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МАЗМҰНЫ  

 

1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері 

 

Дайындық бағыт бойынша PhD докторантураға түсу емтиханы 

тәжірибелік және теориялық дайындығын анықтауы үшiн арналған және 

оқытылу үшін талаптарына дағды бiлiмдердiң сәйкестiгiн анықтау 

мақсатымен жүргiзiледi. 

PhD докторантураға түсу емтиханында алдыңғы әзiрлеудiң негiзгi 

пәндерi бойынша бiлiмдердiң тереңдiгiн, ғылыми зерттеу потенциалын 

көрсетуi керек, бұл PhD докторантураның бiлiм беру бағдарламасының 

табысты игеруi үшiн жеткiлiктi де, қажеттi болып табылады. 

Түсуші қазіргі әдебиетпен өзiндiк жұмыс істей бiлуін, заманауи 

ядролық физика саласында өз табыстарын авторлық жариялаулар, 

дипломдар, сертификаттар және т.б. түрiнде көрсете білу керек. 

Түсу емтиханның формасы - жазбаша емтихан. Емтихан 

тапсырушылары емтихандық билеттiң сұрақтарына өз жауабын жауап 

парақтарына жазады, ол шифрлалған түрде емтихандық комиссиямен 

тексерiледі. 

 

2. PhD докторантураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне 

қойылатын талаптар  

 

 PhD докторантураның бiлiм беру бағдарламасын меңгергiсi келген 

тұлғалардың бiлiмiнiң алдыңғы деңгейi – жоғарғы оқу орнынан кейiнгi бiлiм 

болу керек. 

 PhD докторантураға азаматтардың қабылдау реті жоғарғы оқу орнынан 

кейiнгi бiлiмнiң кәсiби оқыту бағдарламасын iске асыратын бiлiм ұйымдары 

қабылдайды және бiр үлгiдегi ережелерiмен сәйкес бекiтiледi. 

Оқуға түсушілерге қойылатын талаптар:  

- физикалық процестерді сапалық және сандық талдауды, алдына қойылған 

мәселелерді шешу үшін меңгерген ғылымдар әдістерін жүзеге асыруды 

білуі керек; 

- физика саласында фундаменталды құбылыстар мен эффектілерді, 

эксперименттік, теориялық және компьютерлік зерттеулер әдістерін 

білетін, ғылыми жетекшінің басшылығымен өзіндік зерттеулер жүргізуге 

қабілетті маман бола алуы қажет; 

- физиканың арнайы мәселелерін өздігінше меңгеруі және білімнің келесі 

сатысында жаңа зерттеу әдістерін игере алуы керек. 

 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

1. Ядро моделі 

2. Аралық энергиядағы ядролық реакциялар 

 



4. Емтихан тақырыптарының тізімі  

 

«Ядро моделі» пәні 

 

1. Атом ядросы 

Ядро құрамы, массалық сан, нуклид, ядролық изомерлер, ядро массасы, ядро 

спині мен магнит моменті, байланыс энергиясы, ядроның энергетикалық 

деңгейлері, ядролық күштер, ядро тұрақтылығы, ядро модельдері. 

 

2.  Радиоактивтілік 

Радиоактивтіліктің жалпы сипаттамасы, шынайы және жасанды ядролар, 

шашырау энергиясы, радиоактивті жанұялар, радиоактивті ыдырау заңы,  -

ыдырау,  -ыдырау,  -ыдырау, Гейгер-Неттол заңы. 

 

3.Шашырау әдістері 

Шашырауға байланысты тәжірибе жүргізу, шашырау процесстерінің 

кинематикасы, ыдырау кинематикасы, туу реакциясы кинематикасы, серпімді 

шашырау кинематикасы, эффективті ыдырау қимасы, ыдырау 

ықтималдылығы. 

 

4.Бөлшек көздері және детекторлары 

Бөлшектер көзі, үдеткіштер түрлері, қарама қарсы кездесетін бқлшектер 

құрылғылары, нысаналар, бөлшектер детекторы. 

 

5.Атом ядросының қасиеті 

Атомның құрамдас элементтері, антибөлшектер, масса және ядроның 

байланыс энергиясы, ядроның меншікті байланыс энергиясы, спин, 

жұптылық, ядроның электромагниттік моменті, ядро формасы, ядро мөлшері, 

атом ядросының құрылымы. 

 

6.Ядролық модельдер және ядролық күштер 

Ядролық модельдер, ядро энергиясы үшін жартылай эмпирикалық формула, 

ядроның қабыршақ моделі, ядролық күштер, ядролық күштердің мезондық 

теориясы. 

 

7.Радиоактивті ауысулар 

Радиоактивтілік, радиоактивті қатар және трануранды элементтер, нейтрино, 

ядролардың гамма-сәулеленуі, Мессбауэр эффектісі. 

 

8.Ядролық реакциялар және ядролық энергетика 

Ядролық реакциялар, ядролық реакциялар механизмі, ауыр ядролардың 

бөліну механизмі, бөлінудің тізбектік реакциясы, ядролық реакторлар, синтез 

реакциясы, табиғаттағы термоядролық энергия, басқарылатын термоядролық 

синтез. 

 



 «Аралық энергиядағы ядролық реакциялар» пәні 

 

1. Черенков сәулеленуі 

Интерференциялық эффект ретінде ЧС, ЧС табалдырық сипаттамасы, спектр, 

ЧС бұрыштық үлестіруі және поляризациясы, ионизациялық шығын ретінде 

ЧС, ЧС тіркеу көмегімен бөлшектерді идентификациялау. 

 

2. Детекторлар  

Детекторларды топтастыру, газдық детекторлар, детектор газындағы 

физикалық процесстер, бірінші және толық ионизация, δ-электрондар, 

зарядталған бөлшектердің дрейфі мен диффузиясы, газдық күшейту, ойық, 

фотоионизация және фотожұтылу, ионизациялық камера, сигнал пішіні, 

индукциялық эффект, цилиндрлік пропорционалды тіркегіш, жүктеу 

эффектісі, жұмыс қоспалары, тректік тіркегіштер, уақыт-проекциондық 

камера, жартылайөткізгіш детекторлар. 

 

3.Бөлшектерді үдеткіштер және тіркегіштер 

Үдеткіштер, қарама-қарсы кездесетін шоқтар үдеткіші, бірлік зарядталған 

бөлшектер детекторы, нөсерлі детекторлар және калориметрлер. 

 

4.Адрон-адронды әсерлесу 

Көлденең қима және ыдырау жылдамдығы, изоспин, өгештік және изоспин, 

Брэйт-Вигнердің резонансты формуласы, бозонды резонанстар, жоғары 

энергия кезінде бөлшектердің пайда болуы. 

 

5.Адрондардың статикалық кварктық моделі 

Бариондар декуплеті, спин және кварк түсі, бариондар октеті, векторлық 

мезондар, векторлық мезондардың лептондық ыдырауы, пион-нуклонды 

көлденең қима, бариондардың магнит моменті. 

 

6.Әлсіз әсерлесу 

Әлсіз әсерлесу классификациясы, ядролық  -ыдырау, Ферми теориясы, 

еркін нейтрондар әсерлесуі, нейтриноның спиральдылығы, жұптылықтың 

бұзылуы. 

 

7.Электромагниттік әсерлесу 

Ядролармен спинсіз электрондардың серпімді шашырауы, берілетін 4-

импульс, электрондардың нуклонда шашырауы, кванттық электродинамика 

және жоғары ретті үдерістер. 

 

8.Релятивитстік кинематиканың жалпы принципі 

Қозғалыс интегралы, сақталу заңдары, бұрыштардың және импульстың 

релятивитстік түрленуі. 

 

 



9.Эффективті қима және олардың координаттар жүйесін өзгерткендені 

өзгерісі 

Интегралдық және дифференциалдық қима, бұрыштық және импульстық 

таралудың релятивитстік өзгеруі. 
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ШКАЛАСЫ 
 

 

Докторант жұмысының 

сипаттамасы 

Рейтин 

балының 

диапазоны 

баға 

ECTS 

 

Дәстүрлі бағалау 

шкаласы (4-

деңгейлі)  

 

«Өте жақсы» - жоғары 

сапалы жұмыс, орындалу 

деңгейі барлық талаптарға 

жауап береді, ядролық 

модель курсының  

теориялық мазмұны 

толығымен жоғарғы 

деңгейде меңгерілген, 

жұмыстың қажетті 

практикалық дағдылары 

90-100 

 

A 

Өте жақсы 

Е
се

п
к
е 

ал
ы

н
ға

н
 

A- 



Докторант жұмысының 

сипаттамасы 

Рейтин 

балының 

диапазоны 

баға 

ECTS 

 

Дәстүрлі бағалау 

шкаласы (4-

деңгейлі)  

 

игерілген материалдармен 

үйлескен, оқу 

бағдарламасының 

қарастырылған барлық 

тапсырмалары орындалған, 

орындалу сапасын бағалау 

максимал баллға жақын.  

«Жақсы» – жұмыс жақсы 

орындалған, орындалу 

деңгейі кейбір талаптарға 

жауап береді, ядролық 

модель курсының 

теориялық мазмұны толық 

игерілген, жұмыстың 

қажетті практикалық 

дағдылары игерілген 

материалдармен үйлескен, 

оқу бағдарламасының 

қарастырылған барлық 

тапсырмалары орындалған , 

орындалу сапасын бағалау 

максимал баллға жақын. 

80-89 

B+ 
Жақсы 

B 

B- 

«Жақсы» – жұмыстың 

орындалу деңгейі барлық 

негізгі талаптарға жауап 

береді, курстың теориялық 

мазмұны толық игерілген, 

жұмыстың кейбір қажетті 

практикалық дағдылары 

игерілген ядролық физика 

курсының материалдармен 

жеткіліксіз үйлескен, оқу 

бағдарламасының 

қарастырылған барлық 

тапсырмалары орындалған, 

тапсырмаларда қателіктер 

бар 

70-79 

C+ 

Қанағаттанар

лық 

C 

C- 

«Қанағаттанарлық» – 

жұмыстың орындалу 60-69 D+ 
Қанағаттанар

лық 

Е
се

п

к
е 

ал
ы

н

ға
н

 



Докторант жұмысының 

сипаттамасы 

Рейтин 

балының 

диапазоны 

баға 

ECTS 

 

Дәстүрлі бағалау 

шкаласы (4-

деңгейлі)  

 

деңгейі кейбір негізгі 

талаптарға жауап береді, 

курстың теориялық 

мазмұны жарым-жартылай 

игерілген, жұмыстың кейбір 

қажетті практикалық 

дағдылары игерілген 

материалдармен жеткіліксіз 

үйлескен, тапсырманың 

кейбір түрлері қате 

орындалған  

D 

 

«Орташа» – сұраққа жауап 

өте аз, жазылған мәлімет 

талапқа сай емес, берілген 

сұрақ теориялық мазмұны 

өте аз қамтылмаған, кейбір 

практикалық машықтар 

қарастырылмаған,  

бағдарлама бойынша оқу 

мәліметтері қарастырылған 

жағдайда   

50-59 D- 

«Қанағаттанарлықсыз» ( 

қайта тапсыруға мүмкіндік 

алу) – берілген сұрақ 

теориялық мазмұны өте аз 

қамтылмаған, қажетті 

практикалық жұмыс 

машықтары жазылмаған,  

көп мәліметтер толық 

қарастырмаған жағдайда, 

сұрақ жауабы мәліметті аз 

болып, бірақ білім сапасына 

жақсарту мақсатында  болса 

қарастырға болады.  

25-49 
 

 

F 

 

Қанағаттанар

лықсыз 

Е
се

п
к
е 

ал
ы

н
б

ағ
ан

 

«Қанағаттанарлықсыз» 

(қайта тапсыруға 

болмайтын) – берілген сұрақ 

теориялық мазмұны толық 

қамтылмаған, қажетті 

практикалық жұмыс 

0-24 



Докторант жұмысының 

сипаттамасы 

Рейтин 

балының 

диапазоны 

баға 

ECTS 

 

Дәстүрлі бағалау 

шкаласы (4-

деңгейлі)  

 

машықтары жазылмаған,  

Барлық орындалған  

сұрақтар дөрекі қатемен 

орындалған, сұраққа тек 

үстіртің жауап беру 

ешқандай білім сапа 

жоғарлауына әкелмейді.  

 


