Функция 

Лагранжа. Четырехмерный вектор тока. Уравнение непрерывности. Вторая пара 
уравнений Максвелла. Тензор энергия-импульс. 

 
Электромагнитное поле квазистационарных токов.  
Магнитное поле и энергия тока. Коэффициент индукции. Превращение 

энергии в стационарный ток. Силы, действующие на проводник с током. 
 
Электростатическое поле в вакууме.  
Векторные поля и их свойства. Закон Кулона. Принцип суперпозиции. 

Напряженность и потенциал поля. Уравнение Пуассона. Разложение 
потенциала по мультиполям. 

 
Энергия электростатического поля.  



 
 

Энергия системы зарядов во внешнем поле. Формула Максвелла для 
энергии электростатического поля. 

 
Электростатическое поле в веществе.  
Диполь. Дипольное поле, энергия и их взаимное влияние. Вектор 

поляризации. Плотность связанных зарядов. Вектор электрической индукции. 
Граничные условия в среде и вакууме. Общие методы решения задач на 
определение потенциала. Энергия электростатического поля и сила в веществе. 
Плотность энергии в диэлектрике. Объёмные силы в диэлектрике. 

 
Токи и их влияния. Виды токов.  
Дифференциальные формы законов Ома, Джоуля, Ампера. Магнитное 

влияние токов и магнитное поле. 
 
Электромагнитные волны.  
Волновое уравнение. Плоские волны. Испускание электромагнитных 

волн. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. Решение задач по векторному разложению. Сферические, 

цилиндрические, полярные системы координат. 
2. Решение задач электростатики. 
3. Решение задач специальной теории относительности. 
4. Решение задач магнитостатики. 
5. Решение задач на распространение электромагнитных волн. 
6. Решение задач на испускание электромагнитных волн. 
7. Решение задач на тему электрических и магнитных полей в среде. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Интервал время – пространства. 
2. Векторные и дифференциальные виды уравнений Максвелла. 
3. Уравнения Максвелла в четрехмерном виде. 
4. Лоренцовое преобразование. 
5. Основные соотношения релятивистской механики. 
6. Тензоры энергии-импульса. 
7. Электромагнитные волны. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 
 



 
 

1. Преобразования Лоренца для 4-векторов и 4-тензоров. 
2.  Принцип наименьшего действия для электромагнитного поля. 
3.  Уравнения Максвелла в тензорной форме. 
4.  4-вектор плотности тока и его свойства. 
5.  Плоские электромагнитные волны и их поляризация. 
6.  Свойства поля равномерно и прямолинейно движущегося заряда 
7.  Характеристики излучения произвольно движущейся заряженной 

частицы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Ядерная физика как наука находится на границе знаний цивилизации об 
устройстве окружающего мира и закономерностях, управляемых как 
микромиром, так и макромиром. Строение атомного ядра относится к вопросам 
о структуре материи. Физик – экспериментатор может с помощью приборов 
осуществить эксперимент, многократно повторяемый, и подтвердить или 
опровергнуть теоретические модели изучаемого процесса, что в конечном счете 
позволит вывести соотношения, описывающие данный процесс, и связать его с 
известными физическими понятиями. Таким образом, возможно создать 
теоретическую модель, подтвержденную количественно экспериментом. 

Программа дисциплины «Введение в теорию атомного ядра» рассчитана 
на подготовку специалистов по специальности «5В060500- Ядерная физика». 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра, завершившего 
изучение данной дисциплины. Бакалавр должен: 

иметь представление: 
- об объективных законах протекания физических процессов в 

микромире; 
- о современных проблемах и нерешенных вопросах в физике атомного 

ядра и физике элементарных частиц; 
- об основных экспериментальных, теоретических и численных методах 

исследования физических явлений и процессов; 
- о наиболее известных теориях и моделях физических явлений и 

процессов в физике атомного ядра и об их практических приложениях. 
знать: 



 
 

- общие закономерности радиоактивности естественной среды; 
- источники радиационного излучения; 
- способы и средства измерения и количественной оценки 

радиоактивности. 
иметь навыки: 
- решения задач по данному курсу, в частности, в расчетах 

безмодельных ядерных параметров, энергетических характеристик 
реагирующих ядер и элементарных частиц. 

Пререквизиты: «Математический анализ», «Механика», «Молекулярная 
физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Атомная физика», 
«Квантовая механика». 

Постреквизиты: «Ядерная физика», «Физика элементарных частиц», 
«Квантовая хромодинамика», «Квантовая теория рассеяния» и др. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Проблемы физики структуры ядра. 
2 Проблемы физики ядерных реакций и распадов. 
3 Взаимодействие ядерной физики с естественными науками. 
4 Прикладная ядерная физика. 
5 Общие свойства атомных ядер. 
6 Статические характеристики ядер. 
7 Квантовомеханическое описание ядерных состояний. 
8 Ядерные модели. 
9 Общие закономерности радиоактивного распада. 
10 Ядерные реакции. 
11 Деление ядер. Термоядерные реакции. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания курса – ознакомить студентов с основными 

сведениями о ядерных системах – физическими явлениями, происходящими в 
субатомном микромире, методами их теоретического осмысления и 
экспериментального наблюдения. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение известных к настоящему времени законов, закономерностей, 

систематик, эффектов и явлений в физике атомного ядра; 
- освоение основных приемов вычислений ядерных констант, вывод 

основных формул, описывающих закономерности в физике атомного ядра; 
- изучение методов решения задач; 
- освоение методик выполнения лабораторных работ, проведения 

физического практикума и проведения научных исследований. 



 
 

Объектами изучения данной дисциплины являются атомные ядра и их 
характеристики. 

Методы изучения данной дисциплины: описание моделей строения 
атомного ядра и определение энергий связи атомных ядер, теоретические 
методы исследования свойств элементарных частиц и принципов 
классификации элементарных частиц, исследование фундаментальных 
взаимодействий и их роли в формировании материального мира. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: физика 
атомного ядра как наука о микромире находится на острие научного знания о 
структуре материи и первопринципов образования видимой части Вселенной. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
Начало исследования структуры ядер положил Э.Резерфорд, 

установивший в 1913 году, что альфа-частицы являются ядрами атомов гелия. 
В 1919 г. Резерфорд открыл расщепление атомного ядра азота, 
сопровождающееся вылетом из него положительно заряженной частицы с 
массой равной массе легкого изотопа водорода. Тем самым было доказано, что 
в составе ядер содержатся протоны. 

В 1932 г. Чедвиком была открыта новая частица по массе близкая к массе 
протона, но не имеющая заряда. Она была названа нейтроном. В 1950г. был 
обнаружен распад нейтрона. Сразу же после открытия нейтрона Д.Д. Иваненко 
и независимо от него В. Гейзенберг предложили протон - нейтронную модель 
ядер атомов. 

С 1930 г. начали строить ускорители элементарных частиц, что позволило 
значительно расширить область исследования свойств этих частиц. Самый 
крупный коллайдер (ускоритель, в которых два циркулирующих пучка частиц 
сталкиваются в нескольких областях пересечения, в которых обеспечивается 
высокая плотность частиц) был построен в ЦЕРНе (Швейцария) в 2008 г. В нем 
могут сталкиваться протонные пучки с энергией 7 ТэВ каждый. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Проблемы физики структуры ядра. 
Предельная масса ядра, нейтронные ядра и нейтронные звезды. Граница 

таблицы Менделеева (предел по числу протонов). Мультикластерный состав 
ядер. Максимальные энергии связи. Проблемы ядерной плотности и 
сверхплотности. Энергия возбужденных состояний ядра и ее предел. Размеры и 
форма атомных ядер. Модели ядерной структуры (жидкокапельная, газовая, 
твердотельная). 

 
Проблемы физики ядерных реакций и распадов. 
Физические пределы по периодам полураспада и массам распадных 

частиц. Механизм ядерных реакций при волновых и корпускулярных 
процессах. Предельные переходы по энергиям налетающих частиц. 
Зондирование молекул, атомов, ядер и элементарных частиц. Основные законы 



 
 

взаимодействия ядерных излучений с веществом. Происхождение Вселенной и 
космические лучи. 

 
Взаимодействие ядерной физики с естественными науками. 
Ядерные методы решения фундаментальных проблем в биологии и 

медицине. Введение в ядерную медицину. Ядерная геология и геофизика. 
Проблемы ядерной астрофизики. Происхождение космических элементов. 

 
Прикладная ядерная физика. 
Ядерная и термоядерная энергетика. Радиоэкология как постоянный 

фактор жизни. Связь онкозаболеваемости с эманацией радона. 
Радиофармпрепараты в медицине. Стерилизация продуктов питания и семян. 
Уровнемеры, расходомеры, плотностномеры и элементы автоматики. 
Радиоактивные электробатареи для длительных космических полетов. 

 
Общие свойства атомных ядер. 
Основные этапы развития физики ядра и элементарных частиц. 

Масштабы явлений микромира. Общие свойства атомных ядер. Опыт 
Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядро как система взаимодействующих 
протонов и нейтронов. Электрический заряд ядра. Массовое число. Изотопы, 
изобары. Масса ядра. 

 
Статические характеристики ядер. 
Энергия связи атомных ядер. Энергия связи ядра. Полуэмпирическая 

формула для энергии связи ядра. Магические числа. Энергия связи нуклона. 
Стабильные и радиоактивные ядра. Внутриядерные силы взаимодействия. 
Спин и магнитный момент ядра. Ядерный магнетон. Электрический 
квадрупольный момент ядра. Изотопический спин атомных ядер. 

 
Квантовомеханическое описание ядерных состояний. 
Четность волновой функции. Симметричные и антисимметричные 

волновые функции. Свойство симметрии волновых функций для 
тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Возможные 
состояния системы двух нуклонов. 

 
Ядерные модели. 
Модели атомных ядер. Модель жидкой капли. Оболочечная и 

обобщенная модели ядра. Коллективные модели: капельная модель ядра. 
Формула Вайцзеккера для энергии связи ядра. Качественное объяснение 
процесса деления ядра. Магические ядра. Сверхтекучая модель ядра. Модели 
кластерного типа. 

 
Общие закономерности радиоактивного распада. 



 
 

Естественная и искусственная радиоактивность. Виды распада. 
Стабильные и радиоактивные ядра. Виды радиоактивного распада. 
Радиоактивные ряды. Основной закон радиоактивного распада. Альфа-распад. 
Особенности альфа-распада. Гамма-излучение. Бета-распад. Электронный бета-
распад. Позитронный бета-распад. Нейтрино и антинейтрино. Электронный 
захват. Другие виды распада. Протонная радиоактивность. 

 
Ядерные реакции. 
Законы сохранения. Энергетика реакций и распадов. Основные 

определения. Эффективное сечение и выход реакции. Законы сохранения в 
ядерных реакциях и распадах. Модели ядерных реакций. Классификация 
реакций. Ядерное время. Прямые ядерные реакции. Реакции срыва и подхвата. 
Теория составного ядра. Энергия распада. Энергия реакции. Порог реакции. 
Нерелятивистское приближение. Взаимодействие ядерного излучения с 
веществом. 

 
Деление ядер. Термоядерные реакции. 
Использование ядерной энергии. Открытие деления ядер. Спонтанное 

деление ядер. Простейшая теория деления. Критическое значение параметра 
деления. Деление ядер под действием нейтронов. Трансурановые элементы. 
Синтез легких ядер. Термоядерные реакции, идущие на Солнце и в звездах. 
Водородный цикл. Углеродно-азотный и другие циклы. Военное и 
промышленное использование ядерной энергии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Модель атома Томсона. Модель Резерфорда. 
2. Основные законы взаимодействия ядерных излучений с веществом. 
3. Энергия связи атомных ядер. 
4. Формула Вайцзеккера для энергии связи ядра. 
5. Оболочечная модель ядра. 
6. Основной закон радиоактивного распада. 
7. Особенности альфа-распада.  
8. Бета-распад: электронный, позитронный. Электронный захват. 
9. Гамма-излучение ядер. 
10. Законы сохранения в ядерных реакциях и распадах. 
11. Использование ядерной энергии. 
12. Деление ядер. Спонтанное деление ядер. 
13. Деление ядер под действием нейтронов. 
14. Синтез легких ядер. 
15. Термоядерные реакции. 

 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1. Граница таблицы Менделеева (предел по числу протонов). 
2. Модели ядерной структуры (жидкокапельная, газовая, твердотельная). 
3. Зондирование молекул, атомов, ядер и элементарных частиц. 
4. Происхождение Вселенной и космические лучи. 
5. Происхождение космических элементов. 
6. Уровнемеры, расходомеры, плотностномеры и элементы автоматики. 
7. Электрический квадрупольный момент ядра. 
8. Возможные состояния системы двух нуклонов. 
9. Качественное объяснение процесса деления ядра. 
10. Нерелятивистское приближение. Взаимодействие ядерного излучения 

с веществом. 
11. Термоядерные реакции, идущие на Солнце и в звездах. 
12. Военное и промышленное использование ядерной энергии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

1. Энергия возбужденных состояний ядра и ее предел. 
2. Механизм ядерных реакций при волновых и корпускулярных 

процессах. 
3. Основные законы взаимодействия ядерных излучений с веществом. 
4. Проблемы ядерной астрофизики. 
5. Радиофармпрепараты в медицине. 
6. Радиоактивные электробатареи для длительных космических полетов. 
7. Стабильные и радиоактивные ядра. Внутриядерные силы 

взаимодействия. 
8. Свойство симметрии волновых функций для тождественных частиц. 
9. Модели кластерного типа. 
10. Протонная радиоактивность. 
11. Реакции срыва и подхвата. 
12. Теория составного ядра. 
13. Водородный цикл. Углеродно-азотный и другие циклы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Со времени появления квантовой гипотезы Планка прошло более 100 лет, 
и казалось бы, пора перестать относить квантовую физику к числу 
ультрасовременных разделов физики. Однако, именно на основе законов 
квантовой механики достигнут колоссальный прогресс в технике, технологии и 
повседневной жизни – это ядерная энергетика, медицинская диагностика, 
сверхпроводимость, лазеры, компьютеры, сотовая связь, интернет и т.д. 

Квантовая механика, несомненно, в первую очередь – это новый уровень 
логического мышления. Не случайно, что в процессе её становления приняли 
участие многие выдающиеся ученые: Н. Бор, А. Эйнштейн, М. Планк, Э. 
Шредингер, М. Борн, В. Паули, А. Зоммерфельд, Л. Де Бройль, Э. Ферми, В. 
Гейзенберг, П. Дирак, Р. Фейнман и многие другие. 

Предлагаемая программа изучения курса Квантовой механики строится 
на концепции “Каждое новое поколение диктует новые формы организации 
информации”. Она рассчитана на подготовку специалистов по специальности 
5В060500- Ядерная физика. 

Требования к ключевым компетенциям бакалавра, завершившего 
изучение данной дисциплины. Бакалавр должен: 

иметь представление: 
- об основных объектах, предметах и областях исследований в 

квантовой механике; 
- об основных экспериментальных, теоретических и численных 

методах исследования физических явлений и процессов; 



 
 

- о наиболее известных теориях и моделях физических явлений и 
процессов в квантовой механике и об их практических приложениях. 

знать: 
- основные понятия, законы и модели квантовой механики; 
- математический аппарат и математические методы, использующиеся 

в квантовой механике. 
иметь навыки: 
- исследования физических явлений, процессов, физических свойств 

веществ и определения параметров состояний; 
- создания математических моделей, применения теоретических и 

численных методов исследования физических явлений и процессов. 
владеть: 
- современными компьютерными программами; 
- методами построения математической модели физических 

процессов. 
Пререквизиты: «Математический анализ», «Методы математической 

физики», «Дифференциальные и интегральные уравнения», «Основы 
векторного и тензорного анализа», «Теоретическая механика», 
«Электродинамика», «Программирование и основы компьютерного 
моделирования», «Атомная физика». 

Постреквизиты: «Термодинамика и статистическая физика», «Введение 
в теорию атомного ядра», «Теория ядра ч.1, 2», «Физика элементарных частиц», 
«Квантовая хромодинамика», «Квантовая теория рассеяния» и др. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Принципы и постулаты квантовой механики.  
2 Операторы физических величин. 
3 Собственные функции и собственные значения операторов. 
4 Примеры решения уравнений на собственные функций и 

собственные значения. 
5 Полное временное уравнение Шредингера. 
6 Стационарное уравнение Шредингера. 
7 Линейный гармонический осциллятор. 
8 Прохождение микрочастиц через потенциальные барьеры. 
9 Теория квантовых представлений. 
10 Общие свойства движения в центральных полях. 
11 Теория водородоподобного атома. 
12 Приближенные методы квантовой механики. 
13 Системы тождественных частиц в квантовой механике. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

Введение 
Цель преподавания дисциплины 
Дать студентам глубокое понимание закономерностей микромира. 

Студент должен получить четкое представление, о физической природе 
явлений, подчиняющихся квантовым законам, научиться интерпретировать 
квантовые процессы с материалистической позиции. Главное внимание следует 
уделить фундаментальным общим и приближенным методам, с тем, чтобы 
студент знал границы их применимости и умел ими эффективно пользоваться 
на практике. 

Цель курса достигается путем чтения лекций, проведения семинарских 
занятий и, если это необходимо, лабораторных работ. 

На лекциях излагаются основные понятия, фундаментальные 
закономерности изучаемой дисциплины, ее генезис и главные теоретические 
аспекты, включая общие и специальные математические методы, составляющие 
основы математического аппарата, применяемого для исследования физических 
проблем (как теоретических, так и прикладных) дисциплины. 

На семинарских занятиях разбираются ключевые задачи по дисциплине 
для более подробного изучения вопросов, формулирования и постановки 
физических проблем, и применения основных математических методов при их 
решении, и стандартные задачи – с целью приобретения и закрепления навыков 
применения математических методов для решения конкретных задач. 

Задачи изучения дисциплины 
В результате изучения курса студенты должны: 
- глубоко понимать физические закономерности процессов, 

происходящих в микромире; 
- уметь применять эти закономерности в определенных случаях. 
В результате изучения курса студенты должны: 
- понимать основные физические законы квантовой механики, 

представления и следствия, вытекающие из них; 
- овладеть математическим аппаратом нерелятивисткой квантовой 

механики и знать принципы применения его для решения основных задач 
квантовой механики, знать особенности квантового описания системы 
тождественных частиц.  

- уметь правильно объяснять фундаментальные понятия 
нерелятивистской квантовой механики и такие важнейшие ее применения, как 
потенциальная яма, гармонический осциллятор, атом водорода, туннельный 
эффект, сложение моментов количества движения, статистика частиц, спин 
частиц, принцип Паули. 

- уметь формулировать проблему, выбирать методы решения, как в 
аналитической форме, так и с использованием компьютерных технологий 
(современных ЭВМ и соответствующих программных продуктов). 

Объектами изучения данной дисциплины являются микросистемы, 
имеющие размеры порядка 10-9 см. 



 
 

Методы изучения данной дисциплины: аналитическое и численное 
решение дифференциальных уравнений с граничными условиями, алгебра 
коммутаторов, метод ортогональных полиномов, методы Фурье- 
преобразований. 

Роль и место данной дисциплины среди других наук: нерелятивистская 
квантовая механика является сегодня основой для построения современной 
теории атомного ядра и ядерных реакций, описания процессов, протекающих в 
термоядерной плазме на Солнце, в звездах и лабораторных условиях, 
объяснения нуклеосинтеза химических элементов во Вселенной и очень многих 
других аспектов фундаментальной, прикладной науки. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
В начале XX века были обнаружены две (казалось, не связанные между 

собой) группы явлений, свидетельствующих о неприменимости обычной 
классической теории электромагнитного поля (классической электродинамики) 
к процессам взаимодействия света с веществом и к процессам, происходящим в 
атоме. Первая группа явлений была связана с установлением на опыте 
двойственной природы света (дуализм света); вторая - с невозможностью 
объяснить на основе классических представлений устойчивое существование 
атома, а также спектральные закономерности, открытые при изучении 
испускания света атомами. Установление связи между этими группами явлений 
и попытки объяснить их на основе новой теории и привели, в конечном счете, к 
открытию законов квантовой механики. 

В 1905 г. Альберт Эйнштейн построил теорию фотоэффекта. Данная 
теория была построена с целью развития идей Планка. Эйнштейн предположил, 
что свет не только испускается и поглощается, но и распространяется квантами. 
Следовательно, дискретность присуща самому свету. 

В 1913 г. Бор применяет идею квантов по отношению к планетарной 
системе атомов. Данная идея Бора привела к научному парадоксу. Согласно 
Бору, радиус орбиты электрона постоянно уменьшался. Электрон в конце 
концов должен был просто «упасть» на ядро. Бор решил, что электрон 
испускает свет не постоянно, а лишь тогда, когда он переходит на другую 
орбиту. 

В 1922 г. американец Комптон доказал, что рассеяние света происходит 
путем столкновения двух частиц. 

Эффект Комптона привел также к парадоксу. Он утверждал о 
корпускулярно-волновой природе света. И это было явное противоречие: эти 
два явления не могли смешиваться. В 1924 г. французский ученый Луи де 
Бройль выдвинул теорию, согласно которой каждой частице надо поставить 
волну, которая связана с импульсом частицы. 

Шредингер доказал гипотезу де Бройля. Шредингер придумал 
уравнение, которое соответствует поведению волн де Бройля. Данное 
уравнение получило название «волновое уравнение Шредингера». 

В 1926 г. ученые-физики проводили опыты, которые экспериментально 
окончательно подтвердили теорию де Бройля. 



 
 

В 1927 г. Дирак придумывает свое уравнение, которое становится 
главным аргументом релятивистской квантовой механики. Это уравнение 
описывает движение электрона во внешнем силовом поле. 

Окончательно квантовая механика как последовательная теория 
сформировалась благодаря трудам немецкого ученого – физика В. 
Гейзенберга, создавшего формальную схему. Особенностью данной схемы 
было то, что вместо математических координат и математических скоростей 
фигурировали абстрактные величины, так называемые матрицы. Работы 
Гейзенберга были развиты другими учеными (например, Борном, Иорданом и 
др.). Работа немецкого физика Гейзенберга стала основой для матричной 
механики. 

Также Гейзенберг является автором принципа, который известен в науке 
как «соотношение неопределенностей». 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Принципы и постулаты квантовой механики. 
Введение. Понятие микрочастиц. Измерения в квантовой механике. 

Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция и ее физический 
смысл. Требования к волновым функциям. Понятие нормировки. Плотность 
вероятности. Размерность волновых функций. Вероятность в квантовой 
механике. Принцип суперпозиции. 

 
Операторы физических величин. 
Представление динамических переменных посредством операторов. 

Линейность и эрмитовость операторов. Средние значения физических величин. 
Коммутаторы. Операторы координаты, импульса, кинетической и 
потенциальной энергий, момента количества движения. 

 
Собственные функции и собственные значения операторов. 
Уравнения на собственные функций и собственные значения эрмитовых 

операторов. Дискретный и непрерывный спектр. Свойства нормировки, 
ортогональности и полноты для дискретного спектра. Свойства нормировки, 
ортогональности и полноты для непрерывного спектра. Постулат о разложении 
произвольной функции в ряд. 

 
Примеры решения уравнений на собственные функций и 

собственные значения. 
Собственные функций и собственные значения оператора импульса. 

Дельта-функция Дирака и ее свойства. Определенные значения нескольких 
величин. Полное квантовомеханическое описание микросистем. Соотношение 
неопределенности для физических величин. 

 
Полное временное уравнение Шредингера. 



 
 

Обоснование волнового уравнения Шредингера (УШ). Соотношение 
неопределенности Гейзенберга «энергия-время». Оператор частной 
производной по времени. Оператор Гамильтона и классификация решений УШ. 
Постулат о полной производной операторов по времени. Изменение квантово-
механических величин со временем. Интегралы движения. Законы сохранения. 

 
Стационарное уравнение Шредингера. 
Общие требования к решениям одномерного УШ. Модельные задачи. 

Одномерная прямоугольная яма бесконечной глубины. Узловое поведение 
волновых функций. Графическая иллюстрация плотности вероятности. 
Потенциальная яма конечной глубины. Условие равенства логарифмических 
производных. 

 
Линейный гармонический осциллятор. 
Классический и квантовомеханический гармонический осциллятор. УШ 

для гармонического осциллятора в безразмерных переменных. 
Асимптотическое поведение волновых функций. Полиномы Эрмита и их 
свойства. Волновые функции для гармонического осциллятора: нормировка, 
рекуррентные соотношения, правила дифференцирования. Квантование 
энергетических спектров. Теорема вириала. Четность квантовых состояний. 

 
Прохождение микрочастиц через потенциальные барьеры. 
Уравнение непрерывности в квантовой механике. Плотность тока 

вероятности. Закон сохранения числа частиц. Понятие потенциального барьера. 
Прямоугольный потенциальный барьер бесконечной ширины. Коэффициенты 
прохождения и отражения. Надбарьерное отражение. Прямоугольный 
потенциальный барьер конечной ширины. Туннельный эффект. Проницаемость 
потенциального барьера произвольной формы. Холодная эмиссия электронов 
из металлов. 

 
Теория квантовых представлений. 
Понятие о представлении. Метод построения волновых функции и 

операторов координаты и импульса в импульсном представлении. 
Коммутационные соотношения в импульсном представлении. Понятие о 
формфакторе. Линейный гармонический осциллятор в импульсном 
представлении. 

 
Общие свойства движения в центральных полях. 
Центрально-симметричные поля. Приближение факторизации для 

центральных полей. Общая теория момента количества движения. Интегралы 
движения. Матричная формулировка квантовой механики. Матричные 
элементы операторов. Векторное сложение двух моментов. Решение 
радиального уравнения Шредингера для центральных полей. Общие свойства 
поведения решения для центральных полей в нуле и на бесконечности. 



 
 

Свободное движение. Квантовый ротатор. Сферическая потенциальная яма. 
Трехмерный осциллятор. Понятие о ядерных оболочках. 

 
Теория водородоподобного атома. 
Поправка в энергетических спектрах при учете движения центра масс 

ядра в атомах. Изотопический сдвиг спектральных линий. Массы изотопов 
водорода. Дипольная поправка к кулоновскому потенциалу. Расщепление 
спектров щелочных элементов. Свойства и синтез мезоатомов. Элементарная 
модель позитрония. 

 
Приближенные методы квантовой механики. 
Теория возмущения для стационарных состояний. Поправки к энергии и к 

волновой функции. Вековое уравнение. Снятие вырождения возмущением и его 
физический смысл. Вариационный метод Рэлея-Ритца. 

 
Системы тождественных частиц в квантовой механике. 
Принцип неразличимости тождественных частиц. Фермионы и бозоны. 

Статистика Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Симметричные и 
антисимметричные волновые функции. Принцип запрета Паули. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Принципы квантовой механик 
2. Постулаты квантовой механики 
3. Операторы. Действия над операторами. Линейность и эрмитовость 

операторов 
4. Собственные функции и собственные значения операторов. 

Среднее значение. Унитарный оператор. Дельта-функция Дирака 
5. Изменение квантово-механических величин со временем. 

Уравнение Шредингера. Одномерная прямоугольная потенциальная яма 
6. Линейный гармонический осциллятор 
7. Прохождение микрочастиц через потенциальные барьеры  
8. Волновая функция и операторы в импульсном представлении. 

Матричная формулировка квантовой механики 
9. Сферические функций. Матрицы операторов углового момента. 

Матрицы Паули 
10. Радиальное уравнение Шредингера. Квантовый ротатор 
11.  Сферическая потенциальная яма. Трехмерный осциллятор 
12. Учет движения ядра. Мезоатомы  
13. Теория возмущения для стационарных состояний. Вариационный 

метод приближенного решения 
14. Симметричные и антисимметричные волновые функции 
15. Теория атома гелия 



 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Принцип дополнительности Бора 
2. Свойства собственных функций операторов, имеющих 

непрерывный спектр 
3. Дельта-функция Дирака 
4. Прямоугольная, одномерная, потенциальная яма конечной глубины 
5. Прямоугольный, одномерный, конечный потенциальный барьер 
6. Линейный гармонический осциллятор в импульсном представлении 
7. Квантование углового момента 
8. Векторное сложение двух моментов. Коэффициенты Клебша-

Гордана 
9.  Свойства коэффициентов Клебша-Гордана 
10. Трехмерный осциллятор: сферические координаты 
11. Расщепление спектров щелочных элементов 

 
ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 
1. Волновой пакет 
2. Теорема вириала для линейного осциллятора 
3. Холодная эмиссия электронов. Виртуальный процесс, виртуальное 

состояние, виртуальная частица 
4. Операторы рождения и уничтожения квантов. Оператор квантового 

числа 
5. «Повышающий» и «понижающий» операторы. Полуцелые значения 

момента 
6. 3j-символы Вигнера 
7. Коммутационные соотношения в импульсном представлении 
8. Рентгеновские термы атомов 
9. Дипольная поправка к кулоновскому потенциалу 
10. Элементарная модель позитрония 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 
1. Давыдов А.С. Квантовая механика. Санкт-Петербург, 2011. 703 с. 
2. Блохинцев, Д.И. Основы квантовой механики : Учебное пособие. Изд. 

7-е, стереотип.- СПб.: Лань, 2004.- 664 с. 
3. Шпольский Э.В. Основы квантовой механики и строение оболочки 

атома. Т. 2, М., 2010. 448 с. 



 
 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Нерелятивистская 
теория. Физматлит, 2008. 800 с. 

5. Матвеев А.Н. ОНИКС МИР и ОБРАЗОВАНИЕ: Атомная физика, 
2007. 432 с. 
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10. Демидович Б.П. Математические основы квантовой механики. Уч. 
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OTSF 4220 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ 

 
Объем - 3 кредита 

 
Авторы: 

Абишев М. Е. – доктор физико-математических наук, и.о. профессора 
кафедры теоретической и ядерной физики физико-технического факультета  

Комаров А. А. - кандидат физико-математических наук, старший 
преподаватель кафедры теоретической и ядерной физики физико-технического 

факультета  
 

Рецензенты: 
Беков Аскар Абдул-Халыкович - доктор физико-математических наук, 

профессор АО «НЦКИТ» 
Буркова Наталья Александровна - доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теоретической и ядерной физики физико-технического 
факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«Основы термодинамики и статистической физики» является 

завершающим разделом курса теоретической физики, как комплекса 
фундаментальных физических дисциплин, и преследует цель подготовки 
специалистов-физиков широкого профиля, умеющих грамотно решать 
практические и теоретически важные задачи, в том числе возникающие на 
стыках различных наук. 

Роль и значение дисциплины «Основы термодинамики и статистической 
физики» заключается в том, чтобы дать студентам глубокие и прочные знания 
основных термодинамических и статистических закономерностей 
макроскопических систем, а также научить применять эти знания к 
прикладным задачам. 

Пререквизиты: 
Для глубокого и успешного усвоения дисциплины «Основы 

термодинамики и статистической физики» необходимо знание 
предшествующих разделов курса «Теоретическая физика», «Теоретическая 
механика», «Электродинамика» и особенно «Квантовая механика». Кроме того, 
требуется знание основ «Теории вероятности», «Теории дифференциальных 
уравнений» и «Методов математической физики». 

Постреквизиты: 
«Квантовая теория многих тел», «Релятивистская астрофизика». 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
Иметь представление: 



 
 

- о границах применимости законов равновесной термодинамики и 
статистической физики; 

- о принципах, лежащих в основе математических методов 
статистической физики; 

- о принципах использования термодинамических явлений в современных 
технологиях. 

Знать: 
- базовую терминологию, относящуюся к термодинамическим явлениям, 

основные понятия, законы термодинамики и статистической физики и их 
математическое выражение; 

- фундаментальные опыты, лежащие в основе законов термодинамики; 
- основные статистические методы описания макросистем. 
Уметь: 
- продемонстрировать связь фундаментальных опытов с законами 

термодинамики с помощью известных математических методов; 
- решать задачи по данной дисциплине; 
- моделировать термодинамические явления и проводить численные 

расчеты соответствующих физических величин в общепринятых системах 
единиц. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем  
1 Элементы теории вероятностей 
2 Основные понятия и принципы статистической физики 
3 Каноническое распределение Гиббса 
4 Описание макросистемы с помощью термодинамических величин 
5 Основные законы термодинамики 
6 Термодинамические функции 
7 Системы с переменным числом частиц 
8 Вычисление термодинамических функций с помощью 

канонического распределения 
9 Статистическое описание неидеального газа 
10 Распределения Ферми и Бозе 
11 Равновесное электромагнитное излучение 
12 Флуктуации и броуновское движение 
13 Равновесие фаз и фазовые переходы 
14 Основы теории неравновесных процессов 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Деятельность специалиста-физика направлена на исследование и 

изучение структуры и свойств природы в различных уровнях её организации от 



 
 

элементарных частиц до макросистем. Термодинамика и статистическая физика 
изучают физические процессы, происходящие в макросистемах, находящихся в 
состоянии равновесия, а также общие закономерности процессов установления 
равновесия. 

Цель дисциплины: изучение основных законов термодинамики 
равновесных процессов, термодинамических свойств макроскопических 
систем, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе 
законов термодинамики, статистических методов описания классических и 
квантовых макросистем, связи законов термодинамики и статистических 
методов описания, а также формирование у студентов знаний и умений, 
позволяющих моделировать термодинамические явления и проводить 
численные расчеты соответствующих физических величин. 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть роль статистических закономерностей в природе; 
- рассмотреть основные экспериментальные закономерности 

термодинамических явлений, статистические методы описания свойств 
вещества, структуру и математическую форму основных уравнений 
статистической физики и термодинамики, особенности их использования 
при описании различных явлений; 

- рассмотреть основные методы экспериментального и теоретического 
исследования термодинамических явлений, использование 
термодинамических явлений в современных технологиях; 

- проанализировать основные принципы моделирования 
термодинамических явлений, установить область применимости этих 
моделей, рассмотреть способы вычисления физических величин, 
характеризующих явления. 

Объектами изучения данной дисциплины являются макросистемы, т.е. 
системы состоящие из большого числа частиц: электронов, ионов, атомов 
молекул и т.д. 

Методы изучения данной дисциплины: макроскопический – на основе 
небольшого числа параметров, характеризующих систему как целое; 
микроскопический – на основе внутреннего строения системы.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: основные 
понятия, законы и представления термодинамики и статистической физики 
используются в различных областях естественнонаучных дисциплин, где 
исследуются макроскопические системы под воздействием температуры, 
давления, внешних полей и т.д. 

Краткий исторический очерк развития науки дисциплины.  
Современная статистическая физика прошла длительный путь развития. 

В ее основании лежит представление о том, что все макроскопические системы 
состоят из громадного числа мельчайших частиц: атомов, молекул, 
элементарных частиц. Эта гипотеза получила научное развитие в 
исследованиях по химической атомистике в XVIII—XIX вв., начиная с работ 
М. В. Ломоносова и А. Лавуазье. Ломоносов одним из первых начал работать 



 
 

над корпускулярной теорией тепловых явлений. 
Широкое использование паровых машин в промышленности в начале 

прошлого века стимулировало изучение тепловых процессов. Было обращено 
внимание на количественную эквивалентность теплоты и работы: между 1840 и 
1850 гг. трудами Ю. Майера, Дж. Джоуля и Г. Гельмгольца было установлено 
первое начало термодинамики. Далее первое начало было обобщено и понято 
как всеобщий и универсальный закон природы - принцип сохранения энергии. 
Детальное изучение и анализ работ Карно привели Р. Клаузиуса в 1855 г. к 
открытию второго начала термодинамики. Им были введены понятия 
внутренней энергии, энтропии, сформулирован закон возрастания энтропии. 
Это позволило выразить основные положения термодинамики в 
математической форме. Дальнейшее развитие термодинамики шло по линии 
совершенствования ее методов и применения их ко все новым и новым 
явлениям. В 1848 г. В. Кельвин ввел представление об абсолютной шкале 
температур. В работах Дж. Гиббса, относящихся к 1875-1878 гг., был детально 
разработан метод термодинамических функций. В начале XX в. В. Нернстом 
было открыто третье начало термодинамики. Глубокому осмысливанию 
подверглись основы термодинамики и особенно второе начало. 

Параллельно с термодинамикой шло развитие молекулярно-кинетической 
теории. Решающий шаг здесь был сделан Дж. Максвеллом, который впервые 
применил вероятностно-статистические методы для изучения движения 
микрочастиц. Большое значение имеют также труды одного из 
основоположников статистической физики Л. Больцмана, относящиеся ко 
второй половине XIX в. Выведенное Больцманом кинетическое уравнение для 
газа (1872 г.) позволило дать вероятностное толкование важнейшей 
термодинамической величине - энтропии. Благодаря этому была вскрыта 
статистическая природа второго начала, открылась возможность 
статистического обоснования всей термодинамики.  

Наиболее общий и последовательный статистический метод, пригодный 
для изучения любых равновесных систем, был дан Гиббсом в 1901 г. С этого 
момента стало возможным широкое применение статистической физики для 
изучения разнообразных макроскопических систем. Существенные достижения 
в исследованиях свойств газов, твердых тел и жидкостей, равно как и в других 
областях, имели место после того, как в 20-30-х гг. XX века была разработана 
квантовая статистическая физика.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Элементы теории вероятностей. 
Распределение вероятностей для значений случайной физической 

величины. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Среднее случайной 
величины. Многомерные распределения вероятностей. Относительная 
флуктуация аддитивной физической величины. 

 



 
 

Основные понятия и принципы статистической физики. 
Микроскопическое описание макросистемы. Функция статистического 

распределения в фазовом пространстве. Макроскопические величины как 
средние значения по состояниям. Квазинезависимые подсистемы. Состояние 
статистического равновесия. Теорема Лиувилля и зависимость функции 
распределения от энергии. Микроканоническое и каноническое распределения. 
Термодинамическая вероятность, или статистический вес макросостояния 
системы. 

 
Каноническое распределение Гиббса.  
Вывод канонического распределения. Статистическая температура. 

Статистическая сумма. Каноническое распределение в квантовой и 
классической областях. Квазиклассическое приближение. 

 
Описание макросистемы с помощью термодинамических величин. 
Параметры термодинамического состояния. Равновесное состояние в 

термодинамике. Внутренняя энергия. Термодинамическая температура. 
 
Основные законы термодинамики.  
Равновесные процессы. Работа в термодинамике. Теплота. Первое начало 

термодинамики. Связь изменения энтропии системы и теплоты. Неравновесные 
процессы и закон возрастания энтропии. Второе начало термодинамики. 
Обратимые и необратимые процессы. Основное термодинамическое равенство-
неравенство. Максимальная работа процессов. Абсолютная шкала температур. 
Формулировка и статистическое обоснование третьего начала термодинамики. 
Недостижимость абсолютного нуля температуры. 

 
Термодинамические функции.  
Уравнение состояния. Внутренняя энергия. Энтропия. Энтальпия. 

Свободная энергия. Потенциал Гиббса. Нахождение одних термодинамических 
функций через другие и особенности применения функций. 

 
Системы с переменным числом частиц.  
Химический потенциал. Основное термодинамическое равенство-

неравенство для систем с переменным числом частиц. Зависимость 
термодинамических функций от числа частиц. Термодинамический потенциал 
Гиббса. Вывод канонического распределения Гиббса для систем с переменным 
числом частиц. Свойства канонического распределения для систем с 
переменным числом частиц.  

 
Вычисление термодинамических функций с помощью канонического 

распределения.  



 
 

Статистическая сумма. Термодинамические величины как средние по 
каноническому распределению Гиббса. Основные термодинамические функции 
и уравнение состояния идеального газа. 

 
Статистическое описание неидеального газа.  
Взаимодействие между молекулами в системе. Вычисление 

статистического интеграла для неидеального одноатомного газа. Уравнение 
состояния реального одноатомного газа. 

 
Распределения Ферми и Бозе.  
Учет тождественности частиц в статистической физике. Принцип запрета 

Паули. Статистика Бозе-Эйнштейна. Статистика Ферми-Дирака. Идеальный 
Бозе-газ при низких температурах. Идеальный Ферми-газ при низких 
температурах. Электронный газ в металле. 

 
Равновесное электромагнитное излучение.  
Особенности фотонов и фотонного газа. Распределение Планка. 

Термодинамические функции и уравнение состояния фотонного газа 
Термодинамическое равновесие вещества и излучения. Закон Стефана-
Больцмана. Закон Рэлея-Джинса. Закон Вина. 

 
Флуктуации и броуновское движение.  
Понятие флуктуации. Расчет флуктуаций с помощью канонического 

распределения Гиббса. Оценка вероятности флуктуации в малой подсистеме, 
находящейся в контакте с термостатом. Флуктуации объема и плотности. 
Флуктуации температуры, энтропии и давления. Понятие о броуновском 
движении. Расчет среднего квадрата смещения броуновской частицы. 
Броуновское движение и диффузия. 

 
Равновесие фаз и фазовые переходы.  
Применение термодинамических функций для изучения условий 

равновесия. Равновесие в системе, состоящей из двух фаз одного и того же 
вещества. Особенности фазовых переходов «твердое тело-жидкость», 
«жидкость-газ», «твердое тело-газ». Равновесие в многокомпонентных и 
многофазных системах. Фазовые переходы второго рода. 

 
Основы теории неравновесных процессов.  
Кинетическое уравнение Больцмана. Интеграл столкновений. 

Использование принципа детального равновесия. Следствия из уравнения 
Больцмана. Н-теорема Больцмана. Явления переноса. Уравнение баланса для 
переносимой физической величины. Молекулярно-кинетическая теория 
диффузии и теплопроводности. Положение о локальном равновесии. Принцип 
симметрии кинетических коэффициентов Онсагера. Закон производства 
энтропии. Условие стационарности состояния системы. 



 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ  

(CЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Фазовые траектории простых систем. 
2. Случайные величины. Вероятность. Средние значения. Фазовое 

пространство. Теорема Лиувилля. 
3. Каноническое распределение Гиббса. 
4. Распределение Максвелла. 
5. Одноатомный однородный идеальный газ. 
6. Первый закон термодинамики. 
7. Второй закон термодинамики. 
8. Равновесные и неравновесные термодинамические процессы. 
9. Квантовая статистика Бозе-Эйнштейна. 
10. Квантовая статистика Ферми-Дирака. 
11. Функция распределения Гиббса. Большая статистическая сумма и 

его использование для нахождения теплоемкости молекул газа. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Связь между термическим и калорическим уравнениями состояния. 
2. Общие условия равновесия и устойчивости термодинамических 

систем. 
3. Реальный газ и вириальное разложение. Вывод уравнения Ван-дер-

Ваальса для реального газа с учетом парного взаимодействия молекул. 
4. Классическая теория равновесного излучения. Вывод формулы 

Рэлея-Джинса. 
5. Теория электролитов. 
6. Уравнение Клайперона-Клаузиуса.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 
 

1. Уравнение политропического процесса. 
2. Метод круговых процессов в термодинамике 
3. Термодинамический смысл фазового объема. 
4. Приложение теоремы о равномерном распределении кинетической 

энергии по степеням свободы: гармонический осциллятор. 
5. Вычисление среднеквадратичных флуктуаций методом Гиббса. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная: 



 
 

1. Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика. Т.1: Теория 
равновесных систем: Термодинамика. Изд.2, испр. и доп. М.: Изд. МГУ, 2002.  

2. Ансельм А.И. Основы статистической физики и термодинамики. 2-е 
изд., СПб. Лань, 2007, 423 с. 

3. Базаров И.П. Термодинамика. М., 1983.  
4. Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Термодинамика и 

статистическая физика. Теория равновесных систем. - М.: Изд-во МГУ, 1986.-
312 с. 

5. Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика, статистическая физика и 
кинетика. М., 2001.  

6. Кубо Р. Статистическая механика. Современный курс с задачами и 
решениями, составленный при участии Х. Ичимура, Ц. Усуи, Н. Хасизуме. 
Перевод с английского. Изд.2. М., 2006. 

7. Варикаш В.М., Болсун А.И., Аксенов В.В. Сборник задач по 
статистической физике. Изд.3, 2011. 

 
Дополнительная: 
1. Терлецкий Я.П. Статистическая физика. М., 1973.  
2. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика. Ч.1, М., 1976.  
3. Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая 

физика. - Изд. 2-е, стереотип. - М.: Лань, 2008. - 432 с. 
4. Климонтович Ю.Л. Статистическая физика. М., 1982. 
5. Фейнман Р. Статистическая механика. М., 1975. 
6. Гречко Л.Г. и др. Сборник задач по теоретической физике. М., 1972 
7. Mandl F. Statistical physics. – 2nd ed. John Wiley&Sons Ltd. -1988. 
8. Задачи по термодинамике и статистической физике. Под ред. 

Ландсберга П. Пер. с англ. под ред. Базарова И.П. – МИР. М. – 1974. 
9. Ландау Л.Д. Теоретическая физика: В 10 т.: Учеб. пособие для 

студентов физ. спец. университетов /Лев Давидович Ландау, Лев Петрович 
Питаевский; Под ред. Л. П. Питаевского.- Изд. 4-е, испр.- М.: Физматлит, 2002.  

10. Ландау Л.Д. Теоретическая физика: В 10 т.: Учебное пособие для 
студентов физ. спец. университетов /Лев Давидович Ландау, Евгений 
Михайлович Лифшиц; Под ред. Л. П. Питаевского. -Изд. 4-е, испр.- М.: 
Физматлит, 2002.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Главной задачей дисциплины является создание фундаментальной базы 

знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 
детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по 
теоретической физике и специализированных курсов. В связи с этим 
определяются основные требования, предъявляемые к дисциплине:   
формирование у студентов единой, стройной, логически непротиворечивой 
физической картины окружающего нас мира природы. Физика 
конденсированного состояния – большая ветвь физики, изучающая свойства 
сложных систем (систем с высокой плотностью частиц и сильными связями 
между ними). Одна из особенностей  эволюции таких систем в том, что их 
часто приходится рассматривать в целом, с учетом взаимодействий между 
всеми частицами, что существенно усложняет физическую картину. Некоторое 
упрощение описания иногда достигается введением понятия о квазичастицах. В 
то же время, физика конденсированного состояния богатейшая область физики 
как с точки зрения используемых математических моделей, так и с позиции 
возможных приложений к реальному миру. Прежде всего, это касается 
исследований кристаллов и неупорядоченных материалов – полупроводников, 
металлов и диэлектриков. Курс дает представление об основных понятиях и 
идеях современной физики конденсированного состояния вещества, подготовит 
студентов к самостоятельному изучению оригинальных работ в данной 
области, выполнению технологических задач, овладению методами решения 
задач по физике конденсированного состояния, методами постановки 
физического эксперимента. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной 
дисциплины (пререквизиты): математический анализ. раздел “Механика” 



 
 

общего курса для физических специальностей вузов. Молекулярная физика. 
Электричество и магнетизм. Оптика. 

Перечень дисциплин для изучения после освоения данной 
дисциплины (постреквизиты):последующие разделы курса общей физики, 
разделы курса теоретической физики (термодинамика и статистическая 
физика), а также специальные курсы по специализации. 

Основные формы компетенций бакалавра. 
Бакалавр, изучивший дисциплину «Физика конденсированного 

состояния»должен знать: 
- особенности строения аморфных и кристаллических веществ; 
- понятие геометрической и физической поверхности; 
- основные кристаллические структуры, дефекты решетки; 
- об электрических, тепловых и магнитных свойствах твердых тел. 
Бакалавр, изучивший дисциплину  «Физика конденсированного 

состояния»должен уметь: 
- распознавать тип кристаллической структуры твердого тела; 
- рассчитывать параметры, характеризующие структуру, 

механические,теплофизические, электрические и магнитные свойства твердых 
тел; 

-анализировать физические явления и процессы, характерные для 
конденсированного состояния,    

-ориентироваться в основных физических механизмах явлений, 
происходящих в конденсированных средах. 

Студент должен иметь представление: 
- об основных процессах происходящих в кристаллах; 
- о динамике кристаллических решеток; 
- о статистике электронов и видах проводимости в различных видах 

кристаллических веществ; 
- об устройствах, основанных на различных видах проводимости. 
Бакалавр, изучивший данную дисциплинудолжен владеть: 
-навыками решения задач по физике конденсированного состояния; 
-основными подходами, позволяющими описать физическими явления в 

природе и при решении современных и перспективных технологических задач. 
-основными специальными знаниями по физическим методам 

исследования; 
-навыками организации научных исследований и образовательного 

процесса в средних учебных заведениях. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№  Название темы 
1 Типы кристаллических решеток в твердых телах 
2 Классификация твердого тела по структуре 
3 Взаимодействие кристалла с электромагнитными волнами 



 
 

4 Слабые химические связи в твердых телах 
5 Сильные химические связи в твердых телах 
6 Свободный электронный газ в металлах 
7 Ферми газ свободных электронов 
8 Модель свободных электронов 
9 Модель почти свободных электронов 

10 Понятие энергетических зон в твердых телах 
11 Зонная теория в твердых телах 
12 Гармоническое приближение  
13 Колебание двухатомной цепочки 
14 Теплоемкость твердого тела 
15 Дефекты в твердых телах 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Физика конденсированного состояния – раздел физики, посвященный 

изучению структуры и свойств веществ, находящихся в конденсированном 
состоянии (твердых и жидких, кристаллических и аморфных, неживой материи 
и биологических объектов). 

Целью преподавания дисциплины заключается в изучении комплекса 
существующих представлений в области физики конденсированного состояния, 
основанных на современных научных данных и в представлении теории 
физическихявлений как обобщения наблюдений, практического опыта и 
эксперимента. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование целостного представления о современной физической 

картине мира; 
- изучение понятий и физических моделей, описывающие структуру 

конденсированного состояния различной природы; 
- изучение физических свойств твердых веществ (механические, 

тепловые, оптические, магнитные и др.) в зависимости от химического состава 
и структуры тела;  

- на основе решения поставленных модельных задач, а также решении 
компьютерных задач моделирования физических процессов получить 
теоретические знания и практические навыки определения структуры 
кристаллов и характеристики аморфных и наноструктурированных веществ. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук:физика 
конденсированного состояния – раздел физики, посвященный изучению 
структуры и свойств веществ, находящихся в конденсированном состоянии 
(твердых и жидких, кристаллических и аморфных, неживой материи и 
биологических объектов). Все процессы образования Вселенной, Земли и 
возникновения жизни связаны с переходом материи в конденсированное 



 
 

состояние. Поэтому наиболее распространенной формой существования 
материи на Земле является конденсированное состояние вещества. 

Поскольку свойства веществ в конденсированном состоянии 
формируются свойствами ядер, структурой электронных оболочек атомов и 
силами взаимодействия между ними, то физика конденсированного состояния 
является завершающим звеном в цепочке: ядерная физика, атомная физика, 
физика конденсированного состояния. 

К веществам, находящимся в конденсированном состоянии, относятся 
твердые тела, жидкости, жидкие кристаллы, полимеры, биологические 
структуры и живая материя. 

Практически все области человеческой деятельности (физика твердого 
тела, атомная и ядерная физика, биофизика, геофизика, химия твердого тела и 
биохимия, геология, металлургия, медицина и многие другие) или 
непосредственно связаны с исследованием веществ в конденсированном 
состоянии, или в них используются методы и концепции, развитые в физике 
конденсированного состояния. 

Таким образом, физика конденсированного состояния вещества может 
рассматриваться как мировоззренческая наука, наука о строении неживой и 
живой материи. Она формирует обобщенное представление об окружающем 
Мире – едином, многообразном и взаимосвязанном 

За последние тридцать лет физика конденсированного состояния по числу 
полученных Нобелевских премий опережает физику элементарных частиц и 
астрофизику вместе взятых.  

Основными методами и технологиями обучения дисциплины «Физика 
конденсированного состояния», являются: 

- элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных 
занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 
семинарских или лабораторных занятиях; 

-  реализация творческого подхода при  самостоятельной работе 
студентов; 

- преподавание с использованием мультимедийной техники и прикладных 
компьютерных программ для подготовки специалистов-физиков в области 
ядерной физики. Для контроля качества обучения используются следующие 
средства диагностики: оценка решения типовых заданий (компьютерных 
задач), составление рефератов и выступления студентов по разработанным ими 
темам, промежуточные экзамены, финишный экзамен. Самостоятельная работа 
студентов направлена на закрепление и обобщение пройденного учебного 
материала и реализуется в виде изучения методической и научной литературы в 
библиотеке, доступа к источникам информации  Интернет во внеаудиторное 
время, выполнения конкретных нетиповых заданий, содержащих элементы 
научного поиска. 

Знания и умения, полученные студентами при усвоении дисциплины, 
являются необходимыми не только  для планирующих продолжить обучение в 



 
 

магистратуре, но и для  бакалавров, собирающихся начать профессиональную 
деятельность практически в любой области.  
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Типы кристаллических решеток в твердых телах  
Конденсированное состояние, определение твердого тела. Классификация 

твердого тела по структуре и свойствам. Понятие трансляционной симметрии. 
Пространственная решетка и базис. Элементарные и примитивные ячейки. 
Операции точечной симметрии.   

 
Классификация твердого тела по структуре. 
Условие выбора решеток Бравэ. Кристаллографические классы и системы 

(сингонии). Место и направление плоскостей в кристаллах. Определение мест 
направлений и узлов в элементарной ячейке. 

 
Взаимодействие кристалла с электромагнитными волнами 
Обратная решетка. Векторы обратной решетки. Условие Брэгга для 

дифракции в кристаллах. Атомный фактор и базисный структурный фактор 
рассеяния. Дифракция – метод исследования кристаллов. 

 
Слабые химические связи в твердых телах 
Природа межатомного притяжения и отталкивания. Силы Ван-дер-

Ваальса – Лондона. Нуклеотиды, структура, виды, свойства. 
 
Сильные химические связи в твердых телах 
Ионная связь. Полная энергия ионных кристаллов, энергия Моделунга. 
Ковалентная, резонансная, и водородоподобные связи. Положительно 

заряженные ионы и свободные электроны в газовой сети, полученной в 
результате взаимодействия между металлом. 

 
Свободный электронный газ в металлах. 
Первая модель. Энергия связи. Электропроводность металлов. Эффект 

Холла. Электронная теплоемкость. 
 
Ферми газ свободных электронов 
Вторая модель. Одномерное состояние. Энергия Ферми. Функция Ферми-

Дирака. Трехмерное состояние. Описание электрона Ферми.  
 
Модель свободных электронов. 
Отличие свободного электрона от Ферми газа. 
 
Модель почти свободных электронов.  



 
 

Теорема Блоха и свойства электронного квазиимпульса. Зоны Бриллюэна. 
Приближение слабой связи электрона с ионной сеткой. 

 
Понятие энергетических зон в твердых телах 
Анализ законов дисперсии модели почти свободных электронов, 

разрешенные и запрещенные энергетические состоянии. Эффективная масса 
электрона. 

 
Зонная теория в твердых телах 
Классификация по особенностям энергетического спектра электронов в 

твердых телах. Энергетические зоны и поверхность Ферми. Определение 
поверхности Ферми в модели свободных электронов. Тензора эффективной 
массы электрона. 

 
Гармоническое приближение 
Колебание одноатомной цепочки, частота колебаний. Групповая и 

фазовая скорости волны. 
 
Колебание двухатомной цепочки 
Колебание двухатомной цепочки и его решение. Появление запрещенной 

зоны. 
 
Теплоемкость твердого тела 
Приближение Эйнштейна. Дебаевское приближение. 
 
Дефекты в твердых телах 
Классификация дефектов в кристаллической решетке: точечные дефекты, 

дислокации, поверхностные и объемные дефекты. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. Анализ группы симметрии кластера в форме правильного 

треугольника. 
2. Составление таблицы умножения для группы симметрии 

квадратного кластера. 
3. Определение положений тетраэдрических межузельных пустот в 

ГЦК решетке.  
4. Расчет плотности упаковки в ГЦК, ОЦК, ГПУ  решетках. 
5. Определить количество октаэдрических пустот приходящееся на 

элементарную ячейку ОЦК решетки. 
6. Рассчитать расстояния между ближайшими соседними узлами в 

ГЦК решетке. 



 
 

7. Рассчитать энергию взаимодействия между двумя элементарными 
зарядами на заданном расстоянии.  

8. Керамические материалы. Типичные составы, свойства, 
Применение в технике. 

9. Основные положения теории теплоемкости твердых тел Дебая  
10. Суперсплавы, основные композиции, их применение.  
11. Пьезоэлектрики, пироэлектрики,сегнетоэлектрики  
12. Основные типы электронных микроскопов, принцип работы 
13. Сканирующий туннельный микроскоп, принцип работы. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Теоретическое введение к лабораторным работам по 

рентгеноструктурному анализу 
2. Определение параметров элементарной ячейки кристаллов 

кубической сингонии по дифрактограмме. 
3. Определение параметров элементарной ячейки кристаллов 

средних сингонии. 
4. Определение параметров элементарной ячейки кристаллов 

кубической сингонии по дебаеграмме. 
5. Определение характеристическое температуры 
6. Измерение интегральных интенсивностей 
7. Рентгеновская топография в расходящемся пучке 
8. Расчёт размера блоков и величины микродеформации 
9. Ознакомление с эффектом Бормана 
10. Исследование кристалов методом вращения 
11. Исследование кристалов методом колебания  
12.  Исследование спектра рентгеновского излучения 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 
 

1. Основные направления кристаллографии 
2. Связь энергии в кристаллах 
3. Динамика кристаллической решетки 
4. Распространение электронов в кристаллах  
5. Деффекты кристаллов 
6. Аморфные материалы 
7. Кристаллография  
8. Электропроводимость кристаллов 
9. Машины для механических испытаний.   
10. Методы измерения твердости, микротвердости, нанотвердомеры.  
11. Нержавеющие стали, принципы создания, жаропрочность, 

жаростойкость материалов  



 
 

12. Ползучесть, типы ползучести в металлах  
13. Высокотемпературная сверхпроводимость, использование ВТСП в 

технике. 
14. Различные типы взаимодействий ван дер Ваальса.  
15. Водородная связь и ее влияние на свойства веществ, примеры  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Аморфные и кристалические вещества. 
2. Обратная решетка. 
3. Дифракция рентгеновского излучения в кристаллах. 
4. Поверхностное натяжения. 
5. Отклонение одинаковых атомов в решетке. 
6. Природа диамагнетима. 
7. Природа парамагнетизм и ферромагнетизма.  
8. Антиферромагнетизм.  
9. Классификация дефектов. 
10.  Точечные, линейные, объемные дефекты.  
11.  Радиационные дефекты.  
12.  Диаграмма деформации нагрузки.  
13.  Упругая и пластичная деформация.  
14.  Дислокация, связь направления дислокации с деформацией.  
15.  Жидкие кристаллы, особенности строения, использование в 

технике. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Требование к ключевым компетенциям 
Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов связано с 

формированием и развитием научно-технических и методологических знаний 
об экспериментальном методе ядерной физики, способности использования 
знаний в научной и педагогической деятельности, в частности, в ядерных 
научных исследованиях и развитии новых технологий. 

Компетенции, которые ставятся в результате усвоения предмета: 
иметь представление: 
- об основных экспериментальных, теоретических и численных методах 

исследования ядерно-энергетических явлений и процессов; 
- о различных областях ядерной физики и их практическом применении; 
знать: 
- основной математический аппарат и математические методы, 

использующиеся в экспериментальной ядерной физике 
уметь: 
- разрабатывать методы  ядерно-физических исследований; 
- проводить все виды ядерно-физических и вспомогательных измерений 
- обрабатывать и обобщать результаты измерений, производить расчеты 

по моделям исследуемых процессов; 



 
 

- проводить расчеты в области ядерной физики и работать с 
радиационными источниками, и соблюдать правила хранения источников и 
технику безопасности. 

иметь навыки: 
- обработки полученных результатов научных исследований и их анализа 

с использованием компьютерных программ; 
- проведения экспериментальных исследований использующихся в 

ядерной энергетике и ядерной физике; 
- создания математических моделей физических процессов;  
- применения теоретических и численных методов исследования ядерно-

физических явлений и процессов; 
Пререквизиты: ядерная физика, квантовая механика, методы 

математической физики, теория вероятности, взаимодействия излучения с 
веществом. 

Постреквизиты: теория атомного ядра и элементарных частиц, теория 
ядерных реакций, кинематика ядерных реакций, структура атомного ядра 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 
1 Ускорители 
2 Детекторы ядерных излучений 
3 Ядерная электроника 
4 Физические свойства методов детектирования излучений 
5 Пробег частицы 
6 Взаимодействие нейтронного излучения с веществом 
7 Общая схема преобразования энергии частиц в веществе 

детектора 
8 Ионизационный метод регистрации излучения 
9 Методы усиления ионизационного эффекта 

10 Кристаллические и полупроводниковые детекторы 
11 Физика состава, структуры и динамики ядер. 
12 Классификация ядерных реакций по типу налетающих и 

вылетающих частиц. 
13 Взаимодействие ядерных излучений с веществом. 
14 Элементарные частицы. 
15 Физика ядерных реакций 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Данный курс знакомит с основными экспериментальными методами 

ядерной физики. Весь комплекс экспериментальных установок, используемых в 
ядерно-физических исследованиях. Это и источники излучений, например, 



 
 

ускоритель, устройства, обеспечивающие формирование и транспортировку 
ускоренных частиц к экспериментальной установке, камера, в которой 
происходит ядерная реакция, детекторы ядерных излучений, электронная 
измерительная аппаратура, электронно-вычислительные устройства, 
обрабатывающие и анализирующие получаемую в эксперименте информацию. 

Целью изучения данной дисциплины является изучение всего комплекса 
экспериментальных установок, используемых в ядерно-физических 
исследованиях. Это источники излучений, ускорители, устройства, 
обеспечивающие формирование и транспортировку ускоренных частиц к 
экспериментальной установке, камера, в которой происходит ядерная реакция, 
детекторы ядерных излучений, электронная измерительная аппаратура, 
электронно-вычислительные устройства, обрабатывающие и анализирующие 
получаемую в эксперименте информацию. 

Задачами изучения дисциплины является в первую очередь, 
экспериментальные изучение ядерных реакции с использованием ускорителей 
заряженных частиц. Измерение выходов ядерных реакций и их угловых 
распределений для определения механизмов формирования сечений ядерных 
реакций в зависимости от структурных особенностей взаимодействующих 
ядерных систем.  

Методы идентификации типов и определение энергии ядерных частиц, 
корреляционные эксперименты, направленные на определение механизмов 
ядерных процессов и квантовых характеристик ядерных состояний. Методы 
обработки и анализа первичных экспериментальной информации от различных 
типов детекторов излучений.  

Обьекты дисциплины. Рассматриваются примеры, показывающие 
возможности методов экспериментальной ядерной физики в исследовании 
новых свойств ядерной материи. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: По мере 
развития методов детектирования излучений роль их в исследованиях 
различных явлений растёт и уже сейчас трудно найти такую область знаний, 
где бы эти методы не применялись. В качестве примера можно привести 
выдающиеся достижения в области радиационной генетики, радиационной 
физики и химии, медицины, физики элементарных частиц, геологи и 
астрофизики, которые непосредственно связаны с применением методов 
детектирования излучений. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
В начале XX века были обнаружены две (казалось, не связанные между 

собой) группы явлений, свидетельствующих о неприменимости обычной 
классической теории электромагнитного поля (классической электродинамики) 
к процессам взаимодействия света с веществом и к процессам, происходящим в 
атоме. Первая группа явлений была связана с установлением на опыте 
двойственной природы света (дуализм света); вторая - с невозможностью 
объяснить на основе классических представлений устойчивое существование 
атома. 



 
 

В 1905 г. Альберт Эйнштейн построил теорию фотоэффекта. Данная 
теория была построена с целью развития идей Планка. Эйнштейн предположил, 
что свет не только испускается и поглощается, но и распространяется квантами.  

В 1913 г. Бор применяет идею квантов по отношению к планетарной 
системе атомов.  

В 1922 г. американец Комптон доказал, что рассеяние света происходит 
путем столкновения двух частиц. 

Эффект Комптона привел также к парадоксу. Он утверждал о 
корпускулярно-волновой природе света. В 1924 г. французский ученый Луи де 
Бройль выдвинул теорию, согласно которой каждой частице надо поставить 
волну. 

Шредингер доказал гипотезу де Бройля. Шредингер придумал уравнение, 
которое соответствует поведению волн де Бройля. Данное уравнение получило 
название «волновое уравнение Шредингера». 

В 1926 г. ученые-физики проводили опыты, которые экспериментально 
окончательно подтвердили теорию де Бройля. 

В 1927 г. Дирак придумывает свое уравнение, которое становится 
главным аргументом релятивистской квантовой механики. Это уравнение 
описывает движение электрона во внешнем силовом поле. 

Также Гейзенберг является автором принципа, который известен в науке 
как «соотношение неопределенностей». 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ускорители 
Линейные ускорители, ускоритель Ван де Графа, трансформаторный 

ускоритель, импульсный ускоритель, циклические ускорители, каскадный 
генератор, Бетатрон, Циклотрон, Микротрон. 

 
Детекторы ядерных излучений 
Газовые ионизационные детекторы. Общие принципы регистрации 

излучений. Требования, предъявляемые к детекторам и их основные 
характеристики. Основные типы современных детекторов излучений.  

Импульсная ионизационная камера. Скорость дрейфа, подвижность и 
время собирания для ионов и электронов. Форма и амплитуда импульса. Время 
разрешения. Особенности работы камеры с электронным собиранием. Камера с 
сеткой. Энергетическое разрешение. Выбор газа, наполняющего камеру. 

Пропорциональный счетчик. Коэффициент ударной ионизации, его 
зависимость от давления газа и напряженности электрического поля. 
Коэффициент газового усиления и его зависимость от напряжения. Вторичные 
процессы. Полное газовое усиление. Форма, амплитуда и длительность 
импульса. Разрешающая способность. Применение пропорциональных 
счетчиков.  



 
 

Счетчики с самостоятельным разрядом. Основные свойства коронного 
разряда. Потенциал зажигания. Несамогасящийся счетчик Гейгера. Форма, 
амплитуда и длительность импульса, разрешающая способность. 

Самогасящиеся счетчики. Физические процессы в самогасящихся 
счетчиках Механизм гашения разряда. Форма, амплитуда и длительность 
импульса. Мертвое время, время восстановления и разрешающая способность 
счетчика. Счетная характеристика. 

Спектрометрия заряженных частиц кремниевыми полупроводниковыми 
детекторами, регистрация нейтронов. Полупроводниковые германиевые 
спектрометры гамма-излучения, их энергетическое разрешение. 

 
Ядерная электроника 
Модульные системы в ядерной радиоэлектронике: Предусилители, 

усилители, способы временной привязки и быстрые дискриминаторы, 
одноканальные анализаторы, пересчетные устройства и устройства измерения 
временных промежутков, одноканальные пересчетные устройства, устройства 
многоканального пересчета, схемы совпадений, время-амплитудные 
конверторы, временные цифраторы (анализаторы времени), линейные ворота, 
расширитель, устройства временного согласования сигналов, аналого-
цифровые преобразователи, генератор точной амплитуды, режекция 
наложений, мертвое время, оптимальная скорость регистрации, примеры 
измерительных установок, идентификация заряженных частиц Е-E-методом, 
измерение энергетических спектров быстрых нейтронов с идентификацией 
нейтронов по форме импульса, быстро-медленные совпадения. 

 
Физические свойства методов детектирования излучений 
Взаимодействие заряженных частиц с веществом. Ионизационные потери  

энергии частиц. Первичная и вторичная ионизация. Дельта-электрон. 
 
Пробег частицы 
Радиационные потери энергии заряженных частиц. Потери на 

черенковское излучение. Взаимодействие адронов с веществом. 
 
Взаимодействие нейтронного излучения с веществом 
Взаимодействие нейтронов с атомами и ядрами среды. Взаимодействие 

рентгеновского и гамма-излучения с веществом. Электромагнитные ливни, 
адронные каскады. Взаимодействие нейтрино с веществом. 

 
Общая схема преобразования энергии частиц в веществе детектора 
Регистрируемые эффекты. Классификация методов детектирования  

излучения. Классификация и основные характеристики детекторов излучений. 
 
Ионизационный метод регистрации излучения 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/standard.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/preamp.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/amp.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/timing.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/sca.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23counter
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23mcs
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23mcs
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23coinc
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23tac
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23tac
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/counting_timing.htm%23td
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/modules.htm%23lgate
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/modules.htm%23stretch
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/modules.htm%23tm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/adc.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/adc.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/modules.htm%23gen
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/pileup.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/pileup.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/deadtime.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/cr.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/methods/ident.htm%23de-e
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/ng.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/ng.htm
http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/fastslow.htm


 
 

Газонаполненные детекторы. Ионизационная камера: принцип действия, 
область применения. Ионизационные камеры с жидким рабочим веществом. 

 
Методы усиления  ионизационного эффекта 
Газовые пропорциональные  счётчики, счётчики Гейгера-Мюллера, 

коронные и искровые счётчики. Основные параметры газоразрядных 
детекторов и  области применения. 

 
Кристаллические  и  полупроводниковые детекторы 
Принцип действия, основные параметры, область  применения. 

Спектрометрия излучения с помощью полупроводниковых детекторов. 
 
Физика состава, структуры и динамики ядер.  
Общие понятия. Безмодельные ядерные параметры. Состав ядер. 

Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядро как система взаимодействующих 
протонов и нейтронов. Электрический заряд ядра. Массовое число. Изотопы, 
изобары. Масса ядра. Энергия связи ядра. Полуэмпирическая формула для 
энергии связи ядра. Магические числа. Энергия связи нуклона. Стабильные и 
радиоактивные ядра. 

 
Классификация ядерных реакций по типу налетающих и 

вылетающих частиц 
Ядерные реакции, вызванные гамма-квантами. Ядерные реакции, 

вызванные электронами. Ядерные реакции, вызванные нейтронами. Ядерные 
реакции, вызванные нейтрино. Ядерные реакции, вызванные заряженными 
частицами. Ядерные реакции, вызванные тяжелыми ионами. Квантовая теория 
рассеяния. Реакция упругого ядерного рассеяния. Оптическая модель и 
параметризованный фазовый  анализ 

 
Взаимодействие ядерных излучений с веществом 
Взаимодействие электронов и заряженных частиц с веществом. 

Излучение Вавилова - Черенкова. Упругое рассеяние. Пробеги заряженных 
частиц. Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Зависимость эффективных 
сечений взаимодействия гамма-квантов от энергии гамма-излучения и от 
вещества. Взаимодействие нейтронов с веществом. Замедление нейтронов. 
Тепловые и резонансные нейтроны. Диффузия тепловых нейтронов. 
Взаимодействие ускоренных ионов с веществом. 

 
Элементарные частицы 
Физика высоких энергий. Развитие понятия «элементарная частица». Общие 

свойства наблюдаемых элементарных частиц: лептоны, мезоны, барионы. Частицы 
и античастицы. Четыре типа фундаментальных взаимодействий. Классификация 
элементарных частиц. Законы сохранения квантовых чисел. Кварки. Кварковая   
модель элементарных частиц. Кварк – лептонная симметрия. Глюоны. 



 
 

Электромагнитные и слабые взаимодействия кварков  и лептонов.   
 
Физика ядерных реакций 
Безмодельные параметры ядро-ядерных столкновений. Энергетические 

соотношения в ядерных реакциях. Состав систем взаимодействующих ядер. 
Силы взаимодействия при ядро-ядерных столкновениях (модельное 
рассмотрение). Структура, размеры, форма и виды движения в системах 
взаимодействующих ядер. Классификация ядерных реакций. Классификация по 
типу взаимодействия. Ядерные реакции, идущие через стадию составного  
ядра. Прямые ядерные реакции. Предравновесные ядерные реакции. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМА 
 

1 Сцинтилляционный спектрометр 
2 Определение внутреннего коэффициента конверсий в 

спектрометрах с сцинтилляционным приемником 
3 Полупроводниковый альфа-спектрометр 
4 Аппаратурная форма линий энергетического спектрометра 
5 Определение мертвого времени аппарата 
6 Определение константы распада изотопов по длине пробега альфа–

частиц 
7 Определение максимальной энергии бета излучения методом полного 

поглощения 
8 Определение энергии гамма-излучения по поглощению в веществе 
9 Потери энергии при прохождении заряженной частицы через вещество 
10 Порог ядерной реакции Кинематика ядерной реакции 
11 Спектры альфа-частиц 
12 Бета-распад 
13 Гамма-излучение ядер 
14 Энергия ядерной реакции 
15 Закон радиоактивного распада 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
1 Газовые ионизационные детекторы 
2 Полупроводниковые детекторы 
3 Самогасящиеся счетчики 
4 Стримерные камеры 
5 Сцинтилляционные детекторы 
6 Типы Черенковских счетчиков 
7 Полупроводниковый альфа-спектрометр 



 
 

8 Развитие ядерной физики в Казахстане; изучение бывших ядерных 
полигонов; развитие радиоэкологических работ 

9 Принципиальные различия в механизмах прохождения через 
вещество нейтральных и заряженных частиц. Объяснить причину явления 

10 Обработка результатов физического эксперимента 
11 Исследование газоразрядного счетчика заряженных частиц 
12 Относительный метод определения абсолютной активности 

радиоактивных препаратов 
13 Определение константы распада изотопов по длине пробега альфа–

частиц 
14 Определение максимальной энергии бета излучения методом 

полного поглощения 
15 Определение энергии гамма-излучения по поглощению в веществе 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 
1 Современные типы детекторов и их описание 
2 Основные свойства импульсной ионизационной камеры 
3 Счетчик Гейгера 
4 Неорганические сцинтилляторы и их особенности 
5  Органические сцинтилляторы и их особенности 
6 Жидкие сцинтилляторы. Пластические сцинтилляторы 
7 Элементы фотоэлектронного умножителя. Фотокатод 
8 Типы Черенковских счетчиков 
9 Расчеты энергетики ядерных реакций 
10 Нахождение спинов и четностей конкретных ядер по схеме 

оболочечной модели ядра со спин-орбитальной связью. 
11 Изучение схем столкновений и распадов элементарных частиц с 

учетом различных квантовых зарядов (электрических, барионных, лептонных). 
12 Расчеты дифференциальных сечений угловых распределений 

упругого рассеяния методом параметризованного фазового анализа или 
методом комплексных угловых моментов. 

13 Изучить физику распадов элементарных частиц. Сравнить 
вероятности распада нейтрона и протона. Высказать соображения по проблеме 
стабильности кварка. Расчеты энергетики ядерных реакций 

14 Нахождение спинов и четностей конкретных ядер по схеме 
оболочечной модели ядра со спин-орбитальной связью 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Ядерная физика как наука находится на границе знаний цивилизации об 

устройстве окружающего мира и закономерностях, управляемых как 
микромиром, так и макромиром. 

Рассматриваются основные разделы современной ядерной физики. 
Общие понятия ядерной физики.  Основные этапы развития физики ядра и 
элементарных частиц. Крупнейшие достижения в области экспериментов 
по ядерной физике – методики регистрации частиц. Наиболее выдающиеся 
результаты в теории взаимодействий – развитие теории электрослабых 
взаимодействий, попытки построения «великого объединения» - теории, 
объединяющей сильные, электромагнитные и слабые взаимодействия. 
Изучение разделов ядерной физики - деление ядер и синтез легких ядер 
является необходимым для развития энергетики РК. 

Пререквизиты дисциплины: 
Для изучения данной дисциплины необходимо знание курсов - основы 

высшей математики, механика, молекулярная физика, электричество и 
магнетизм, оптика, атомная физика. 

Пререквизиты умений 
Чтобы качественно освоить курс ядерной физики, достаточно быть 

знакомым с такими курсами, как «Квантовая механика». 
Пререквизиты навыков 
В результате качественного освоения данного предмета студенты имеют 

возможность дальнейшего обучения в магистратуре и выполнения научно-
педагогической работы. 



 
 

В результате изучения дисциплины «Ядерная физика» бакалавр по 
своему профессиональному предназначению должен: 

- овладеть знаниями фундаментальных законов, теориями ядерной 
физики и современной физики энергетических процессов; 

- уметь применять фундаментальные знания в области квантовой физики, 
в частности, в экспериментальных и теоретических исследованиях в области 
физики ядерных реакций и распадов радиоактивных ядер, законах деления 
ядер, физики ядерного синтеза; 

- уметь работать с современной научной аппаратурой и овладеть 
экспериментальными навыками для проведения физического эксперимента; 

- уметь решать прикладные задачи будущей деятельности во всех сферах 
науки и производства;   

- формулировать законы физики атомного ядра и элементарных частиц;  
- развивать и углублять свои знания и приобретать новые навыки на 

высоком профессиональном уровне- иметь представление об объективных 
законах протекания физических процессов в микромире; о современных 
проблемах и нерешенных вопросах в ядерной физике и физике элементарных 
частиц; 

- разобраться в общих закономерностях радиоактивности естественной 
среды; источниках радиационного излучения; способах и средствах их 
измерения и количественной оценки, уметь рассчитать абсолютные потоки 
гамма-квантов и нейтронов; вычислять дозы облучения и радиационные риски; 

- приобрести практические навыки решения учебных задач по данному 
курсу, в частности, в расчетах безмодельных ядерных параметров, энергетических 
характеристик реагирующих ядер и элементарных частиц; 

- видеть в математических формулировках и изложениях 
фундаментальных законов механизмы физических процессов, давать на этой 
основе интерпретацию экспериментальным результатам. 

- иметь представление об объективных законах протекания физических 
процессов в микромире в целом; о современных проблемах и нерешенных 
вопросах в ядерной физике и физике элементарных частиц. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название темы 
1 Введение 
2 Физика состава, структуры и динамики ядер. 
3 Внутриядерные силы взаимодействия. 
4 Ядерные модели. Модели одночастичного типа.  
5 Модели коллективного типа. 
6 Модели кластерного типа. 
7 Физика ядерных реакций 
8 Классификация ядерных реакций по типу налетающих и 

вылетающих частиц. 



 
 

9 Деление и синтез атомных ядер 
10 Физика радиоактивного распада. Радиоактивность и виды 

ионизирующих излучений. Альфа-распад 
11 Бета-распад. Гамма-излучение ядер. 
12 Взаимодействие ядерных излучений с веществом. 
13 Элементарные частицы. 
14 Космические лучи. 
15 Прикладная ядерная физика. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания курса – ознакомить студентов с основными ядерно-

физическими явлениями, происходящими в субатомном микромире, методами 
их теоретического осмысления и экспериментального наблюдения. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- изучение известных к настоящему времени законов, закономерностей, 

систематик, эффектов и явлений в области науки о микромире; 
- освоение основных приемов вычислений ядерных констант, вывод 

основных формул,  описывающих закономерности в микромире; методов 
решения задач; методик выполнения лабораторных работ, проведения 
физического практикума и проведения научных исследований. 

Объектами изучения данной дисциплины являются нуклоны, атомные 
ядра, изотопы, изотоны, изобары, изомеры, составные ядерные системы, 
продукты ядерных распадов.  

Методы изучения данной дисциплины: точное решение 
квантомеханического уравнения Шредингера, приближенное решение 
уравнения Шредингера в различных модельных представлениях, структуры 
ядра и механизмов ядерных реакций. Методы симметрии и плотных шаровых 
упаковок. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: ядерная 
физика как наука о микромире находится на острие научного знания о 
структуре материи и первопринципов образования видимой части Вселенной. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Ядерная физика – 
наука о строении, свойствах и превращениях атомного ядра. В 1904 г. 
английский физик Томсон предложил первую модель атома: атом представляет 
собой положительно заряженный шар размером 10-8см со взвешенными внутри 
него электронами. В 1909 г. эта модель вступила в противоречие с результатами 
опытов по рассеянию альфа-частиц на тонких металлических фольгах. 
Обнаружились частицы, рассеянные не на малые углы (в результате 
кулоновского взаимодействия), а на большие углы (больше 90°). В 1911 г. 
Резерфорд предложил новую модель атома, согласно которой атом 
представляет собой центральное положительно заряженное ядро очень малых 
размеров (10-14м) с распределенными вокруг него на относительно больших 



 
 

расстояниях (10-10м) электронами.  Датский ученый Н.Бор в 1913 г. предложил 
квантовую теорию атомных процессов. Он постулировал существование в 
атоме стационарных электронных орбит с определенным моментом количества 
движения, кратным постоянной Планка. 

В 1919 г. Резерфорд открыл расщепление атомного ядра азота, 
сопровождающееся вылетом из него положительно заряженной частицы с 
массой, равной массе легкого изотопа водорода. Тем самым было доказано, что 
в составе ядер содержатся протоны. 

В 1932 г. Чедвиком была открыта новая частица по массе близкая к массе 
протона, но не имеющая заряда. Она была названа нейтроном. В 1950г. был 
обнаружен распад нейтрона. 

С 1930 г. начали строить ускорители элементарных частиц, что позволило 
значительно расширить область исследования свойств этих частиц. Самый 
крупный коллайдер (ускоритель, в которых два циркулирующих пучка частиц 
сталкиваются  в нескольких областях пересечения, в которых обеспечивается 
высокая плотность частиц) был построен в ЦЕРНе (Швейцария) в 2008 г. В нем  
сталкиваются протонные пучки с энергией 7 ТэВ каждый. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Физика состава, структуры и динамики ядер.  
Общие понятия. Безмодельные ядерные параметры. Состав ядер. 

Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядро как система 
взаимодействующих протонов и нейтронов. Электрический заряд ядра. 
Массовое число. Изотопы, изобары. Масса ядра. Энергия связи ядра. 
Полуэмпирическая формула для энергии связи ядра. Магические числа. 
Энергия связи нуклона. Стабильные и радиоактивные ядра.  

 
Внутриядерные силы взаимодействия.  
Четность ядерных состояний. Спин ядра. Изоспин атомных ядер. 

Сложение моментов импульсов. Магнитный момент ядра. Ядерный магнетон. 
Электрический квадрупольный момент ядра. Квантовомеханическое описание 
ядерных состояний. Четность волновой функции. Свойство симметрии 
волновых функций для тождественных частиц. Бозоны и фермионы. Принцип 
Паули.  

 
Ядерные модели. Модели одночастичного типа.  
Структура, размеры, форма ядер и типы внутриядерных движений. 

Размеры ядер. Форма ядер. Возможные состояния системы двух нуклонов. 
Модели одночастичного типа. Решение уравнения Шредингера для 
гармонического потенциала. Математическое оформление модели оболочек. 
Одночастичная модель оболочек как модель независимых частиц. 
Одночастичная модель со спин-орбитальным взаимодействием. Модель 



 
 

Нильссона. Сверхтекучая модель. Преодоление внутриядерного 
потенциального барьера при альфа-распаде.  

 
Модели коллективного типа.  
Виды коллективных движений. Параметры, описывающие несферичность 

ядра. Вибрационная модель. Вращательная модель. Обобщенная модель Бора-
Моттельсона (сильная и слабая связь). Жидкокапельная модель. 

 
Модели кластерного типа.  
Кластерная модель. Альфа-кластерная модель. Мультикластерная 

модель. Квазикристаллическая модель. Ядерная спектроскопия; энергетические 
состояния атомных ядер. Проблема многих тел внутри ядер 

 
Физика ядерных реакций.  
Безмодельные параметры ядро-ядерных столкновений. Энергетические 

соотношения в ядерных реакциях. Состав систем взаимодействующих ядер. 
Силы взаимодействия при ядро-ядерных столкновениях (модельное 
рассмотрение). Структура, размеры, форма и виды движения в системах 
взаимодействующих ядер. Классификация ядерных реакций. Классификация по 
типу взаимодействия. Ядерные реакции, идущие через стадию составного  
ядра. Прямые ядерные реакции. Предравновесные ядерные реакции.  

 
Классификация ядерных реакций по типу налетающих и 

вылетающих частиц.  
Ядерные реакции, вызванные гамма-квантами. Ядерные реакции, 

вызванные электронами. Ядерные реакции, вызванные нейтронами. Ядерные 
реакции, вызванные нейтрино. Ядерные реакции, вызванные заряженными 
частицами. Ядерные реакции, вызванные тяжелыми ионами. Квантовая теория 
рассеяния. Реакция упругого ядерного рассеяния. Оптическая модель и 
параметризованный фазовый  анализ 

 
Деление и синтез атомных ядер.  
Сечения реакций, каналы ядерных реакций. Законы сохранения в 

ядерных реакциях. Резонансные ядерные реакции. Формула Брейта-Вигнера. 
Основные экспериментальные данные о делении. Элементарная теория деления. 
Параметр делимости. Спонтанное деление. Деление изотопов урана под 
действием нейтронов. Цепная реакция. Коэффициент размножения. Ядерные 
реакторы. Ядерная энергетика. Синтез легких ядер. Ядерные реакции в звездах. 
Проблемы управляемого термоядерного синтеза. 

 
Физика радиоактивного распада. Радиоактивность и виды 

ионизирующих излучений. Альфа-распад.  
Основные причины неустойчивости атомных ядер. Естественная и 

искусственная радиоактивность. Статистический характер радиоактивного 



 
 

распада. Закон радиоактивного распада. Альфа-распад. Спектры альфа-частиц. 
Основные экспериментальные закономерности. Элементы теории альфа-
распада. Туннельный эффект. Зависимость периода альфа-распада от энергии 
альфа-частиц. Определение размера ядер из данных альфа - распада.  

 
Бета-распад. Гамма-излучение ядер.  
Виды бета-распада. Энергетические спектры электронов. 

Экспериментальное доказательство существования нейтрино. Элементы теории 
бета-распада. Понятие о слабых взаимодействиях. Разрешенные и запрещенные 
бета-переходы. Несохранение четности в бета-распаде. Проблема массы 
нейтрино. Электрические и магнитные переходы. Правила отбора по моменту и 
четности для гамма-переходов и вероятности переходов для различных 
мультиполей. Ядерная изомерия. Внутренняя конверсия гамма-квантов. Эффект 
Мессбауэра и его применение в физике и технике. Атомарные механизмы 
радиоактивности. 

 
Взаимодействие ядерных излучений с веществом.  
Взаимодействие электронов и заряженных частиц с веществом. 

Излучение Вавилова - Черенкова. Упругое рассеяние. Пробеги заряженных 
частиц. Взаимодействие гамма-квантов с веществом. Зависимость эффективных 
сечений взаимодействия гамма-квантов от энергии гамма-излучения и от 
вещества. Взаимодействие нейтронов с веществом. Замедление нейтронов. 
Тепловые и резонансные нейтроны. Диффузия тепловых нейтронов. 
Взаимодействие ускоренных ионов с веществом. 

 
Элементарные частицы.  
Физика высоких энергий. Развитие понятия «элементарная частица». Общие 

свойства наблюдаемых элементарных частиц: лептоны, мезоны, барионы. Частицы 
и античастицы. Четыре типа фундаментальных взаимодействий. Классификация 
элементарных частиц. Законы сохранения квантовых чисел. Кварки. Кварковая   
модель элементарных частиц. Кварк – лептонная симметрия. Глюоны. 
Электромагнитные и слабые взаимодействия кварков  и лептонов.   

 
Космические лучи.  
Первичное космическое излучение. Прохождение космического излучения 

через атмосферу. Вариации космических лучей. Гипотезы происхождения 
космических лучей. Возможные механизмы ускорения частиц космического 
излучения. Радиационные пояса Земли. 

 
Прикладная ядерная физика.  
Основы ядерной энергетики: физика деления и синтеза. Ядерные 

технологии в промышлености и сельском хозяйстве. Ядерные источники 
электропитания. Ядерные ракетные двигатели. Ядерные технологии в 



 
 

медицине. Радионуклидная диагностика. Ядерные технологии в геологии и 
геохронологии. Ядерные технологии в экологии. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Модель атома Томсона. Модель Резерфорда.  
2. Энергия связи ядра. Энергия связи ядра относительно каких-либо его 

составных частей. 
3. Формула Вейцзеккера для энергии связи ядра. 
4. Оболочечная модель ядра. 
5. Закон радиоактивного распада. 
6. Энергия альфа-распада. Расчеты энергии связи ядра для нуклонной 

и кластерной ядерной структуры  
7. Спектры альфа-частиц. 
8. Бета-распад. 
9. Гамма-излучение ядер. 
10. Энергия ядерной реакции. 
11. Кинематика ядерной реакции. 
12. Порог ядерной реакции. 
13. Потери энергии при прохождении заряженной частицы через 

вещество. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Обработка результатов физического эксперимента. 
2. Исследование газоразрядного счетчика заряженных частиц. 
3. Относительный метод определения абсолютной активности 

радиоактивных препаратов. 
4. Определение константы распада изотопов по длине пробега альфа–

частиц. 
5. Определение максимальной энергии бета излучения методом полного 

поглощения. 
6. Определение энергии гамма-излучения по поглощению в веществе. 
 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 

1. Расчеты энергетики ядерных реакций 
2. Нахождение спинов и четностей конкретных ядер по схеме 

оболочечной модели ядра со спин-орбитальной связью. 
3. Изучение схем столкновений и распадов элементарных частиц с 

учетом различных квантовых зарядов (электрических, барионных, лептонных). 



 
 

4. Расчеты дифференциальных сечений угловых распределений 
упругого рассеяния методом параметризованного фазового анализа или 
методом комплексных угловых моментов. 

5. Изучить физику распадов элементарных частиц. Сравнить 
вероятности распада нейтрона и протона. Высказать соображения по проблеме 
стабильности кварка. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  
 

1. Открытие ядерных сил и их независимости от электрического 
заряда и спиновой ориентации. История развития методов изучения размеров и 
формы атомных ядер. 

2. Вычисление магнитных моментов ядер в рамках одночастичной 
модели со спин-орбитальным взаимодействием. 

3. Развитие ядерной физики в Казахстане; изучение бывших ядерных 
полигонов; развитие радиоэкологических работ.. 

4. Принципиальные различия в механизмах прохождения через 
вещество нейтральных и заряженных частиц. Объяснить причину явления. 

5. Написать «Методику измерений активности радона в жилом 
помещении». Оценить ее социально-экономическую эффективность для 
средней статистической семьи. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Требование к ключевым компетенциям 
В процессе изучения предмета студенты убедятся, что играет большую 

роль в процессе изучения физики. В будущем студенты должны понимать 
необходимость изучения прикладной с фундаментальной наукой, когда будут 
участвовать в научных и педагогических работах. 

Компетенции, которые ставятся в результате усвоения предмета: 
При изучении предмета студент должен понять: 
- виды и происхождение ядерных излучении; 
- методы получения излучении; 
- параметры вещества взаимодействующего с излучением 
знать: 
- виды и природы полей фундаментальных взаимодействии; 
- заряды рождающиеся полей фундаментальных взаимодействии; 
- внутренние структуры вещества взаимодействующего с излучением 
осваивать: 
- константы взаимодействии 4-х фундаментальных взаимодействии и 

сечение взаимодействия; 
- взаимодействия электромагнитных волн с веществом; 
- взаимодействия заряженных частиц с веществом; 
- взаимодействия нейтронов с веществом 
применять: 
- ядерные реакции; 
- исследование свойств вещества с методом излучения 



 
 

- дозиметрия и методы защиты от излучений  
- обработки полученных результатов научных исследований и их анализа 

с использованием компьютерных программ; 
- теоретические и численные методы исследования ядерно-физических 

явлений и процессов; 
Пререквизиты: курс Ядерной физики, Квантовая механика, Уравнения 

математической физики. 
Постреквизиты: Физика ядерных реакции, Физика элементарных 

частиц, Экспериментальная ядерная физика 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 
1 Цели исследования ядерной физики 
2 Фундаментальные взаимодействия. Постоянная взаимодействия. 

Вероятность взаимодействия 
3 Лимит ядерных излучений (альфа-частиц, гамма излучения, 

нейтронов, протонов, мезонов) 
4 Формула Резерфорда, Мотта, Бете-Блоха, Вайцзеккера 
5 Ядерные реакции 
6 Реакции деления тяжелых ядер и соединения легких ядер 
7 Реакции превращения высокоэнергичных частиц на другие 

частицы  
8 Взаимодействие тяжелых ионов с веществом 
9 Взаимодействие нейтрино с веществом 

10 Источники ядерных излучений 
11 Усилители 
12 Внутренняя структура ядра. Теория. Эксперимент 
13 Расстояние взаимодействий, постоянное взаимодействие, 

вероятность взаимодействия фундаментальных взаимодействий 
14 Реакции гамма-гамма, гамма-нейтрон, нейтрон-нейтрон, 

нейтрон-протон, протон-нейтрон 
15 Поперечное сечение 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Данный курс посвящен некоторым аспектам ядерной физики, получаемой 

ядерно-физическими методами исследования вещества. Даны элементы теории 
строения атома, модели строения ядра, довольно детально описано явление 
радиоактивности (помимо традиционных видов распада рассмотрен и 
кластерный распад). Значительное внимание уделено ядерным 
взаимодействиям: рассмотрены их механизмы и даны примеры различных 
видов ядерных реакций. Большая часть курса посвящена вынужденному 



 
 

делению ядер, цепным процессам деления, а также реакциям термоядерного 
синтеза. Рассмотрены виды ионизирующих излучений и их источники. Дано 
описание различных видов излучений с веществом (включая ионные пучки).  

Целью изучения данной дисциплины является изучение 
фундаментальных основ взаимодействия излучений различной природы с 
веществом, первичные процессы взаимодействия ионизирующих излучений с 
веществом, закономерности прохождения фотонных и корпускулярных 
излучений через вещество способы генерации ионизирующих излучений. 

Задачами изучения дисциплины является в первую очередь, 
экспериментальные изучение ядерных реакции с использованием ускорителей 
заряженных частиц. Измерение выходов ядерных реакций и их угловых 
распределений для определения механизмов формирования сечений ядерных 
реакций в зависимости от структурных особенностей взаимодействующих 
ядерных систем.  

Методы изучение дисциплины идентификации типов и определение 
энергии ядерных частиц, корреляционные эксперименты, направленные на 
определение механизмов ядерных процессов и квантовых характеристик 
ядерных состояний. Методы обработки и анализа первичных 
экспериментальной информации от различных типов детекторов излучений.  

Обьекты дисциплины. Рассматриваются примеры, показывающие 
возможности методов экспериментальной ядерной физики в исследовании 
новых свойств ядерной материи. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: По мере 
развития методов детектирования излучений роль их в исследованиях 
различных явлений растёт и уже сейчас трудно найти такую область знаний, 
где бы эти методы не применялись.  

Краткий исторический очерк науки дисциплины. В 1896 году 
французский физик А.Беккерель открыл явление радиоактивности: он 
обнаружил, что соль урана испускает какое-то излучение.  

Изучение поведения открытых Беккерелем лучей при прохождении ими 
магнитного поля показало, что они состоят из трех компонент. Поскольку 
ничего не было известно о природе этих лучей, их назвали просто первыми 
буквами греческого алфавита: α-, β- и γ- излучениями. Впоследствии 
выяснилось, что α- частицы - это ядра гелия (заряжены положительно), β- 
частицы - это электроны (отрицательные и на рисунке отклоняются в другую 
сторону), γ- лучи - электромагнитное излучение (нейтральное, магнитным 
полем не отклоняется). 

Годом ранее Рентген открыл излучение, которое он назвал "Х-лучами". 
Оно оказалось тоже электромагнитным. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Цели исследования ядерной физики 



 
 

Состав ядер. Электрические и барионные заряды ядра. Изотопы и 
изобары. Масса ядра. Энергия связи ядра. Спин и магнитный момент ядра. 
Модель Шмидта. Квадрупольный момент. Волновая функция. Четность 
ядерных состоянии. Сохранение четности. Статистика ядра. Бозоны и 
фермионы. Запреты Паули.  

 
Фундаментальные взаимодействия. Постоянная взаимодействия. 

Вероятность взаимодействия. 
Качественно различающиеся типы взаимодействия элементарных 

частиц и составленных из них тел. 4 типа взаимодействия: гравитационное, 
электромагнитное, сильное, слабое. Константа взаимодействия или константа 
связи. Константа взаимодействия связана с вершинами на диаграмма 
Фейнмана. Ядерное эффективное сечение, эффективное сечение ядра, ядерное 
сечение реакции, микроскопическое сечение реакции — величина, 
характеризующая вероятность взаимодействия элементарной частицы с 
атомным ядром или другой частицей. 

 
Лимит ядерных излучений (альфа-частиц, гамма излучения, 

нейтронов, протонов, мезонов) 
Природная и искусственная радиоактивность. Законы сохранение 

радиоактивности. Период полураспада. Механизмы реакции.  Требования к 
взаимодействиям. Постоянные взаимодействия. Альфа-распад. Бета-распад. 
Гамма излучение. Эффект мессбауэра.  

 
Формула Резерфорда, Мотта, Бете-Блоха, Вайцзеккера 
Формула для дифференциального эффективного поперечного сечения 

рассеяния нерелятивистских заряженных частиц в телесный угол Ω в 
кулоновском поле другой неподвижной заряженной частицы или ядра 
(мишени). Формула для удельной ионизационной потери энергии при 
прохождении заряженных частиц через вещество. Получена Феликсом Блохом 
и Хансом Бете.  

 
Ядерные реакции 
Элементарная теория деления. Энергия деления. Параметр деления. 

Механизм деления ялер. Потенциальная преграда деления. Энергия 
воодушевления. Нейтроны деления. Поколение нейтронов. Коэффициент 
умножение нейтронов. Критическая масса. Критический  размер. Ядерный 
реактор.  

 
Реакции деления тяжелых ядер и соединения легких ядер 
 Изучение взаимодействия нейтронов с веществом. Деление ядра может 

происходить благодаря тому, что масса покоя тяжелого ядра оказывается 
большей суммы масс покоя осколков, которые возникают в процессе деления.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0


 
 

Реакции превращения высокоэнергичных частиц на другие частицы 
Законы взаимодействие ядерных излучении с веществом. Атомные и 

ядерные излучении. 
 
Взаимодействие тяжелых ионов с веществом 
Торможение ионов. Потери собственных ионов. Зависимость потери 

ионов от параметров частиц и веществ. Движение заряженных тяжелых частиц. 
Их зависимость на энергию. Поправка на формулу Бете-Блоха. Прохождение 
заряженных тяжелых частиц через монокристалов. Эффекты теней.  

 
Взаимодействие нейтрино с веществом 
Действие массы частиц на взаимодействие электронов с веществом. Виды 

потери энергии во время прохождении легких частиц через вещество. Потери 
взаимодействии. Тормозное излучение. Излучение Вавилова-Черенкова. 
Переходное излучение. Зависимость потери взаимодейсвтия от энергии частиц. 
Длина взаимодейсвия. Критическая энергия.  

 
Источники ядерных излучений 
Изменение силы гамма излучении проходящих через веществ. 

Коэффициент слабости (поглощение) гамма излучении проходящих через 
веществ. Виды действии гамма квантов с атомами веществ.  

 
Усилители 
Закон сохранение энергии для фотоэффекта. Зависимость сечении 

фотоэффекта от энергии гамма квантов и атомного числа среды.  
 
Внутренняя структура ядра. Теория. Эксперимент 
Рассеяние гамма квантов атомами и электронами. Зависимость энергии 

рассеянных гамма квантов от угла рассеяние. Изменение длины волны гамма 
излучении при эффекте Комптона. Зависимость сечении эффекта Комптона от 
энергии гамма квантов. Упругое (когерентное)  рассеяние (рассеяние Томсона) 
гамма квантов с атомами веществ.  

 
Расстояние взаимодействий, постоянное взаимодействие, 

вероятность взаимодействия фундаментальных взаимодействий. 
Условие образование электрон-позитронных пар. Энергетические пороги 

образование пар на поле атомного ядра и электрона.  
 
Реакции гамма-гамма, гамма-нейтрон, нейтрон-нейтрон, нейтрон-

протон, протон-нейтрон. 
История развития открытия элементарных частиц. Современные 

определения элементарных частиц. Свойства, характеристики элементарных 
частиц. Частицы и античастицы.  

Лептоны: электрон, мюон, τ-лептон, электронный, мюонный, τ-нейтрино. 



 
 

Верхние и нижние лептоны. Поколении лептонов.  
 
Поперечное сечение 
Адроны: барионы и мезоны. Барионный заряд. Формула поперечного 

сечения. Площадь поперечного сечения.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО 
ПРАКТИКУМА 

 
1 Определение коэффициента поглощения гамма-излучения в 

веществе 
2 Определение коэффициентов поглащения и рассеяния электрона в 

веществе 
3 Подобрать энергетический спектр альфа-частиц при прохождении в 

веществе 
4 Исследовать прохождение нейтронов в веществе 
5 Взаимодействие альфа-частицы с веществом. Формула Резерфорда. 
6 Источники ядерных излучений 
7 Усилители. Линейные усилители, циклические усилители, 

противоположные пучки 
8 Вероятность взаимодействия фундаментальных взаимодействий 
9 Асимптотическая свобода внутри нуклонов 
10 Реакция деления. Реакция синтеза 
11 Сцинтилляционный спектрометр 
12 Определение внутреннего коэффициента конверсий в 

спектрометрах с сцинтилляционным приемником 
13 Сортирование рассеянных продуктов ядра излученных 

высокоэнергетическими частицами 
14 Определение состава барита 
15 Детектор гамма-квантов на основе NaI 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
 

1 Эксперимент Резерфорда  (1908 г) для определения природы 2-
частиц 

2 Эксперимент Резерфорда при исследовании рассеяния альфа-частиц 
в веществе (1911 г) 

3 Рассеяние электронов в структуре протона. Эксперимент 
Хофштадтера 

4 Волна Де-Бройля. Дифракция частиц 
5 Принцип неопределённости Гейзенберга 
6 Сформулируйте основные физические условия для построения 

энергетического термоядерного реактора 



 
 

7 Расчеты энергетики ядерных реакций 
8 Взаимодействие альфа-частицы с веществом. Формула Резерфорда. 
9 Источники ядерных излучений  
10 Усилители. Линейные усилители, циклические усилители, 

противоположные пучки 
11 Вероятность взаимодействия фундаментальных взаимодействий 
12 Асимптотическая свобода внутри нуклонов 
13 Реакция деления  
14 Реакция синтеза 
15 Сцинтилляционный спектрометр 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
 

1 Расчеты энергетики ядерных реакций 
2 Нахождение спинов и четностей конкретных ядер по схеме 

оболочечной модели ядра со спин-орбитальной связью 
3 Изучение схем столкновений и распадов элементарных частиц с 

учетом различных квантовых зарядов (электрических, барионных, лептонных). 
4 Расчеты дифференциальных сечений угловых распределений 

упругого рассеяния методом параметризованного фазового анализа или 
методом комплексных угловых моментов 

5 Изучить физику распадов элементарных частиц 
6 Процесс превращения высокоэнергетических частиц на другие 

частицы, при взаимодействии веществом 
7 Явление фотоэффекта. Эффект Комптона. Появление двух частиц. 
8 Промежуточные бозоны. Поток кварков, глюонов и мезонов. 
9 Формула Мотта. Формфактор. Формула Бете-Блоха. Формула 

Вайцзеккера 
10 Асимптотическая свобода внутри нуклонов 
11 Гамма-излучение ядер 
12 Энергия ядерной реакции 
13 Кинематика ядерной реакции 
14 Порог ядерной реакции  
15 Потери энергии при прохождении заряженной частицы через 

вещество 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Требование к ключевым компетенциям 
Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов связано с 

формированием и развитием научно-технических и методологических знаний 
об экспериментальном методе ядерной физики, способности использования 
знаний в научной и педагогической деятельности, в частности, в ядерных 
научных исследованиях и развитии новых технологий. 

Компетенции, которые ставятся в результате усвоения предмета: 
должен знать:  
основные постулаты, лежащие в основе релятивистской теории 

квантованных полей, технику квантования свободных скалярных, 
электромагнитного и спинорного свободных полей, основные понятия теории 
взаимодействующих полей, общую теорию матрицы рассеяния и основы 
аппарата теории возмущений, правила Фейнмана для вычисления матричных 
элементов матрицы рассеяния, формулы для вероятностей процессов рассеяния 
и эффективных сечений;  

должен уметь:  
понимать особенности квантовых процессов рассеяния элементарных 

частиц; понимать проблему устранения расходимостей из S-матрицы, иметь 
представление о способах регуляризации.  

должен владеть:  
техникой вычисления причинных функций Грина различных полей и 

диаграммной техникой Фейнмана;  



 
 

должен демонстрировать способность и готовность:  
применять полученные знания для решения конкретных физических 

задач. 
Пререквизиты: электродинамика, квантовая механика, атомная физика, 

ядерная физика. 
Постреквизиты: Ядерные реакции с тяжелыми ионами, ядерные реакции 

при промежуточных энергиях, физика ядерных реакторов, физика 
энергетических процессов. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Название тем 
1 Основные представления 
2 Принцип относительности 
3 Релятивистская механика 
4 Заряд в электромагнитном поле 
5 Уравнение электромагнитного поля 
6 Постоянное электромагнитное поле 
7 Электромагнитные волны 
8 Распространение света 
9 Поле движущихся зарядов 

10 Излучение электромагнитных волн 
11 Частица в гравитационном поле 
12 Уравнение гравитационного поля 
13 Поле тяготеющих тел 
14 Гравитационные волны 
15 Релятивистская космология 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Цель преподавания курса – ознакомить студентов с элементами теории 

поля, требуемыми для решения инженерных и исследовательских задач, 
ориентированных на развитие новых технологий. 

Задачи преподавания дисциплины:  
Базовые знания по теории поля, приобретённые в рамках данного курса, 

должны обеспечить студентам возможность: 
- чтение современной монографической и журнальной литературы с 

целью более углубленного изучения предмета; 
- изучение (на лекциях и самостоятельно) приложений квантовополевых 

методов в теории твердого тела, гравитации, струн и т.д.) выполнения 
несложных расчетов в физике высоких энергий на основе диаграммой техники 
Фейнмана. 

Объектами изучения данной дисциплины являются элементарные 



 
 

частицы.  
Методы изучения данной дисциплины: Методы вычисления 

фейнмановских диаграмм. Расходящиеся диаграммы и различные 
регуляризации.  

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: теория поля 
как наука о микромире находится на острие научного знания о структуре 
материи. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. Основное уравнение 
квантовой механики - уравнение Шрёдингера - является релятивистски 
неинвариантным, что видно из несимметричного вхождения времени и 
пространственных координат в уравнение. Нерелятивистское уравнение 
Шредингера соответствует классической связи кинетической энергии и 
импульса частицы  2 / 2E p m= . Релятивистское соотношение энергии и импульса 
имеет вид 2 2 2 4E p c m c= + . Предполагая, что оператор импульса в релятивистском 
случае такой же, как и в нерелятивистской области, и используя данную 
формулу для построения релятивистского гамильтониана по аналогии, в 1926 
году было предложено релятивистски инвариантное уравнение для свободной 
(бесспиновой или с нулевым спином) частицы (уравнение Клейна - Гордона - 
Фока). Однако, проблема данного уравнения заключается в том, что волновую 
функцию здесь сложно интерпретировать как амплитуду вероятности хотя бы 
потому, что - как можно показать - плотность вероятности не будет 
положительно определенной величиной. 

Несколько иной подход был реализован в 1928 году Дираком. Дирак 
пытался получить дифференциальное уравнение первого порядка, в котором 
обеспечено равноправие временной координаты и пространственных 
координат. Поскольку оператор импульса пропорционален первой производной 
по координатам, то гамильтониан Дирака должен быть линейным по оператору 
импульса. С учетом того же релятивистского соотношения энергии и импульса 
на квадрат этого оператора налагаются ограничения. Соответственно и 
линейные «коэффициенты» также должны удовлетворять определенному 
ограничению, а именно их квадраты должны быть равны единице и они 
должны быть взаимно антикоммутативны. Таким образом, это точно не могут 
быть числовые коэффициенты. Однако, они могут быть матрицами, причем 
размерности не менее 4, а «волновая функция» - четырёхкомпонентным 
объектом, получившим название биспинора. В результате было получено 
уравнение Дирака, в котором участвуют т.н. 4-матрицы Дирака и 
четырёхкомпонентная «волновая функция». Формально уравнение Дирака 
записывается в виде, аналогичном уравнению Шредингера с гамильтонианом 
Дирака. Однако данное уравнение, впрочем как и уравнение Клейна - Гордона, 
имеет решения с отрицательными энергиями. Данное обстоятельство явилось 
причиной для предсказания античастиц, что позже и было подтверждено 
экспериментально (открытие позитрона). Наличие античастиц есть следствие 
релятивистского соотношения между энергией и импульсом. 



 
 

Таким образом, переход к релятивистски инвариантным уравнениям 
приводит к нестандартным волновым функциям и многочастичным 
интерпретациям. Одновременно к концу 20-х годов был разработан формализм 
квантового описания многочастичных систем (включая системы с переменным 
числом частиц), основанного на операторах рождения и уничтожения частиц. 
Квантовая теория поля оказывается также основанной на этих операторах 
(выражается через них). 

Релятивистские уравнения Клейна - Гордона и Дирака рассматриваются в 
квантовой теории поля как уравнения для операторных полевых функций. 
Соответственно вводится в рассмотрение «новое» гильбертово пространство 
состояний системы квантовых полей, на которые действуют указанные полевые 
операторы. Поэтому иногда процедуру квантования полей называют 
«вторичным квантованием». 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные представления 
Фундаментальные частицы: фермионы, векторные базоны. 

Фундаментальные взаимодействия. Стандартная модель и перспективы. 
 
Принцип относительности 
Скорость распространения взаимодействий. Интервал. Собственное 

время. Преобразование Лоренца. Преобразование скорости. Четырехмерные 
векторы. Четырехмерная скорость. 

 
Релятивистская механика 
Принцип наименьшего действия. Энергия и импульс. Преобразование 

функции распределения. Распад частиц. Инвариантное сечение. Упругие 
столкновения частиц. Момент импульса. 

 
Заряд в электромагнитном поле 
Элементарные частицы в теории относительности. Четырехмерный 

потенциал поля. Уравнение движения заряда в поле. Калибровочная 
инвариантность. Постоянное электромагнитное поле. Движение в постоянном 
однородном электрическом и магнитном полях. Тензор электромагнитного 
поля. 

 
Уравнение электромагнитного поля. 
Первая пара уравнений Максвелла. Действие для электромагнитного 

поля. Четырехмерный вектор тока. Уравнение непрерывности. Вторая пара 
уравнений Максвелла. Плотность и поток энергии. Теорема вирала. Тензор 
энергии-импульса макроскопических тел. 

 
Постоянное электромагнитное поле. 



 
 

Закон Кулона. Электростатическая энергия зарядов. Поле равномерно 
движущегося заряда. Движение в кулонном поле. Дипольный момент. 
Мультипольные моменты. Постоянное магнитное поле.  

 
Электромагнитные волны. 
Волновое уравнение. Плоские волны. Монохроматическая плоская волна. 

Спектральное разложение. Частично поляризованный свет. Разложение 
электростатического поля. Собственные колебания поля. 

 
Распространение света. 
Геометрическая оптика. Интенсивность. Угловой эйконал. Тонкие пучки 

лучей. Отображение широкими пучками лучей. Пределы геометрической 
оптики. Дифракция. Дифракция Френеля. 

 
Поле движущихся зарядов. 
Запаздывающие потенциалы. Потенциал Лиенара-Вихерта. Спектральное 

разложение запаздывающих потенциалов. Функция Лагранжа с точность до 
членов второго порядка. 

 
Излучение электромагнитных волн. 
Поле системы зарядов на далеких расстояниях. Дипольное излучение. 

Дипольное излучение при столкновениях. Тормозное излучение малых частот. 
Излучение при кулоновом взаимодействий. Квадрупольное и магнитно-
дипольное излучение. Магнитно-тормозное излучение. Торможение 
излучением. Торможение излучения в релятивистском случае. Спектральное 
разложение излучения в ультрарелятивистском случае. Рассеяние свободными 
зарядами.  

 
Частица в гравитационном поле. 
Гравитационное поле в нерелятивистской механике. Гравитационное 

поле в релятивистской механике. Криволинейные координаты. Расстояние и 
промежутки времени. Коваринтное дифференцирование. Движение частицы в 
гравитационном поле. Постоянное гравитационное поле. Постоянное 
гравиатационное поле. Вращение.  

 
Уравнение гравитационного поля. 
Тензор кривизны. Свойства тензора кривизны. Действие для 

гравитационного поля. Тензор энергии-импульса. Уравнение Эйнштейна. 
Псевдотензор энергии-импульса гравитационного поля синхронная система 
отсчета. Тетрадное представление уравнения Эйнштейна. 

 
Поле тяготеющих тел. 
Закон Ньютона. Центрально-симметричное гравитационное поле. 

Движение в центрально-симметричном гравитационном поле. Гравитационный 



 
 

коллапс сферического тела. Гравитационный коллапс пылевидной сферы. 
Гравитационный коллапс несферических и вращающихся тел. Гравитационное 
поле вдали от тела. Уравнение движения системы тел во втором приближении. 

 
Гравитационные волны. 
Слабые гравитационные волны в искривлённом пространстве-времени. 

Сильная гравитационная волна. Излучение гравитационных волн. 
 
Релятивистская космология. 
Изотропное пространство. Закрытая изотропная модель. Открытая 

изотропная модель. Красное смещение. Гравитационная устойчивость 
изтропного мира. Однородные пространства. Плоская анизатропная модель. 
Колебательный режим приближения к особой точке. Особенность по времени в 
общем космологическом решении уравнений Эйнштейна. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Варьирование действия. 
2. Уравнения поля. Уравнения движения. 
3. Вычисление тензоров энергии-импульса, момента импульса, 

орбитального и спинового моментов, заряда и вектора тока для различных 
полей (действительное и комплексное скалярные поля, электромагнитное поле, 
спинорное поле). 

4. Установление различных свойств тензора энергии 
импульса/момента. 

5. Получение коммутационных соотношений для векторного, 
скалярного полей. 

6. Построение лагранжианов взаимодействия, содержащие 
минимальные степени полей и не более одной производной для скалярного и 
спинорного поля, псевдосколярного и спинорного, спинорного и векторного, 
т.д. 

7. Построение изотопически инвариантных лагранжианов 
взаимодействия для различных полей. Диагонализация лагранжиана, 
каноническое квантование. 

8. Теорема Вика. Правила Фейнмана. 
9. Получения формулы дифференциального сечения упругого 

рассеяния частиц, формулу вероятностей процессов распада частицы на две и 
три и время жизни исходной частицы. Феймановские интегралы 

10. Нахождение сечения различных процессов в теории с 
лагранжианом взаимодействия 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТА  



 
 

 
1. Преобразование Лоренца для поля. Инварианты поля. 
2. Тензор-энергии импульса. Тензор-энергии импульса 

электромагнитного поля. 
3. Система зарядов во внешнем поле. 
4. Магнитный момент. Теорема Лармора. 
5. Дифракция Франгофера 
6. Поле излучения на близких расстояниях. Излучение быстро 

движущегося заряда. 
7. Рассеяние волн с малыми частотами. 
8. Рассеяние волн с большими частотами. 
9. Связь символов Кристоффеля с метрическим центром. 
10. Уравнении электродинамики при наличии гравитационного поля. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Классические поля: лагранжев формализм, уравнения движения. 

Теорема Нётер. 
2. Симметрии и законы сохранения. Тензоры энергии-импульса, 

момента импульса, орбитального и спинового моментов. Калибровочные 
преобразования. 

3. Заряд и вектор тока. Действительное и комплексное скалярные 
поля: лагранжев формализм, уравнения Клейна-Гордона, импульсное 
представление, положительно- и отрицательно-частотные составляющие. 

4. Электромагнитное поле: градиентное преобразование, условие 
Лоренца, лагранжев формализм, поперечные, продольные и временные 
составляющие, спин. 

5. Основные принципы квантовой теории, задание квантовополевой 
системы унитарным представлением группы Пуанкаре в гильбертовом 
пространстве состояний. 

6. Физический смысл положительно- и отрицательно-частотных 
составляющих. 

7. Перестановочные соотношения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 
8. Лагранжиан взаимодействия и S-матрица. Хронологическое 

спаривание. 
9. Диаграммы Фейнмана. Вероятности процессов рассеяния и 

эффективные сечения. 
10. Эффективный лагранжиан взаимодействия. Контрчлены. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Структура атомного ядра» является базовым предметом о 
микромире, который изучает законы природы на ядерном и субядерном уровне. 
Понятия, определения и методы исследования являются фундаментальными. 
Имеет важную роль в развитии современного представления об эволюции 
вселенной.  

Рассматриваются общие понятия о структуре атомного ядра.  Основные 
этапы развития физики ядра и элементарных частиц. Наиболее 
выдающиеся результаты в теории взаимодействий – развитие теории 
электрослабых взаимодействий, попытки построения «великого 
объединения» - теории, объединяющей сильные, электромагнитные и 
слабые взаимодействия. Также изучаются современные проблемы 
структуры ядра- кварковая структура адронов, структура взаимодействия 
нуклонов, структура экзотических ядер, понятие глюонов. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для 
изученияданного курса (пререквизиты дисциплины):ядерная физика, 
введение в физику атомного ядра, квантовая механика, электродинамика. 

Пререквизиты умений 
Чтобы качественно освоить курс «Структура атомного ядра», достаточно 

быть знакомым с курсами общей физики, классической механикой, основой 
релятивистской квантовой механики, электродинамикой, принципами 
квантовой механики.  

Пререквизиты навыков: полное понимание структуры атомного ядра в 



 
 

теоретическом подходе и качественное освоение явлений. 
В результате качественного освоения данного предмета студенты 

должны: 
- знать основные методы ядерной физики; 
- уметь использовать основные методы решения задач к изучению и 

пониманию основных процессов ядерного взаимодействия; 
- уметь решать разные задачи ядерной физики и освоить 

практические навыки для современного использования ядерных технологий; 
- ознакомиться с основными ядернофизическими понятиями, 

законами и современными проблемами в области фундаментальной ядерной 
физики, физики элементарных частиц и их прикладных областях; 

- изучить известных к настоящему времени законов, 
закономерностей, систематик, эффектов и явлений в области науки о 
микромире; 

-  освоить основные приемы вычислений ядерных констант, вывод 
основных формул, описывающих закономерности в микромире;  

- методов решения задач; 
- добиться, чтобы студенты имели фундаментальные теоретические 

знания об объективных законах протекания физических процессов в 
микромире;  

- о современных проблемах и нерешенных вопросах в ядерной 
физике и физике элементарных частиц; 

- научиться умению разобраться в общих закономерностях 
радиоактивности естественной среды;  

- источниках радиационного излучения; способах и средствах их 
измерения и количественной оценки;  

- приобрести практические навыки решения задач по данному курсу, 
в частности, в расчетах безмодельных ядерных параметров, энергетических 
характеристик реагирующих ядер и элементарных частиц;  

- способах решений уравнений Шредингера и Дирака.  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 
1 Введение 
2 Основные свойства атомного ядра 
3 Основы структуры атомного ядра 
4 Статистическая характеристика нуклонов 
5 Характеристика ядерных сил 
6 Ядерный потенциал 
7 Кинематика реакции атомного ядра 
8 Энергетический спектр 
9 Структура межнуклонноговзаимодействия  
10 Оболочечная структура ядра 



 
 

11 Кварковая структура атомного ядра 
12 Фундаментальные взаимодействия 
13 Элементарные частицы 
14 Кварковая структура адронов 
15 Экзотические ядра 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Целью данного курса является изучение основных понятий, законов и 

современных проблем в области структуры атомного ядра;изучение известных 
к настоящему времени законов, закономерностей, систематик, эффектов и 
явлений в области науки о микромире;освоение основных приемов вычислений 
ядерных констант, вывод основных формул, описывающих закономерности в 
микромире; методов решения задач; методик выполнения лабораторных работ 
и проведения физического практикума. 

Задачи. В результате изучения данного курса студенты должны: 
- иметь представление об объективных законах протекания 

физических процессов в микромире; о современных проблемах и нерешенных 
вопросах в ядерной физике и физике элементарных частиц; 

- уметь разобраться в общих закономерностях радиоактивности 
естественной среды; источниках радиационного излучения; способах и 
средствах их измерения и количественной оценки;  

- приобрести практические навыки решения задач по данному курсу, 
в частности, в расчетах безмодельных ядерных параметров, энергетических 
характеристик реагирующих ядер; методик выполнения лабораторных работ и 
проведения физического практикума. 

Объектами изучения данной дисциплины являются нуклоны, атомные 
ядра, ядерные силы, потенциал взаимодействия, кварк, адрон, глюон. 

Методы изучения данной дисциплины: точное решение 
квантомеханического уравнения Шредингера, приближенное решение 
уравнения Шредингера в различных модельных представлениях, кварковая 
модель, осцилляторное представление. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук: структура 
атомного ядра как наука о микромире находится на острие научного знания о 
структуре материи и первопринципов образования видимой части Вселенной. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины. 
Структура атомного ядра – наука о строении, составе и превращениях 

атомного ядра. Понятие атомного ядра появилось в конце XIX века. В 1870-
1880гг. появилась возможность делить электрон из структуры атома. До этого 
считалось, чо атом неделим.  

В 1904 г. английский физик Томсон предложил первую модель атома: 
атом представляет собой положительно заряженный шар размером 10-8см со 
взвешенными внутри него электронами. В 1909 г. эта модель вступила в 



 
 

противоречие с результатами опытов по рассеянию альфа-частиц на тонких 
металлических фольгах. Обнаружились частицы, рассеянные не на малые углы 
(в результате кулоновского взаимодействия), а на большие углы (больше 90°). 
В 1911 г. Резерфорд предложил новую модель атома, согласно которой атом 
представляет собой центральное положительно заряженное ядро очень малых 
размеров (10-14м) с распределенными вокруг него на относительно больших 
расстояниях (10-10м) электронами.  Датский ученый Н.Бор в 1913 г. предложил 
квантовую теорию атомных процессов. Он постулировал существование в 
атоме стационарных электронных орбит с определенным моментом количества 
движения, кратным постоянной Планка. 

В 1919г. Резерфорд открыл расщепление атомного ядра азота, 
сопровождающееся вылетом из него положительно заряженной частицы с 
массой, равной массе легкого изотопа водорода. Тем самым было доказано, что 
в составе ядер содержатся протоны. 

В 1932г. Чедвиком была открыта новая частица по массе близкая к массе 
протона, но не имеющая заряда. Она была названа нейтроном. В 1950г. был 
обнаружен распад нейтрона. 

С 1930 г. начали строить ускорители элементарных частиц, что позволило 
значительно расширить область исследования свойств этих частиц. Самый 
крупный коллайдер (ускоритель, в которых два циркулирующих пучка частиц 
сталкиваются  в нескольких областях пересечения, в которых обеспечивается 
высокая плотность частиц) был построен в ЦЕРНе (Швейцария) в 2008 г. В нем  
сталкиваются протонные пучки с энергией 7 ТэВ каждый. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные свойства атомного ядра. 
Понятие атомного ядра, его главные характеристики и закономерности. 

Стационарное состояние атомного ядра. Энергия связи ядра. Спин ядра. 
Магнитный момент ядра. Изоспин атомного ядра. 

 
Основы структуры атомного ядра.  
Состав ядра. Размеры и форма ядер. Средний радиус ядра и его 

зависимость от числа нуклонов. Капельная модель. Модель ядерных оболочек. 
Одночастичная модель оболочек. Многочастичная модель оболочек. Альфа-
кластерная модель. Мультикластерная модель. Квазикристаллическая модель. 

 
Статистическая характеристика нуклонов. 
Нуклоны.Статистическая характеристика нуклонов. Дипольные 

моменты.Четность ядерных состояний. Сложение моментов 
импульсов.Магнитный момент нуклонов. Ядерный магнетон. Электрический 
квадрупольный момент ядра. Квантово-механическое описание ядерных 
состояний.Аномальный магнитный момент протона и нейтрона 

 



 
 

Характеристика ядерных сил. 
Ядерные силы и потенциал ядра. Характеристика ядерных сил. 

Симметрия ядерных сил и механизм их взаимодейтсвия. Понятие о 
виртуальных частицах - переносчиках взаимодействия. Теория 
Юкава.Зарядовая независимость ядерных сил. Центральный и обменный 
характер. Короткодействие и явление насыщения. Спиновая зависимость 
ядерных сил. 

 
Ядерный потенциал.  
Радиус взаимодействия ядерного потенциала. Константа взаимодействия 

ядерного взаимодействия. Потенциал Юкавы. Пи мезон. Потенциал одно-
пионного обмена. Потенциал нуклона. Потенциал Вуд-Саксона. Состав систем 
взаимодействующих ядер. 

 
Кинематика реакции атомного ядра. 
Энергетические соотношения в ядерных реакциях. Классификация 

ядерных реакций. Ядерные реакции, идущие через стадию составного  ядра. 
Прямые ядерные реакции. Предравновесные ядерные реакции. Сечение 
ядерных реакций.  Каналы реакций. Законы сохранения при ядерных реакциях. 
Резонансные ядерные реакции.  

 
Энергетический спектр. 
Определение энергетического спектра. Уравнение Дирака. Уравнение 

Клейна-Гордана.  Вычисление энергетического спектра двухэлектронного 
атома по теории возмущений.  Определение энергетического спектра 
параболического потенциала. Определение энергетического спектра 
потенциала Юкава. Вычисление энергетического спектра трехтельной системы. 
Определение массового спектра связанных состояний квазипотенциальным 
методом.  

 
Структура межнуклонного взаимодействия.  
Нуклоны. Потенциал нуклонов и их характеристика. Межнуклонное 

взаимодействие. Изотопическая и тензорная структура потенциала нуклона. 
Вероятность состояний двух нуклонных систем. 

 
Оболочечная структура ядра.  
Одночастичная модель оболочек. Математическое оформление модели 

оболочек. Одночастичная модель оболочек как модель независимых частиц. 
Одночастичная модель со спин-орбитальным взаимодействием. 
Многочастичная модель оболочек. Доказательство оболочечной структуры 
ядра. 

 
Кварковая структура атомного ядра.  



 
 

Понятие о кварках. Определение кварковой структуры нуклонов. 
Открытие кварка. Антикварк. Глюон. Кварк-глюонная плазма. Аромат. Цвет. 
Кварковая структура различных элементарных частиц. 

 
Фундаментальные взаимодействия.  
Гравитационное взаимодействие. Сильное взаимодействие. 

Электромагнитное взаимодействие. Слабое взаимодействие. Константы связи.  
Основные свойстсва и их описание в природе. Обменный механизм 
фундаментальнх взаимодействии. Частицы-переносчики  взаимодействия. 
Теория великого объединения.  

 
Элементарные частицы.  
Основные характеристики элементарных частиц. Современаая 

классификация частиц. Фундаментальные бозоны и фермионы. Лептоны и 
кварки. Античастицы. Превращения и реакций в физике элементарных частиц. 
Роль элментарных частиц в  стандартной модели эволюции вселенной. Ветки 
фундаментальных фермионов.  

 
Кварковая структура адронов.  
Кварки. Основы кварковой модели адронов и их экспериментальное 

доказательство. Понятие о теории сильных взаимодействии. Теория сильных 
взаимодействий и связь с теорией Юкава о ядерных силах.  

 
Экзотические ядра.  
Основные характеристики и структура экзотических ядер. Гало ядра. 

Протонное и нейтронное гало. Нейтроноизбыточные и протоноизбыточные 
ядра. Протонная радиоактивность. Состояние Хойла. Современные проблемы. 
Астрофизическая значимость. 

 
ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Магнитный момент нейтрона и протона 
2. Размеры ядра. Средний радиус ядра 
3. Энергия связи ядра. Формула Вайцзеккера 
4. Квадруполный момент 
5. Кинематика ядерных реакций. 
6. Оценить радиус взаимодействия ядерного потенциала 
7. Определение энергетического спектра 
8. Переход к систему центр масс для трехтельной системы 
9. Потенциал нуклона 
10. Определение энергетического спектра потенциала Юкава.  
11. Оболочечная структура ядер 



 
 

12. Вычисление энергетического спектра двухэлектронного атома по 
теории возмущений. 

13. Определение энергетического спектра параболического потенциала. 
14. Определение массового спектра связанных состояний 

квазипотенциальным методом. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Расчеты энергетики ядерных реакций 
2. Нахождение спинов и четностей конкретных ядер по схеме 

оболочечной модели ядра со спин-орбитальной связью. 
3. Изучение схем столкновений и распадов элементарных частиц с 

учетом различных квантовых зарядов (электрических, барионных, лептонных). 
4. Расчеты дифференциальных сечений угловых распределений 

упругого рассеяния методом параметризованного фазового анализа или 
методом комплексных угловых моментов. 

5. Изучение физики распадов элементарных частиц 
6. Сравнение вероятностей распада нейтрона и протона 
7. Выразить мнение о проблеме  стабильности кварков 
8. Статистика и анализ результатов ядернофизического эксперимента. 
9. Прохождение альфа–частиц через вещество 
10. Взаимодействие гамма-излучения с веществом. 
11. Элементы теории рассеяния. Сечение, вероятность и амплитуда 

рассеяния 
12. Основные характеристики радиоактивного распада. Использование 

радиоизотопного метода 
13. Цепная реакция. Вековое уравнение 
14. Прохождение заряженных частиц через вещество 
15. Взаимодействие гамма квантов и нейтрино с веществом. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 

 
1. Привести пример экзотических ядер 
2. Определение дипольного момента 
3. Аномальный магнитный момент протона и нейтрона 
4. Константы связи 
5. Уравнение Дирака. Уравнение Клейна-Гордана. 
6. Определить кварковую структуру нуклонов 
7. Доказательство оболочечной структуры ядра 
8. Кластерная модель ядра 
9. Потенциал одно-пионного обмена. 
10. Нейтроноизбыточные ядра 



 
 

11. Кварковая структура ядра 
12. Глюон 
13. Аромат и цветовой заряд 
14. Симметрия SU(3) 
15. Теория великого объединения 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нерелятивистская теория ядерных реакции удовлетворительно описывает 

основные закономерности ядерных процессов при низких энергиях и является 
основой для практических расчетов в прикладной физике и ядерной энергетике. 
В рамках данного курса предусматривается изучение нерелятивистских теории 
ядерных реакции, так же как и нерелятивистских теории рассеяния; 
ознакомление различных механизмов протекания ядерных процессов: ядерные 
реакции с оборудованием составного ядра, прямые ядерные реакции и другие 
механизмы реакции и их взаимосвязи. Детально изучается матричная теория, 
используемая для описания резонансных ядерных процессов. Детально 
ознакомляется оптическая модель, описывающая ядерные процессы при низких 
энергиях и исследованны дифракционные явления, возникающая при 
взаимодействии нуклонов с ядром. Подробно изучается диссперсионная теория 
прямых ядерных реакции и теория многократного рассеяния. 

Пререквизиты: «Методы математической физики», «Квантовая 
механика», «Ядерная физика», «Экспериментальные методы ядерной физики»  

Постреквизиттер: «Введение в теорию атомного ядра», «Физика 
элементарных частиц», «Квантовая теория рассеяния»  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать основы ядерных реакций; 
- уметь применять основные методы расчета к исследованию и 

объяснению конкретных процессов в ядерных реакциях; 



 
 

- приобрести практические навыки, необходимые для решений 
различных типов задач по ядерным реакциям. 

- уметь моделировать физические процессы 
- уметь теоретические исследовать ядерно-физические явления и 

процессы  
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 
1 Законы сохранения при ядерных реакциях 
2 Кинематика ядерных реакций 
3 Матрица столкновений 
4 Поляризационные явление в ядерных реакциях 
5 Условия на волновую функцию на границе области 

взаимодейсвия и матрица столкновений 
6 ℜ-функция  
7 Составное ядро 
8 Резонансное взаимодействие нейтронов с ядрами 
9 Оптическая модель при низких энергиях 
10 Дифракционное рассеяние нуклонов ядрами 
11 Реакции срыва (d, p) и (d, n). 
12 Прямые процессы неупругого рассеяния и выбивания нуклонов 
13 Ядерные реакции с участием трех частиц 
14 Дисперсионная  теория прямых ядерных реакций 
15 Многократное дифракционное рассеяние 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Ядерные реакции, возникающие при столкновениях нуклонов или каких-

либо других сильно взаимодействующих частиц с ядрами, характеризующий 
большим разнобразием, связанным с индивидуальным особенностями 
сталкивающихся частиц и ядер и зависяхщими от энергии их относительного 
движения. Поэтому универсальный подход описывающий всех характеристики 
различных ядерных реакций отсутствуют. Теоретическое описание ядерных 
реакций базируется на использовании различных моделей и подходов. 
Различные подходы используются не только для описания различных типов 
реакций, но и для описания механизмов одной и той же реакции. Формально 
это связано с тем, что задача о столкновении ядерных частиц является задачей 
многоканальной и многотельной, и точное ее решение невозможно. В ряде 
случаев нам неизвестно достаточно хорошо взаимодействие между налетающей 
частицей и ядром-мишенью. Различные подходы к описанию ядерных реакций 
различаются степенью их строгости, тем, какие модельные предположения 
положены в их основу. 



 
 

Предлагаемый курс ставит целью ознакомить слушателей с основами 
формальной теории ядерных реакций, методами решения многоканальной 
задачи. Рассматриваются последовательно различные подходы к описанию 
механизмов ядерных реакций: резонансная теория ядерных реакций, модели 
прямых ядерных реакций и другие. Завершает курс изложение 
микроскопического подхода в теории ядерных реакций. 

При изложении материала используется аппарат нерелятивической 
квантовой механики, модельные представления о строении ядра, некоторые 
результаты, полученные в теории ядра. 

Целью преподавания дисциплины «Теория ядерных реакций»: 
• иизучение студентами основных процессов, происходящих при 

взаимодействии (столкновении) атомных ядер в рамках нерелятивистских 
теории ядерных реакции 

• изучение нерелятивистских теории ядерных реакции, так же как и 
нерелятивистских теории рассеяния; ознакомление различных механизмов 
протекания ядерных процессов     

Задачи преподавания дисциплины «Теория ядерных реакций»: 
- Детально изучается матричная теория, используемая для описания 

резонансных ядерных процессов.  
- Детально ознакомляется оптическая модель, описывающая ядерные 

процессы при низких энергиях и исследованны дифракционные явления, 
возникающая при взаимодействии нуклонов с ядром.  

- Подробно изучается диссперсионная теория прямых ядерных 
реакции и теория многократного рассеяния. 

Роль и место данной дисциплины среди других наук: развитие ядерной 
физики в большой степени определяется исследованиями в такой важной ее 
области, как ядерные реакции. Теория ядерных реакций основан для 
построения современной теории атомного ядра и ядерных реакций, описания 
процессов, объяснения очень многих других аспектов фундаментальной, 
прикладной науки. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины.    После того, как 
Резерфорд впервые наблюдал ядерную реакцию, до появления первой модели 
ядерной реакции прошло довольно много лет. α-частицы от радиоактивных 
источников могли эффективно преодолеть кулоновский барьер только на самых 
легких ядрах. С появлением ускорителей ситуация радикально изменилась, 
теперь можно было бомбардировать ядра не только α-частицами. Повысились 
энергии и интенсивности пучков частиц. 
    Первая модель ядерной реакции появилась в 1935 году, это была 
модель Оппенгеймера -Филлипс, предложенная для интерпретации реакции 
(d,p) при низких энергиях.  

Дальнейший прогресс представлений о механизмах ядерных реакций 
долгое время был связан с концепцией составного ядра (компаунд-ядра), 
которая была предложена в 1936 году Н. Бором для объяснения резонансной 
структуры сечений захвата нейтронов и протонов низких энергий атомными 
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ядрами.  
Первое количественное описание реакции, идущей через компаунд-ядро, 

было получено Г. Брейтом и Е. Вигнером в 1936 году.  
Для описания усредненного поведения 

сечений  Г. Фешбах,  К. Портер  и В. Вайскопф  в 1954 году 
предложили  оптическую модель, которая получила свое название из-за 
аналогии рассеяния  частиц на ядре с прохождением света через 
полупрозрачную сферу. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Законы сохранения при ядерных реакциях 
Ядерные реакций, каналы реакций, упругие и неупругие рассеяния. 

Сохранение энергии и импульса. Энергии канала. Порог реакций. 
 
Кинематика ядерных реакций 
Релятивиская кинематика. Экзотермическая реакция, эндотермическая 

реакция. Кинематическая энергия столкиваюших частиц.  
 
Матрица столкновений 
Унитарность матрицы столкновения. Сечение ядерных реакции, 

дифференциальное сечение, полное сечение. Фаза рассеяния. Матриц 
столкновения с учетом спина частиц. Сложение спинового и орбитального 
момента. Симметричность матриц столкновения. Параметризация матриц 
столкновения.  

 
Поляризационные явление в ядерных реакциях 
Поляризация. Поляризация продуктов ядерной реакции. 

Дифферинциальная поляризация. Матрица плотности. Амплитуда реакции и 
матрица плотности конечного состояния. Представление спиральностей. 

 
Условия на волновую функцию на границе области взаимодейсвия и 

матрица столкновений 
Волновые функции во внешней области. Связь между S-матрицей и 

логарифмической производной от волновой функции. Логарифмическая 
производная от волновой функции и сечения.  

 
ℜ-функция  
Свзяь между ℜ-функцией и матрицец столкновений. Однорезонансное 

приближение.  Зависимость ℜ-функции от граничного условия. Формула 
Брейга-Вигнера. Описание взаимодействия между частицами с помощью ℜ-
функций. 

 
Составное ядро 
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Два механизма ядерных реакций. Распадающиеся состояния составного 
ядра. Прямые и сложные реакции. Образования составного ядра. Распад 
составного ядра. 

 
Резонансное взаимодействие нейтронов с ядрами 
Резонансные ядерные процессы. Резонансное упругое рассеяние (l=0). 

Резонансные реакции (l=0). Резанансное взаимодействие нейтронов с ядрами. 
Средние сечения и флуктуации сечений. Ядерные реакции с образованием 
составного ядра в непрерывном спектре. 

 
Оптическая модель при низких энергиях 
Поглощение нуклонов и комплексный оптический потенциал. 

Усреднение  сечений по резонансам. Собственно упругое рассеяние. Силовая 
функция. Форма оптического потенциала.  

 
Дифракционное рассеяние нуклонов ядрами  
Дифракционное приближение.  Дифракционное рассеяние нейтронов 

поглощающими ядрами. Влияние прозрачности ядер на дифракционное 
рассеяние. Дифракционное взаимодействие дейтронов с ядрами. 

 
Реакции срыва (d, p) и (d, n). 
Рекции под действием дейтрона. Дифферинциальное сечение реакции 

срявы. Приближение плоских волн. Учет рассеяния дейтронной и протонной 
волн. Изучение структуры ядер с помощью реакций срыва.  

 
Прямые процессы неупругого рассеяния и выбивания нуклонов 
Приближение искаженных волн. Реакции выбивания нуклон из ядер. 

Неупругое рассеяние нуклонов ядрами. Искаженный потенциал. 
 
Ядерные реакции с участием трех частиц 
Двухчастичные и трехчастичные ядерные процессы. Особенности 

энергетического спектра трехчастичных систем. Плиближенные модели для 
трехчастичных процессов.  

 
Дисперсионная  теория прямых ядерных реакций 
Фейнмановские диаграммы. Перекресная симметрия. Треуголная 

диаграмма. Взаимодействие в начальном и конечном состояниях. Реакции 
выбивания. 

 
Многократное дифракционное рассеяние 
Дифракционные ядерные реакции при высоких энергиях. 

Высокоэнергетические приближение. Рассеяние на системе связанных частиц. 
Рассеяние высокоэнергетических нуклонов на ядрах. 

 



 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. Задачи для закона сохранения заряда и число нуклонов. 
2. Задачи для закона сохранения импульса. 
3. Задачи для релятивистской кинематики. 
4. Задачи для определения орбитального момента, спина и 

изотопического спина. 
5. Задачи изучения сечении ядерных реакции. 
6. Задачи для составного ядра 
7. Задачи для прямых ядерных реакций. 
8. Задачи для оценки ширины распада. 
9. Задачи для оценки сечении образования составного ядра. 
10. Дифракционное взаимодействие дейтрона с ядром 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Амплитуда прямого перехода. 
2. Вероятность распада составного ядра. 
3. Внешняя область взаимодействия. 
4. Внутренная область взаимодействия. 
5. Дейтронные реакции. 
6. Дисперсионная теория прямых ядерных реакций. 
7. Дифракционные ядерные процессы. 
8. Интегральное сечение процесса. 
9. Канал реакции. 
10. Квазиупругое рассеяние. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
 
1. Коллективное усиление амплитуды неупругого рассеяния. 
2. Перекрестная симметрия. 
3. Полная ширина уровня. 
4. Приведенная ширина уровня. 
5. Распад составного ядра. 
6. Прямые ядерные реакции. 
7. Резонансная матрица. 
8. Симметричность матрицы столкновений. 
9. Статитическая модель распада составного ядра. 
10. Ширина резонанса.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Требование к ключевым компетенциям 
Роль и значение дисциплины в подготовке специалистов связано с 

формированием и развитием научно-технических и методологических знаний 
по использованию атомной энергии в мирных целях, способности 
использования этих знаний в научно-технической и педагогической 
деятельности, в частности, в развитии ядерной энергетики и новых технологий. 

Компетенции, которые ставятся в результате усвоения предмета: 
иметь представление: 
- об основных экспериментальных, теоретических и численных методах 

исследования ядерно-энергетических явлений и процессов; 
- о различных областях ядерной физики и их практическом применении; 
- о различных типах атомных реакторов и их особенностях 
знать: 
- основной математический аппарат и математические методы, 

использующиеся в экспериментальной ядерной физике 
- физические основы и принципы преобразования ядерной энергии в 

тепловую и электрическую, основные типы ядерно-энергетических установок и 
ядерно-топливного цикла; 

- расчет экспериментальных физических процессов для атомных 
реакторов 

уметь: 
- разрабатывать методы ядерно-физических исследований; 
- проводить все виды ядерно-физических и вспомогательных измерений 



 
 

- обрабатывать и обобщать результаты измерений, производить расчеты 
по моделям исследуемых процессов; 

- проводить расчеты в области ядерной физики и работать с 
радиационными источниками, и соблюдать правила хранения источников и 
технику безопасности. 

иметь навыки: 
- обработки полученных результатов научных исследований и их анализа 

с использованием компьютерных программ; 
- проведения экспериментальных исследований использующихся в 

ядерной энергетике и ядерной физике; 
- создания математических моделей физических процессов;  
- применения теоретических и численных методов исследования ядерно-

физических явлений и процессов; 
Пререквизиты: ядерная физика, нейтронная физика, радиационной 

химии и экологии, теория вероятности, взаимодействия излучения с веществом. 
Постреквизиты: физика ядерных реакций, радиоэкология, дозиметрия и 

защита. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название тем 
1 Реакторы. Особенности конструкций. 
2 Реакторы на тяжелой воде 
3 Реакторы на быстрых нейтронах 
4 Реакторы с графитовым замедлителем 
5 Основные ядерно-физические понятия 
6 Ядерные процессы 
7 Ядерные реакции деления и сопутствующие процессы в реакторе 
8 Радиоактивность 
9 Управление реактором 

10 Мощность и  энергоресурс реактора 
11 Надкритическое состояние реактора 
12 Выгорание, шлакование, воспроизводство и отравление горючего 
13 Энерговыделение в реакторе и организации теплоотвода 
14 Расчет кипящих реакторов 
15 Вопросы безопасности ядерных реакторов 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
В данном курсе рассматриваются техническое устройство различных 

типов реакторов, особенности конструкций энергетических реакторов большой 
мощности, канальных реакторов на тяжелой воде, реакторов на быстрых 



 
 

нейтронах, основы физики реакторов, делящее вещество реактора, 
использование быстрых и медленных нейтронов 

Целью изучения данной дисциплины является изучение всего комплекса 
проблем связанного с получением энергии с использованием, атомной 
электростанции, в которой ядерная энергия преобразуются в электрическую и 
тепловую, включая вопросы ядерного топливного цикла, а также задачи 
нераспространение ядерного оружия, управления риском предприятий ядерной 
индустрии и повышению их экологической безопасности. 

Задачами изучения дисциплины является рассмотрение 
существующих типов реакторов военного, энергетического и транспортного 
назначения (на быстрых и тепловых нейтронах), работающих на различных 
видах топлива; типы атомных электростанций и ядерных комплексов; 
радионуклидные источники тока и установки термоядерного синтеза; методы 
предотвращения загрязнения окружающей среды выбросами АЭС; системы 
безопасности АЭС; особенности открытого и замкнутого ядерно-топливного 
цикла; этапы ядерно-топливного цикла; некоторые аспекты испытания 
ядерного оружия; мирное использование ядерных и термоядерных зарядов; 
виды радиоактивных отходов; методы утилизации отработанного ядерного 
топлива, способы переработки и захоронения радиоактивных отходов, а также 
проблема плутония и других «оружейных» изотопов. 

Объектами изучения данной дисциплины являются водо-водяной 
реактор, реакторы на быстрых нейтронах, гомогенный ядерный реактор, 
гетерогенный ядерный реактор, корпусной реактор, канальный реактор, 
тяжеловодный реактор, реакторы с водой под давлением, кипящие реакторы, 
графитовые реакторы, нейтроны. 

Преподавание дисциплины  «Атомные реакторы и ядерная энергетика»  
предусматривает активное использование следующих методов обучения:  
мультимедийных презентаций, в частности,  с изображениям и схем атомных 
реакторов,  инновационных методов: применением образовательных интернет-
ресурсов,  компьютерных программ,  моделирования физических процессов в 
атомных реакторах.  Предусмотрено ознакомление студентов с принципом 
работы,  конструкцией и  назначением импульсного исследовательского 
реактора.  

Роль дисциплины: В современном мире вопрос энергопотребления 
стоит очень остро. Невозобновляемость таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, 
заставляет задуматься об использовании альтернативных источников 
электроэнергии, таких как ветер, солнечное излучение, тепло земных недр. 
Однако не везде климатические и географические условия позволяют их 
использовать, да и технологии, необходимые для этого, еще не развиты. 
Поэтому атомная энергетика занимает лидирующие позиции и пока не 
собирается их сдавать. 

Краткий исторический очерк науки дисциплины: В 1789 г. Мартин 
Генрих Клапрот (немецкий химик) впервые обнаружил в железно-цинковых 
рудах и выделил черный порошок. Он принял его за новый элемент. В честь 

http://chemical-elements.info/


 
 

открытой в то время планеты Уран он дал наименование этому элементу. На 
самом деле это была окись U, урановая смолка. 1841 г. Эжен Пелиго 
(французский химик) впервые получил металлический уран. 1869 г.  Дмитрий 
Иванович Менделеев (1834-1907) уточнил для U А≈240. 1896 Антуан Анри 
Беккерель (1852-1908) (французский физик) при изучении люминесценции 
солей U обнаружил радиоактивность. 1898 г. Мария Склодовская Кюри и Пьер 
Кюри (французские физики) создали учение о радиоактивности. Po и Ra. 1911 
г. Эрнст Резерфорд (английский физик) –основоположник ядерной физики 
предложил планетарную (ядерную) модель атома. 1932 г. Джеймс Чедвиг 
(английский физик) доказал существование нейтрона. 1933 г. И. и Ф. Кюри-
Жолио – искусственная радиоактивность. 1940 г. А. Петржак и Г.Н. Флеров – 
открыли спонтанное деление ядер урана. 

1942 г. Интернациональный коллектив ученых под руководством Энрико 
Ферми (итальянский физик) осуществил запуск первого ядерного реактора. 
1945 г. в США проведено испытание первой атомной бомбы из плутония, 
взорваны вторая бомба над Хиросимой и третья бомба над Нагасаки. 1945-1946 
г.г Создание комиссии ООН по атомной энергии. 1947 г.-21.08. было принято 
постановление о создании Семипалатинского испытательного полигона. 1948 г. 
первого промышленного ядерного реактора 1949- испытание первой в 
Советском Союзе атомной бомбы. 1951 г. Произведен второй взрыв атомной 
бомбы. 1953 г.  Испытание в Советском Союзе первого в мире термоядерного 
устройства. 1954 г. Пуск первой в мире АЭС в г. Обнинске. 1956 г. 
Установление по инициативе Советского Союза международного 
сотрудничества по ранее засекреченным проблемам управляемого 
термоядерного синтеза. 1967 г. Пуск в г. Серпухове протонного синхротрона на 
энергию 76 ГэВ –крупнейшего в мире для своего времени ускорителя. 1973 г. 
Пуск первой в мире опреснительной установки с реактором на быстрых 
нейтронах БН–350 в г. Актау. 1978 г. Начало по инициативе Советского Союза 
под эгидой МАГАТЭ международной программы ИНТОР по разработке 
демонстрационного термоядерного реактора типа ТОКАМАК. 1990 г. Пуск  
установки «Токамак–15» – прототипа промышленного термоядерного реактора. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Реакторы. Особенности конструкций 
Активная зона с ядерным топливом и замедлителем, отражатель 

нейтронов, окружающий активную зону, теплоноситель, система 
регулирования цепной реакции, в том числе аварийная защита, радиационная 
защита, система дистанционного управления 

 
Реакторы на тяжелой воде 
Водо-водяной реактор, тяжеловодный реактор, реакторы с водой под 

давлением, теплоноситель, замедлитель, дейтерий, природный уран, 
энергетические реакторы, ядерное топливо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9


 
 

 
Реакторы на быстрых нейтронах 
Активная зона, отражатель реактора, теплоноситель, замедлитель, 

сечение деление ядер в реакторе, реактор на тепловых нейтронах, 
жидкометаллический теплоноситель, с ртутным носителем, с натриевым 
носителем, с газовым теплоносителем. 

 
Реакторы с графитовым замедлителем 
Общая характеристика, графитовые реакторы с водным теплоносителем, 

газографитовыс реакторы. 
 
Основные ядерно-физические понятия 
Концентрация ядер вещества. Сечение радиационного захвата. Сечение 

деления. Макроскопическое сечение. Длина свободного пробега нейтрона. 
Возраст нейтрона. Длина диффузии нейтрона и длина миграции. Средний 
логарифмический декремент энергии. Среднее число столкновений. 
Коэффициент замедления нейтронов и время замедления. Время диффузии. 

 
Ядерные процессы 
Ядерные процессы при плутониевом цикле воспроизводства топлива. 

Ядерные процессы при ториевом цикле воспроизводства топлива. 
Классификация нейтронов по энергиям. 

 
Ядерные реакции деления и сопутствующие процессы в реакторе 
Плотность нейтронов, поток, плотность потока. Флюенс нейтронов, ток 

нейтронов, плотность тока. Количество ядерных реакций. Критическое 
уравнение ядерного реактора. Избыточный коэффициент размножения. 
Критичность, реактивность реактора. Уравнение кинетики ядерного реактора. 
Запас реактивности. 

 
Радиоактивность 
Радиоактивность. Активность, удельная активность. Дозиметрические 

единицы. Естественный радиоактивный фон. 
 
Управление реактором 
Подкритическое и критическое состояние реактора. Плотность 

нейтронов, плотность потока нейтронов. Удельная мощность. Установившаяся 
мощность. Тепловая мощность спонтанного деления. Плотность потока 
нейтронов в подкритическом реакторе. Установившаяся подкритическая 
плотность потока нейтронов и мощность. Время установления. 

 
Мощность и энергоресурс реактора  
Распределение энергии при делении. Средняя мощность ядерного 

реактора. Распределение плотности потока нейтронов. Коэффициент 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2


 
 

неравномерности. Средняя мощность реактора. Энергоресурс реактора, 
энерговыработка. Эффективные сутки. Запас реактивности. Кривая 
энерговыработки, темп выгорания. Коэффициент использования установленной 
мощности. Экономичность использования горючего. Работа кампаниями. 
Работа в режиме непрерывной перегрузки.  

 
Надкритическое состояние реактора 
Динамика мощности в надкритическом состоянии. Период реактора. 

Период реактора с произвольной динамикой. Период удвоения мощности. 
Формула обратных часов. Единица реактивности – доллар. Органы 
регулирования реактора. Компенсирующая способность стержня-поглотителя. 
Дифференциальная характеристика компенсирующих стержней. Интегральная 
характеристика компенсирующих стержней. Интерференция стержней. 
Критическое положение компенсирующих стержней. Исходный уровень 
мощности. 

 
Выгорание, шлакование, воспроизводство и отравление горючего 
Количество разделившегося горючего. Количество образовавшегося 

урана. Количество выгоревшего горючего. Количество накопившихся 
осколков-шлаков. Концентрация осколков деления. Глубина выгорания 
горючего. Полный расход горючего. Расход ядерного горючего на единицу 
пройденного пути. Коэффициент воспроизводства ядерного горючего. 
Расширенное воспроизводство ядерного горючего. 

 
Энерговыделение в реакторе и организации теплоотвода 
Источники энерговыделения, энерговыделение в активной зоне реактора, 

энерговыделение в реакторных материалах, энерговыделенис в корпусе 
реактора организация теплоотвода. 

 
Расчет кипящих реакторов 
Типы и особенности кипящих реакторов, теплогидравлический расчет 

кипящих канальных реакторов, теплогидравлический расчет водо-водяиых 
кипящих реакторов, вынос влаги с паром и сспарационные устройства. 

 
Вопросы безопасности ядерных реакторов 
Общие сведения, анализ возможных аварийных ситуаций, средства 

предупреждения и предотвращения аварий, защитные средства локализации и 
уменьшения последствий аварий, некоторые уроки, вытекающие из анализа 
аварий на АЭС, имевших место в мировой практике. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 
 

1. Основные типы ядерных реакторов 



 
 

2. Основные типы ядерного топлива 
3. Основные конструкционные узлы корпусов и 

технологическогооборудования  
4.  Требования к радиационной стойкости конструкционных 

материалов и топлива  
5. Классификация нейтронов по энергии  
6.  Типы замедлителей нейтронов  
7.  Типы теплоносителей  
8. Особенности реакторов для транспортных установок  
9.  Типы отражателей  
10. Циклы воспроизводства ядерного топлива  
11. Источники ионизирующего излучения 
12. Химия радиоактивных элементов 
13. Дореакторная часть уранового топливного цикла 
14. Послереакторная часть уранового топливного цикла 
15. Конечная стадия ядерного топливного цикла 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

1. Устройство различных типов ядерных реакторов. 
2. Реактор на тяжелой воде. 
3. Реактор на быстрых нейтронах. 
4. Виды реакторов 
5. Температурный эффект в активной  зоне 
6. Мощностной эффект реактивности и его коэффициент. 
7. Отравление реактора самарием. 
8. Отравление реактора ксеноном. 
9. Органы регулирования реактора. 
10.  Энергоресурс реактора, энерговыработка. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Температурный коэффициент реактивности 
2. Управление реактором 
3. Плотность нейтронов, плотность потока нейтронов 
4. Плотность потока нейтронов в подкритическом реакторе 
5. Надкритическое состояние реактора 
6. Отравление реактора поглотителями нейтронов. 
7. Накопление йода, йодная яма. 
8. Запас реактивности 
9. Флюенс нейтронов, ток нейтронов, плотность тока. 
10. Кривая энерговыработки, темп выгорания. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения данного предмета в бакалавриате является 
формирование и развитие у студентов склонности к научно-техническим 
знаниям и навыкам, способности вести научную и педагогическую работу в 
области ядерных технологий и экспериментальной ядерной физики. Курс 
ориентирован на различные детекторы и приборы для измерения 
ионизирующего излучения, их практическое использование и значение в 
национальной системе физической ядерной безопасности.  

Курс «Детекторы ядерных излучений»  содержит детальное описание 
физических принципов действия наиболее известных детекторов α, β, γ и 
нейтронного излучений, а также актуальных методик детектирования ядерных 
и других радиоактивных материалов.  

Пререквизиты: «Квантовая механика», «Введение в физику атомного 
ядра и элементарных частиц». 

Постреквизиты: «Экспериментальные методы ядерной физики», 
«Физика ядерных реакций», «Структура атомного ядра» и др. 

Требования к ключевым компетенциям Бакалавра, завершившего 
изучение дисциплины «Детекторы ядерных излучений».  Бакалавр должен: 

иметь представление: 
• об основных экспериментальных и теоретических методах исследования 

в области ядерной физики;  
• о месте и роли детекторов ядерных излучений при постановке и 

организации экспериментов. 



 
 

знать: 
•  принципы работы различных типов детекторов: газовые, жидкостные, 

твердотельные; 
• их роль и место в общей схеме экспериментальной установки по 

ядерной физике. 
уметь: 
• включать детекторы любого типа в схему экспериментальной 

установки; 
•  менять параметры детекторов с целью улучшения их качества. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название темы 
1 Введение в общие понятия регистрации ядерных излучений.  
2 Общие свойства частиц и излучений. Взаимодействие 

излучений с веществом 
3 Основные характеристики детекторов 
4 Основные типы детекторов 
5 Ионизационные детекторы 
6 Черенковский детектор 
7 Сцинтилляционные детекторы 
8 Полупроводниковые детекторы 
9 Измерение ядерных излучений. Регистрация нейтронов 

10 Ядерная электроника 
11 Спектрометрия ядерного излучения 
12 Масс-спектрометры 
13 Радиометрия 
14 Промышленные радиометрические приборы 
15 Детекторы элементарных частиц 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Введение 
«Детекторы ядерных излучений»  изучает общие принципы работы 

газовых, ионизационных, полупроводниковых и сцинтилляционных 
детекторов. В рамках дисциплины «Детекторы ядерных излучений» 
рассматриваются особенности регистрации γ-квантов, нейтронов, а также 
частиц высоких и сверхвысоких энергий.   

Цель преподавания курса – изучение свойств детекторов ядерных 
излучений,  методы применения детекторов ядерных излучений,  создание и 
конструирование детекторов. 

Цель курса достигается путем чтения лекций и проведения лабораторных 
занятий. На лекциях излагаются основные понятия, фундаментальные 
закономерности изучаемой дисциплины, рассматриваются детекторы -,  - 



 
 

и -  излучений и нейтронов: ионизационные детекторы, черенковские 
счётчики, сцинтилляционные и полупроводниковые детекторы.   

На лабораторных занятиях осваиваются практические навыки в работе с 
приборами используемые ядерные методы и применения их в прикладных 
областях; методы решения задач; методики выполнения лабораторных работ и 
проведения физического практикума по регистрации ядерных излучений; 
изучаются известные к настоящему времени методы измерений ядерных 
излучений. 

Задачи изучения дисциплины  
- научить  регистрировать  ионизирующие излучения различными 

методами и приборами; 
- научить использовать приборы, работающие на разных принципах по 

регистрации ядерных излучений;  
- изучить источники радиационного излучения; способы и средства их 

измерения и количественной оценки.  
Объектами изучения данной дисциплины являются  атомные ядра  и 

элементарные частицы,  -,  - и - излучения. 
Методы изучения данной дисциплины: методы обработки 

экспериментальных данных.  
Роль и место науки  данной дисциплины среди других наук.  Детекторы 

являются основным элементом проведения любых экспериментов по ядерной 
физике, вследствие чего детекторы играют главную роль при изучении 
атомного ядра и элементарных частиц.  

Краткий исторический очерк науки дисциплины  
История  детекторов ионизирующих излучений — это, по существу, 

история создания всё новых методов регистрации частиц и совершенствования 
старых. Создание новых методов детектирования частиц неоднократно 
отмечалось Нобелевскими премиями. В настоящее время имеется большое 
число отдельных детекторов и установок, являющихся комбинацией различных 
детекторов. Они представляют собой образцы современных технических 
возможностей и, подчас, самыми совершенными устройствами, которые 
созданы человеком. 

Все процессы проходящие в ядре носят вероятностный характер, поэтому 
для изучения физики ядра необходимо было создать детекторы частиц 
вылетающих из недр ядра, которые несут информацию о процессах, 
происходящих в ядре. Поэтому ученые начали изучение ядра с регистрацией 
вылетающих  из него частиц (альфа, бета гамма и др.). Позже были 
сконструированы детекторы, с помощью которых можно было различать заряд 
частиц, энергию частиц, траекторию частиц и т. д. В настоящее время стыковка 
детекторов с аналитическими приборами обеспечивается специальными 
приборами из области ядерной электроники. Эксперименты по ядерной физике 
получили свое развитие благодаря развитию ядерной электроники. Роль 
ядерной электроники в любом эксперименте физики достаточно велика.  

 



 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Введение в общие понятия регистрации ядерных излучений.  
Общие принципы регистрации излучений. Цели и задачи создания 

детекторов ядерных излучений. 
 
Общие свойства частиц и излучений. Взаимодействие излучений с 

веществом.  
Общие закономерности взаимодействия излучения с веществом. 

Прохождение тяжелых заряженных частиц через вещество. Прохождение 
легких заряженных частиц через вещество. 

 
Основные характеристики детекторов 
Эффективность. Пространственная разрешающая способность.  

Временная разрешающая способность. Мертвое время.    
 
Основные типы детекторов 
Трековые детекторы:  камера Вильсона, пузырьковые камеры,  ядерные 

фотоэмульсии, искровые камеры. 
Электронные детекторы: ионизационная камера, пропорциональный 

счетчик, сцинтилляционный счетчик, черенковские счетчики, спектрометры. 
 
Ионизационные детекторы 
Газонаполненные детекторы ионизационного типа. Ионизационная 

камера. Принципы работы и основные характеристики. Конструкция 
ионизационной камеры. Токовые камеры. Импульсные камеры. 

 
Черенковский детектор 
Черенковский счетчик. Принцип работы черенковского счетчика. 

Конструкции черенковского счетчика. Свойства черенковского счетчика. 
Применение черенковского счетчика. 

 
Сцинтилляционные детекторы 
Сцинтилляционный счетчик. Принцип работы сцинтилляционного 

счетчика. Сцинтилляции и сцинтилляторы. Конструкции сцинтилляционного 
счетчика. Шумы сцинтилляционного счетчика. Свойства сцинтилляционного 
счетчика. Применение сцинтилляционных счетчиков. 

 
Полупроводниковые детекторы 
Принцип работы полупроводниковых детекторов. Конструкции 

полупроводниковых детекторов. Свойства полупроводниковых детекторов. 
Применение полупроводниковых детекторов. 

 
Измерение ядерных излучений. Регистрация нейтронов 



 
 

Принцип регистрации нейтронов. Ядерные реакции, применяемые для 
регистрации нейтронов. Радиохимический газовый метод регистрации 
нейтронов. 

 
Ядерная электроника 
Общие сведения. Компоненты ядерной электроники. Преобразование 

импульсов, поступивших от детектора. Предусилитель, усилитель, 
преобразователи амплитуды на время. Схема Шмидта. 

 
Спектрометрия ядерного излучения  
Спектры ядерного излучения. Спектрометры. Основные характеристики 

спектрометров. 
а) Альфа-спектрометры. Спектрометры быстрых заряженных частиц.  
1) на основе ионизационных камер.  
2) на основе полупроводниковых счетчиков. 
б) Гамма-спектрометры.  
1) на основе сцинтилляционных счетчиков. 
2) на основе полупроводниковых счетчиков. 
в) спектрометры нейтронов. 
 
Масс-спектрометры 
История масс-спектрометрии. Принцип работы и устройства масс-

спектрометра. 
 
Радиометрия 
Радиометрические методы. Радиоактивные препараты. Образцовые 

препараты. Способы приготовления радиоактивных препаратов. Измерение 
радиоактивности препаратов. Радиометрия газов. 

 
Промышленные радиометрические приборы 
Детекторы. Блоки детектирования излучения. Пересчетные устройства. 

Радиометры. Анализаторы. 
 
Детекторы элементарных частиц 
Детекторы частиц. Калориметры. Камера Вильсона. Диффузионная 

камера. Пузырьковая камера. Искровая камера. Дрейфовая камера. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 
(ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 

 
1. Сцинтилляционный спектрометр 
2. Определение коэффициента внутренней конверсии 
3. Полупроводниковый альфа-спектрометр 



 
 

4. Амплитудная форма линии энергетического спектрометра (на 
основе ионизационной камеры, на основе ионизационного детектора, на основе 
сцинтилляционного счетчика) 

5. Определение мертвого времени счетчика Гейгера-Мюллера 
6. Определение мертвого времени электромеханического нумератора 
7. Классификация продуктов распада ядер, облученных частицами 

высоких энергий 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАДАНИЙ НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТОВ 

 
1.  Самогасящиеся счетчики 
2.  Стримерные камеры 
3.  Счетчик Гейгера-Мюллера 
4.  Коронные счетчики  
5.  Искровые камеры  
6.  Камера Вильсона  
7.  Диффузионная камера  
8.  Пузырьковая камера  
9.  Принципы и способы усиления сигналов в газовых детекторах 
10.  Способы уменьшения мертвого времени электронных детекторов 
11.  Ионизационный метод регистрации излучений 
12.  Сцинтилляционный метод  регистрации излучений  
13.  Люминесцентный метод регистрации излучений 
14.  Метод ядерных фотоэмульсий  
15.  Химический метод 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1.  Неорганические сцинтилляторы и их особенности 
2.  Органические сцинтилляторы и их особенности 
3.  Жидкие сцинтилляторы 
4.  Пластические сцинтилляторы 
5.  Фотоэлектронные умножители 
6.  Калориметры.  
7.  Типы Черенковских счетчиков и их применение 
8.  Изучение устройства и принципов работы нейтронного монитора 
9.  Изучение мюонного телескопа 
10. Изучение устройства калориметра 
11. Методы регистрации нейтронов 
12. Эксперименты по регистрации нейтрино 
13. Измерение временных распределений  
14. Метод совпадений и антисовпадений 



 
 

15. Годоскопические устройства 
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