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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПICКА  

 

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны.  

Мэта вучэбнай дысцыпліны – азнаёміць студэнтаў з асновамі квантавых 

вылічэнняў. Сфармаваць у студэнтаў цэласнае ўяўленне аб перспектывах, што 

адкрывае веданне асноў гэтай галіны навукі.  

Задачы вучэбнай дысцыпліны:  

1. Скласці ўяўленне аб асновах квантавых вылічэнняў; 

2. Закласці падмурак для выкарыстання квантавых тэхналогій вылічэнняў 

у перспектыве; 

3. Азнаёміць з існуючымі квантавымі алгарытмамі і сферамі іх 

выкарыстання.  

 

Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з 

вышэйшай адукацыяй.  

Вучэбная дысцыпліна «Асновы квантавых вылічэнняў» адносіцца да 

цыклу дысцыплін спецыялізацыі кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі.  

Праграма складзена з улікам міжпрадметных сувязей з вучэбнай 

дысцыплінай «Квантавая механіка».  

 

Патрабаванні да кампетэнцый.  

Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Асновы квантавых вылічэнняў» павінна 

забяспечыць фарміраванне наступных прафесійных кампетэнцый:  

– ПК-1. Праэктаваць, распрацоўваць i тэставаць праграмнае забеспячэнне 

розных вiдаў; 

– ПК-7. Прымяняць прафесійныя веды і навыкі для правядзення 

навуковых даследаванняў у галіне прыкладной інфарматыкі; 

– ПК-10. Фармуляваць высновы і рэкамендацыі па ўжыванні вынікаў 

навукова-даследчай працы; 

– ПК-33. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывах развіцця галіны, інавацыйным тэхналогіях, праектах і рашэнням; 

– ПК-34. Вызначаць мэты інавацый і спосабы іх дасягнення. 

 

У выніку засваення вучэбнай дысцыпліны студэнты павiнны 

дэманстраваць здольнасць і гатоўнасць: 

ведаць: 
                                                                                                                                                             



– асноўныя алгарытмы квантавых вылiчэнняў; 

– асноўныя сферы выкарыстання метадаў i алгарытмаў квантавых 

вылiчэнняў; 

 умець: 

– вырашаць пастаўленыя задачы ў рамках складання і верыфікацыі 

квантавых алгарытмаў; 

– знаходзіць метады квантавых вылічэнняў, адпаведныя яго мэтам; 

валодаць: 

– неабходным матэматычным апаратам для разумення працэсаў, што 

ляжаць у аснове квантавых вылічэнняў 

 

Структура вучэбнай дысцыпліны  

Дысцыпліна «Асновы квантавых вылічэнняў» вывучаецца ў 8 семестры 

для вочнай (дзённай) формы атрымання вышэйшай адукацыі. Усяго на 

вывучэнне дысцыпліны «Асновы квантавых вылічэнняў» для вочнай формы 

атрымання вышэйшай адукацыі ў 8 семестры адведзена 120 гадзін, у тым ліку 

62 аўдыторныя гадзіны, з іх: лекцыі – 34 гадзіны, лабараторныя заняткі – 24 

гадзіны, кіруемая самастойная работа – 4 гадзіны.  

Працаёмкасць вучэбнай дысцыпліны складае 3,5 заліковыя адзінкі.  

Форма бягучай атэстацыі ў 8-м семестры – экзамен.  

 

 

  



ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ  

 

Тэма 1. Уводзiны. Паняцце cпіна 

Уводзіны ў вучэбную дысцыпліну. Крыніцы па праблеме квантавых 

вылiчэнняў. Квантавы гадзіннік. Вымярэнне. Вымярэнні ў адным кірунку. 

Вымярэнні ў розных кірунках. Выпадковасць. Фатоны і палярызацыя. 

 

Тэма 2. Лінейная алгебра і натацыя Дырака 

Натацыя Дырака. Вектарныя дыяграмы Бра і Кет. Вектары як лінейныя 

камбінацыі базісных вектараў. Матрыцы. 

 

Тэма 3. Спін і кубіты 

Эквівалентныя вектары станаў. Базіс, адпаведны зададзенаму кірунку 

спіна. Матэматычная мадэль палярызацыі фатона. Базіс, адпаведны зададзенаму 

кірунку палярызацыі. Эксперыменты з палярызаванымі фільтрамі. Кубіт. 

Амплітуды імавернасці і інтэрферэнцыя. Пратакол ВВ84. 

 

Тэма 4. Заблытаннасць 

4.1 Незаблытаныя кубіты. заблытаныя кубіты. Стандартны базіс для 

тэнзарных здабыткаў.  

4.2 Звышсветлавыя зносіны. Заблытванне кубітаў з дапамогай вентыля 

CNOT.  

 

Тэма 5. Няроўнасць Бэла 

5.1 Эйнштэйн і лакальны рэалізм. Няроўнасць Бэла. Мадэль квантавай 

механікі. Мадэль класічнай механікі.  

5.2 Пратакол Экерта для квантавага размеркавання ключоў.  

 

Тэма 6. Класічная логіка. Вентылі і ланцугі 

6.1 Булева алгебра. Адмаўленне. І, НЕ, І-НЕ. Вентыль І-НЕ. Ланцугі. 

Універсальныя вентылі.  

6.2 Вентылі і вылічэнні. Зварачальныя вылічэнні. Памяць. Вентыль 

Фрэдкіна. Вентыль Тоффалі. Більярдны камп’ютар. 

 

Тэма 7. Квантавыя вентылі і ланцугі 

7.1 Кіруемае НЕ. Квантавыя вентылі, што маюць уздзеянне толькі на адзін 



кубіт. Вентылі X i Y, I i Z. Вентыль Адамара.  

7.2 Тэарэма пра забарону кланавання. Ланцуг Бэла. Звышшчыльнае 

кланаванне. Карэкцыя памылак. 

 

Тэма 8. Квантавыя алгарытмы 

8.1 Класы складанасці P i NP.  

8.2 Алгарытм Дойча. Алгарытм Дойча-Ёзы.  

8.3 Алгарытм Саймана. 

 

Тэма 9. Уплыў квантавых вылічэнняў на сучасны стан квантавых 

тэхналогiй 

9.1 Квантавае пераўтварэнне Фур’е. Алгарытм Шора і крыптааналіз. 

Алгарытм Гровера і пошук дадзеных.  

9.2 Хімія і мадэляванне. Квантавая перавага.  

9.3 Сучасны стан квантавых тэхналогій. 

 

 

  



ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
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1 Уводзiны. Паняцце cпіна 2       

2 Лінейная алгебра і натацыя Дырака  2      вуснае апытанне 

3 Спін і кубіты  2      вуснае апытанне 

4 Заблытаннасць 4      вуснае апытанне 

4.1 Незаблытаныя кубіты. Заблытаныя кубіты. 

Стандартны базіс для тэнзарных здабыткаў.  
2 

     
вуснае апытанне 

4.2 Звышсветлавыя зносіны. Заблытванне кубітаў 

з дапамогай вентыля CNOT. 
2 

     
вуснае апытанне 

5 Няроўнасць Бэла 4   2    

5.1 Эйнштэйн і лакальны рэалізм. Няроўнасць 

Бэла. Мадэль квантавай механікі. Мадэль 

класічнай механікі.  

2 

     

вуснае апытанне 



5.2 Пратакол Экерта для квантавага 

размеркавання ключоў. 
2 

  
2 

  справаздача па 

лабараторнай рабоце 

6 Класічная логіка. Вентылі і ланцугі. 4   4  2  

6.1 

Булева алгебра. Адмаўленне. І, НЕ, І-НЕ. 

Вентыль І-НЕ. Ланцугі. Універсальныя 

вентылі. Вентылі і вылічэнні.  

2      тэст 

6.2 

Зварачальныя вылічэнні. Памяць. Вентыль 

Фрэдкіна. Вентыль Тоффалі. Більярдны 

камп’ютар. 

2   4  2 пісьмовае апытанне 

7 Квантавыя вентылі і ланцугі  4   6    

7.1 Кіруемае НЕ. Квантавыя вентылі, што маюць 

уздзеянне толькі на адзін кубіт. Вентылі X i 

Y, I i Z. Вентыль Адамара. 

2   2   тэст 

7.2 Тэарэма пра забарону кланавання. Ланцуг 

Бэла. Звышшчыльнае кланаванне. Карэкцыя 

памылак. 

2   4   
справаздача па 

лабараторнай рабоце 

8 Квантавыя алгарытмы  6   6  2  

8.1 Класы складанасці P i NP. 2     2 індывідуальнае заданне 

8.2 Алгарытм Дойча. Алгарытм Дойча-Ёзы. 2   2   вуснае апытанне 

8.3 Алгарытм Саймана. 2   4   
справаздача па 

лабараторнай рабоце 



9 Уплыў квантавых вылічэнняў на сучасны 

стан квантавых тэхналогiй 
6   6  2  

9.1 Квантавае пераўтварэнне Фур’е. Алгарытм 

Шора і крыптааналіз. Алгарытм Гровера і 

пошук дадзеных.  

2   6   
справаздача па 

лабараторнай рабоце 

9.2 Хімія і мадэляванне. Квантавая перавага. 2     2 індывідуальнае заданне 

9.3 Сучасны стан квантавых тэхналогій 2      вуснае апытанне 

 Усяго 34   24  4  



ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА 

 

Пералік асноўнай літаратуры  

1. M.Nielsen and I.Chuang Quantum Computation and Quantum Information, 

Cambridge University Press. – 2010. – ISBN 978-1-107-00217-3 Hardback, 

http://mmrc.amss.cas.cn/tlb/201702/W020170224608149940643.pdf 

2. С.Я. Килин, Д.Б.Хорошко, А.П.Низовцев, Квантовая криптография: идеи и 

практика – Минск: Беларуская навука, 2007. – 391 с. – ISBN: 978-985-08-

0899-8 

3. А.С. Холево, Введение в квантовую информацию. – М.: МЦНМО. – 2002. – 

128 с. – ISBN: 5-94057-017-8. 

4. Ааронсон С., Квантовые вычисления со времен Демокрита / Скотт 

Ааронсон; Пер. с англ. – М. : Альпина нон-фикшн, 2018. – 494 с. – ISBN: 

978-5-91671-751-8. 

5. Кайе Ф., Лафламм Р., Моска М., Введение в квантовые вычисления. – М.–

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт 

компьютерных исследований, 2009. — 360 с. – ISBN: 978-5-93972-766-2. 

 

Пералік дадатковай літаратуры 

1. Баумейстер Д., Экерт А., Цайлингер А. Физика квантовой информации. –

Москва.: Постмаркет. – 2002. – 376 с. – ISBN: 5-94057-017-8. 

2. Бернхард К., Квантовые вычисления для настоящих айтишников / Крис 

Бернхард, Пер. с англ. – Изд. Дом «Питер», 2020. – 240 с. – ISBN: 978-5-

4461-1332-3 

 

 

 

 

  

http://mmrc.amss.cas.cn/tlb/201702/W020170224608149940643.pdf


Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі  

і методыка  фарміравання выніковай адзнакі 

Для бягучага кантролю якасці засваення ведаў студэнтамі 

выкарыстоўваецца наступны дыягнастычны інструментарый:  

- вуснае апытанне;  

- індывідуальнае заданне 

- пісьмовае апытанне;  

 - тэст.  

Адзнака за вуснае і пісьмовае апытанне ўключае паўнату адказу, 

наяўнасць аргументаў, веданне асноўнай і дадатковай літаратуры.  

Адзнака за тэст уключае правільнасць выканання задання, ступень 

валодання матэрыялам, лагічнасць і паўнату адказу.  

Адзнака за індывідуальнае заданне ўключае лагічнасць і паўнату адказу, 

ступень валодання матэрыялам, веданне асноўнай і дадатковай літаратуры, 

крыніцы і іх інтэрпрэтацыю. 

Прыкладныя вагавыя каэфіцыенты, якія вызначаюць унёсак бягучага 

кантралю ведаў і бягучай атэстацыі ў рэйтынгавую адзнаку:  

Фарміраванне адзнакі за бягучую паспяховасць:  

- вуснае апытанне – 25%;  

- індывідуальнае заданне – 25 %;  

- пісьмовае апытанне – 25 %;  

- тэст – 25 %.  

Формай бягучай атэстацыі па дысцыпліне «Асновы квантавых 

вылічэнняў» ў 8 семестры вучэбным планам прадугледжаны экзамен.  

Пры фарміраванні выніковай адзнакi выкарыстоўваецца рэйтынгавая 

адзнака ведаў студэнта, якая дае магчымасць прасачыць і ацаніць дынаміку 

працэсу дасягнення мэтаў навучання. Рэйтынгавая адзнака прадугледжвае 

выкарыстанне вагавых каэфіцыентаў для бягучага кантролю ведаў і бягучай 

атэстацыі студэнтаў па дысцыпліне.  

Рэйтынгавая адзнака па дысцыпліне разлічваецца на аснове адзнакi 

бягучай паспяховасці і экзаменацыйнай адзнакі з улікам іх вагавых 

каэфіцыентаў. Вага адзнакі па бягучай паспяховасці складае 50 %, 

экзаменацыйнай адзнакі – 50 %.  

Выніковая адзнака фармуецца на падставе:  

1. Правілаў правядзення атэстацыі студэнтаў (Пастанова Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь № 53 ад 29.05.2012);  



2. Палажэння аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па дысцыпліне ў 

Беларускім дзяржаўным універсітэце, зацверджаным Загадам рэктара БДУ ад 

18.08.2015 № 382-ОД;  

3. Крытэрыяў ацэнкі ведаў студэнтаў (ліст Міністэрства адукацыі ад 

22.12.2003).  

 

Прыкладны пералік заданняў для кіруемай самастойнай  

работы студэнтаў (УСР) 

У якасці кіруемай самастойнай работы для студэнтаў прапануюцца:  

Тэма 6 Класічная логіка. Вентылі і ланцугі. (2г) 

Пабудова ланцуга, адпаведнага індывідуальна зададзенай булевай 

функцыі з выкарыстаннем канкрэтнтых універсальных і не ўніверсальных 

вентыляў. 

Тэма 9 Уплыў квантавых вылічэнняў. (2г) 

Праграмная рэалізацыя алгарытма Шора для расклада на простыя 

множнікі індывідуальна зададзенага ліку. Пабудова квантавага ланцуга. 

Тлумачэнне ўцятнасці алгарытму RSA 

 

Прыкладная тэматыка лабараторных работ 

Лабараторная работа № 1. Пратакол Экерта.  

Пратакол Экерта для квантавага размеркавання ключоў.   

Лабараторная работа № 2. Класічная логіка. Вентылі і ланцугі.  

Зварачальныя вылічэнні. Памяць. Вентыль Фрэдкіна. Вентыль Тоффалі. 

Більярдны камп’ютар. 

Лабараторная работа № 3. Квантавыя вентылі і ланцугі  

Кіруемае НЕ. Квантавыя вентылі, што маюць уздзеянне толькі на адзін кубіт. 

Вентылі X i Y, I i Z. Вентыль Адамара. Ланцуг Бэла. Звышшчыльнае 

кланаванне. Карэкцыя памылак. 

Лабараторная работа № 4. Квантавыя алгарытмы  

Алгарытм Дойча. Алгарытм Дойча-Ёзы. Алгарытм Саймана 

Лабараторная работа № 5. Квантавыя пераўтварэннi. Алгарытмы 

крыптааналізу і пошуку дадзеных 

Квантавае пераўтварэнне Фур’е. Алгарытм Шора і крыптааналіз. Алгарытм 

Гровера і пошук дадзеных. 

 

 



Апісанне інавацыйных падыходаў і метадаў да выкладання вучэбнай 

дысцыпліны 

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваецца эўрыстычны 

падыход, які прадугледжвае:  

- творчую самарэалізацыю ў працэсе стварэння адукацыйных прадуктаў; 

 - індывідуалізацыю навучання праз магчымасць самастойна ставіць мэты, 

праводзіць рэфлексію уласнай адукацыйнай дзейнасці.  

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваецца практыка- 

арыентаваны падыход, які прадугледжвае:  

- засваенне зместу адукацыі праз вырашэнне практычных задач;  

- набыццё навыкаў эфектыўнага выканання розных відаў прафесійнай 

дзейнасці;  

- арыентацыю на генераванне ідэй, рэалізацыю групавых студэнцкіх 

праектаў, развіццё прадпрымальніцкай культуры;  

- выкарыстанне працэдур, спосабаў ацэньвання, якія фіксуюць 

сфарміраванасць прафесійных кампетэнцый.  

Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу выкарыстоўваецца метад 

групавога навучання, які ўяўляе сабой форму арганізацыі вучэбна- 

пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў, якая прадугледжвае функцыянаванне 

розных тыпаў малых груп, якія працуюць як над агульнымі, так і спецыфічнымі 

навучальнымі заданнямі.  

 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы 

навучэнцаў, акрамя падрыхтоўкі да іспыту, падрыхтоўка да экзамену 

Пры вывучэнні вучэбнай дысцыпліны рэкамендуецца выкарыстоўваць 

наступныя формы самастойнай працы: пошук і агляд літаратуры і электронных 

крыніц па індывідуальна зададзенай праблеме курса; вывучэнне матэрыялу, 

вынесенага на самастойную прапрацоўку; падрыхтоўка да семінарскіх заняткаў.  

 

 

  



Прыкладны пералік пытанняў да экзамену 

1. Квантавы гадзіннік. Вымярэнне.  

2. Вымярэнні ў адным кірунку. Вымярэнні ў розных кірунках.  

3. Выпадковасць.  

4. Фатоны і палярызацыя 

5. Натацыя Дырака. Вектарныя дыяграмы.  

6. Бра і Кет. Вектары як лінейныя камбінацыі базісных вектараў.  

7. Эквівалентныя вектары станаў.  

8. Базіс, адпаведны зададзенаму кірунку спіна.  

9. Матэматычная мадэль палярызацыі фатона.  

10. Базіс, адпаведны зададзенаму кірунку палярызацыі.  

11. Эксперыменты з палярызаванымі фільтрамі. 

12. Кубіт. Амплітуды імавернасці і інтэрферэнцыя.  

13. Пратакол ВВ84 

14. Незаблытаныя кубіты.  

15. Заблытаныя кубіты.  

16. Стандартны базіс для тэнзарных здабыткаў.  

17. Звышсветлавыя зносіны.  

18. Заблытванне кубітаў з дапамогай вентыля CNOT.  

19. Эйнштэйн і лакальны рэалізм.  

20. Няроўнасць Бэла. Мадэль квантавай механікі.  

21. Няроўнасць Бэла. Мадэль класічнай механікі.  

22. Пратакол Экерта для квантавага размеркавання ключоў.  

23. Булева алгебра. Адмаўленне. І, НЕ, І-НЕ. Вентыль І-НЕ.  

24. Ланцугі. Універсальныя вентылі.  

25. Вентылі і вылічэнні.  

26. Зварачальныя вылічэнні. Памяць.  

27. Вентыль Фрэдкіна. 

28. Вентыль Тоффалі. 

29. Більярдны камп’ютар. 

30. Кіруемае НЕ.  

31. Квантавыя вентылі, што маюць уздзеянне толькі на адзін кубіт.  

32. Вентылі X i Y, I i Z.  

33. Вентыль Адамара.  

34. Тэарэма пра забарону кланавання.  

35. Ланцуг Бэла.  



36. Звышшчыльнае кланаванне.  

37. Карэкцыя памылак. 

38. Класы складанасці P i NP.  

39. Алгарытм Дойча.  

40. Алгарытм Дойча-Ёзы.  

41. Алгарытм Саймана 

42. Квантавае пераўтварэнне Фур’е.  

43. Алгарытм Шора і крыптааналіз.  

44. Алгарытм Гровера і пошук дадзеных. 

45. Хімія і мадэляванне.  

46. Квантавая перавага. 

 

  



ПРАТАКОЛ УЗГАДНЕННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 

Назва 

вучэбнай  

дысцыплiны,  

з якой  

патрабуецца 

ўзгадненне 

Назва  

кафедры 

Прапановы аб змяненнях у 

складзе вучебнай праграмы  

установы вышэйшай 

адукацыi па вучэбнай 

дысцыплiне 

Рашэнне, прынятае 

кафедрай, 

распрацаваўшай 

вучэбную праграму 

(з указаннем даты и  

нумара пратаколу) 

Узгаднення з 

iншымi 

дысцыплiнамi 

не 

патрабуецца 
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