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«6В05401- Математика» білім беру бағдарламасы келесі нормативті құжаттар негізінде құрастырылған: 

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген «Жоғары білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты».  

3. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту  туралы. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы   

4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуіші  №569  

2018 жылдың 13 қазаны.  

5. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі Республикалық үшжақты комиссияның 2016 

жылғы 16 наурыздағы Ұлттық біліктілік шеңбері 
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Мазмұны 
 № Білім беру бағдарламасының паспорты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 4 
2 Білім беру саласының, даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы 4 
3 Білім беру бағдарламаларының тобы 4 
4 Кредиттер кӛлемі 4 
5 Оқыту түрі 4 
6 Оқыту тілі 4 
7 Берілетін дәреже 4 
8 ББ түрі 4 
9 МСКбойынша деңгей 4 

10 ҰБШ бойынша деңгей 4 
11 СБШ бойынша деңгей 4 
12 ББ ерекшеліктері 4 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нӛмірі 4 
14 Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттеудің қолданылу мерзімі 4 

15 ББ мақсаты 4 
16 Түлектің біліктілік сипаттамасы 4 

а) Түлек лауазымдарының тізбесі 4 

б) Түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері 4 

в) Түлектің кәсіби қызмет түрлері 5 

г) Түлектің кәсіби қызметінің функциялары 5 

17 Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 6 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 7 

19 Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 10 

20 Сертификаттау бағдарламасы (minor) 19 

21 Жоспарланған оқыту нәтижелерін модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен сәйкестендіру 20 

22 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 23 

23 Түлек моделі 25 
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«6В05401-Математика» білім беру бағдарламасының паспорты 

 
1.Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6В05401–Математика» 

2.Білім беру саласының, даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы: 6B05 – Жаратылыстану ғылымдары, математика 

және статистика,6B054 – Математика және статистика 

3.Білім беру бағдарламаларының тобы:B055 Математика және статистика 

4.Кредиттер көлемі: 240ECTS 

5.Оқыту түрі: күндізгі 

6.Оқыту тілі: қазақ 

7.Берілетін дәреже: «6В05401– Математика»білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры 

8.ББ түрі: қолданыста 

9.БСХСЖ бойынша деңгей (білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі) – 6 деңгей; 

10.ҰБШ бойынша деңгей (ұлттық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей; 

11.СБШ бойынша деңгей (салалық біліктілік шеңбері) – 6-деңгей. 

12. ББ ерекшелігі: жоқ 

13. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: KZ83LAA00018495 Қосымша №016 

28.07.2020ж. 

14. Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттеудің қолданылу мерзімі:SA сертификаты №0174/1 НАОКО агенттігі 

23.12.2019 ж. және 20.12.2024 ж. дейін жарамды 

15.ББ мақсаты:Орта оқу орындарында, білім беруді басқару органдарында, білім беру ұйымдарында, ғылыми-зерттеу 

орталықтарында ғылыми, педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу 

дағдылары бар математиктерді даярлау. 

16. ББ бойынша түлектің біліктілік сипаттамасы «6В05401-Математика» 

а)Түлек лауазымдарының тізбесі: 
Білім беру бағдарламасының түлектері жұмыс істей алады: 

- ҒЗИ қызметкерлері, 

- математик-бағдарламашы; 

- білім департаменттерінің мамандары, 

 - мамандандырылған мектептер мен колледждерде математика мұғалімдері. 

б)Түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері: 

кәсіби қызметінің саласы: 
- математика 

- математика және қолданбалы математика;  

- экономикадағы математика;  
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- актуарды математика;  

кәсіби қызметінің объектілері: 

- ғылыми –зерттеу мекемелері;  

-білім беру мекемелері;  

-банксферасы;  

-сақтандыру компаниялары; 

-қаржылық құрылымдар 
в)Түлектің кәсіби қызмет түрлері: 

- педагогикалық; 

-ғылыми-зерттеушілік; 

       -әкімшілік және басқарушылық; 

      - сарапшылық кеңес беру. 

г)Түлектің кәсіби қызметінің функциялары: 
 модельдеу – процестер мен құбылыстардың ықтималдық және статистикалық модельдерін құру, оңтайландыру әдістері мен 

басқару алгоритмдерін құру, экономикалық процестердің математикалық және экономикалық үлгілерін құру және т.б.; . 

 әдістемелік – оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз ету, математиканы оқытудың жаңа әдістерін меңгеру, оқу-әдістемелік 

кешендерді ӛңдеу, ӛз біліктілігін арттыру және т.б. 

 зерттеушілік – ең жақсы түпкілікті нәтижеге қол жеткізу үшін қойылған міндеттерді шешудің дұрыс стратегиясын құрастыра 

білу, математиканы қолдануға байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарында заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану және т.б 

 әлеуметтік-коммуникативтік – қабылданған шешімдерді негіздеу және ӛз ұстанымын қорғау қабілеті, қойылған міндеттерді 

шешуде кәсіби қоғамдастықпен және барлық мүдделі тұлғалармен ӛзара әрекеттесу; алға қойылған мақсаттарға жету үшін жұмыс 

топтарын құру, мұндай топты басқару және олардың құқықтарын қорғау, олардан ӛз міндеттерін орындауды талап ету мүмкіндігі; 

инновациялық идеяларды ілгерілету және т.б. 
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17. Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 
Құзыреттілік 

түрлері 

Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқыту нәтижелері  

(Блум таксономиясы бойынша) 

Кәсіби 

құзыреттер 

(Hard skills) 

OН1 Математика саласындағы озық білімге негізделген, математика саласындағы білімі мен түсініктерін кӛрсете алады. Негізгі математикалық 

түсініктерді, анықтамаларды, теоремаларды және олардың дәлелдемелерінің әдістерін меңгерген.  

OН2 Білімі және түсінігін кәсіби деңгейде қолдана алады, математика саласындағы проблемаларды шеше алады және дәлелдерді қалыптастыра алады. 

Күнделікті есептерді шешу үшін математикалық есептерді орындайды; күнделікті ӛмірде және еңбек қызметінде кеңінен қолданылатын әр түрлі 

формада (кестелерде, диаграммаларда, графиктерде) ұсынылған ақпарат негізінде қорытынды жасайды, шектік және экстремалды есептердің моделін 

құрастырады, шешу кезінде функцияларды және қатарлардың жинақтылығын зерттеу үшін дифференциалдық және интегралдық есептеулер әдістерін 

қолданады. 

OН3 Әртүрлі математикалық және қолданбалы есептерді шешу үшін топологиялық және дифференциалдық-геометриялық әдістерді бейнелейді. 

Математика саласында қосымша білім алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастырған. 

OН4 Модельдер теориясы, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика саласында іргелі білімді меңгерген, қолданбалы есептерді шешу 

үшін заманауи ықтималдық-статистикалық құралдарды қолданады. 

OН5 Әртүрлі алгебралық жүйелермен байланысты есептер мен теориялық-модельдік есептерді шешу кезінде теориялық білімді суреттейді.  

OН6 Физиканың негізгі заңдарын анықтайды, түсіндіреді және физикалық құбылыстарды түсіндіреді; физикалық процестерге әсер ететін факторларды 

анықтайды,  физикалық процестердің ӛту заңдылықтарын түсіндіреді.  

OН7 Физикалық үдерістерге ғылыми бақылау жүргізеді, теориялық және тәжірибелік нәтижелерді талдайды, практикалық тапсырмаларды шешу және оларды 

бағалауды жүргізеді. Оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті біледі және түсінеді.  

OН8 Педагогиканың ғылым ретінде мәні мен ерекшеліктерін, оның әдіснамалық негіздері мен педагогикалық тәсілдерін анықтайды және оқу процесі мен 

тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі құралдарын, нысандарын, әдістері мен тәсілдерін сипаттайды.  

OН9 Математика саласында оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады. Математиканы оқыту 

әдістерін қолданады, оқу-тәрбие процесін оқыту және тәрбиелеу әдістерін іріктеу, жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын кӛрсетеді, қазіргі 

заманғы математика әдістерінің мәнін және оның даму бағытын түсіну үшін математика тарихы мен әдіснамасынан білімдерін кӛрсетеді.  

Сандық 

құзыреттер 

(Digital skills) 

OН10 Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің кӛмегімен Web –қосымшаларды жобалау және әзірлеу және екі ӛлшемді және үш ӛлшемді графикалық 

объектілерді ӛңдеу, бейне және аудиоақпаратты ӛңдеу әдістерін, компьютерлік модельдеу нәтижелерін талдау, интерпретациялау және 

визуализациялаудың бағдарламалық құралдарын меңгерген және қолданбалы есептерді шешу үшін сандық әдістер мен қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін қолданады. 

Мінез-құлық 

дағдылары  

және жеке 

қасиеттер (Soft 

skills) 

OН11 Мемлекеттік тілдегі кәсіби терминологиясы мен шетел кәсіби терминологиясын меңгерген және математикалық мәтіндерді аударады. Ғылыми 

зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолданады.  

ON12 Әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге 

асырады. Біртұтас жүйе және адам ретінде қоғам туралы білімді, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлін, жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік 

жағдайларын, адам мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсерін еркін меңгерген; ӛзінің кәсіби қызметінде қазіргі заманғы 

қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, ӛзара түсіністігі, тӛзімділігі мен демократиялық құндылықтары басымдықтарында ӛзінің азаматтық 

ұстанымын қорғайды. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

 
Оқыту нәтижесінің коды Модульдің атауы Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

 

 

РО12 
Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 5 

Философия 5 

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері   

5 Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Қолданбалы бизнес 

Рухани жаңғыру 

 
РО12 

 
Әлеуметтік-саясаттану білім модулі 

Саясаттану, Әлеуметтану 4 

Мәдениеттану, Психология 4 

 
РО8,РО11 

Ақпараттық-коммуникативтік 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 5 

Қазақ тілі 10 

Шетел тілі 10 

Дене шынықтыру 8 

РО1,РО2,РО3 

Фундаменталды математика 

Математикалық талдау-І 5 

РО1,РО2,РО3 Математикалық талдау-ІІ 5 

РО2,РО4,РО5 Сызықтық алгебра 4 

РО2,РО3,РО4 Аналитикалық геометрия 5 

РО2,РО4,РО5 Дискреттік математика және математикалық логика 5 

РО2,РО4 Дифференциалдық геометрия және топология 5 

РО2,РО3 Комплексті айнымалы функциялар теориясы 4 

РО2,РО3 Дифференциалдық теңдеулер 6 

РО2,РО3  

Дербес туынды теңдеулер 

6 

РО2,РО3 Математикалық анализ-ІІІ 5 

 Қатарлар теориясы 

РО2,РО3 Математикалық талдау-ІV 6 

 Нақты айнымалы функциялар теориясы 

РО2,РО3 Экстремалдық есептерді шешу әдістері 6 

 Вариациялық есептеулер 

 Оқу 3 

 Ӛндірістік 2 

РО1,РО2,РО3 

Фундаменталды математиканың  

сапалы сұрақтары 

Функционалдық талдау 6 

РО1,РО2,РО3 Алгебра-2 5 

 Алгебра және сандар теориясының таңдаулы сұрақтары 

РО1,РО2,РО3 Геометрияның заманауи сұрақтары 5 

 Қисықтар мен беттергеометриясы 

РО1,РО2,РО3 Нақты талдау 5 

 Кӛп ӛлшемді талдау 

РО1,РО2,РО3 Математикалық физика есептерін шешудің аналитикалық әдістері 4 
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 Кӛпбейнелердегі дифференциалдық және интегралдық есептеулер 

РО1,РО2,РО3 Талдау мен дифференциалдық теңдеулердің таңдаулы сұрақтары  4 

 Интегралдық теңдеулер 

 Ӛндірістік 15 

 Дипломалды 3 

РО2,РО3,РО4 
Модельдер және ықтималдықтар 

теориясы 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 4 

РО1,РО4,РО5 Алгебралық жүйелер 4 

 Модельдер теориясының негіздері 

РО6,РО7 

Механика және физиканың негіздері 

Конденсирленген күй физикасы 5 

 Физика 

РО2,РО6 Теориялық механика 5 

РО1,РО9 

Педагогика және әдістеменің негіздері 

(MINOR) 

Математикалық сауаттылық негіздері 5 

 Күрделілігі жоғары есептерді шешу практикумы 

РО8 Педагогика 5 

 Этнопедагогика 

РО8,РО9 Мектептің оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық технологиялары 5 

 Тәрбие жұмысының әдістемесі 

РО1,РО9 Математика тарихы мен әдіснамасы 5 

 Математиканы оқыту әдістемесі 

РО2,РО4,РО10 

Тілдер және технологиялар 

Ақпараттық технологиялар 5 

 Web-технологиялар 

РО2,РО4,РО10 Қолданбалы программалардың пакеттері 5 

 Сандық әдістері 

РО1,РО11 Кәсіби -бағытталған шетел тілі 5 

 Кәсіби орыс тілі 

 Ӛндірістік 5 

 
Қорытынды аттестаттау 

Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді 

емтиханға дайындалу және тапсыру 
12 
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19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
 

NN 

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

(30-50 сөздер) 

Креди

т 

саны 

Оқыту нәтижелері (кодтар) 

О
N

 1
 

О
N

 2
 

О
N

 3
 

О
N

 4
 

О
N

 5
 

 

О
N

 6
 

О
N

 7
 

О
N

 8
 

О
N

 9
 

О
N

 1
0
 

О
N

 1
1
 

О
N

 1
2
 

Жалпы білім беру циклы 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

Р1 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

Қолданбалы бизнес 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология және 

тіршілік қауіпсіздік 

негіздері 

 

 

 

 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар 

туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық 

негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР 

мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық 

негіздері.  ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. 

ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық 

жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру 

 

Бұл пәнде бизнес-жоспарды құрудың әдіснамалық 

негіздері қарастырылады. "Қолданбалы бизнес" курсы 

ӛткізу нарығын талдау әдістерін зерделеуді, ӛнімді 

сипаттауды, ӛндірістік жоспарды әзірлеуді және ұсынуды, 

маркетинг жоспарын және ұйымдастыру жоспарын 

әзірлеуді және ұсынуды, қаржылық жоспарды әзірлеуді 

және ұсынуды қамтиды. Курстың мақсаты студенттерді 

қолданбалы бизнес негіздерімен таныстыру. 

 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, Табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың қазіргі заманғы 

тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық 

реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және 

тӛтенше жағдайлардың салдарын бағалау. Қазіргі 

заманның негізгі экологиялық проблемалары, адамның 

тіршілік ету ортасымен қауіпсіз ӛзара іс-қимылы, тӛтенше 

қауіпті жағдайларда жағымсыз факторлардан қорғау, 

тұрмыстық, әлеуметтік, ӛндірістік салалардағы ықтимал 

тӛтенше жағдайларды болжау. 

5            + 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 
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Р2 Математикалық 

талдау-І 

Нақты сандар және жиындар теориясы. Тізбектер 

теориясы. Функцияның шегі. Функцияның үздіксіздігі. Бір 

айнымалы функцияның дифференциалдық есептеуі: 

дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары және 

оларды қолдану; айқын функцияның туындысы, кері 

функцияның туындысы; параметрлік түрде берілген 

функцияның туындысы; айқын емес түрде берілген 

функцияның туындысы. Лопиталь ережесі. Тейлор 

формуласы. Туынды кӛмегімен функцияны зерттеу. 

4 + + +          

Р3 Математикалық 

талдау-ІІ 

Анықталмаған интеграл, интегралдаудың негізгі 

қасиеттері мен әдістері, бӛлшек-рационалдық, 

иррационалдық, тригонометриялық және трансценденттік 

функцияларды интегралдау, Анықталған интеграл, 

анықталған интегралдың негізгі қасиеттері, Ньютон-

Лейбниц формуласы. Анықталған интегралдың 

геометриялық және физикалық қолданылулары. Кӛп 

айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері. 

5 + + +          

Р4 Сызықтық алгебра Матрицалар, матрицаларға амалдар қолдану, 

анықтауыштар және олардың қасиеттері, сызықты 

алгебралық теңдеулер жүйесі, арифметикалық векторлық 

кеңістік, матрицаның рангі, сызықты алгебралық 

теңдеулер жүйесін зерттеу, Кронекер-Капелли теоремасы, 

комплекс сандар, бір айнымалыдан тәуелді 

кӛпмүшеліктер, группа, сақина, ӛрістер, сызықтық 

кеңістіктер және ішкі кеңістіктер. 

5  +  + +        

Р5 Аналитикалық 

геометрия 

Векторлар, оларға амалдао қолдану, скалярлық, векторлық, 

аралас кӛбейтінділер. Жазықтықтағы аналитикалық 

геометрия: түзу теңдеулері, түзулердің ӛзара орналасуы, 

түзулер арасындағы бұрыш. Кеңістіктегі аналитикалық 

геометрия: кеңістіктегі түзу және жазықтықтың 

теңдеулері, олардың ӛзара орналасуы және олардың 

арасындағы бұрыш. Екінші ретті қисықтар. 

5  + + +         

Р6 Дискреттік 

математика және 

математикалық 

логика 

Жиындар, жиындарға амалдар қолдану, қатынастар мен 

функциялар, арнайы бинарлық қатынастар, комбинаторика 

элементтері, графтар теориясының негізгі ұғымдары, 

графтарды беру тәсілдері және оларға амалдар қолдану, 

графтардағы бағыттар мен жолдар, ақпаратты ұсынудың 

желілік модельдері, пікірлер алгебрасы, булевтік 

функциялар, олардың беру тәсілдері және негізгі 

қасиеттері, Жегалкин полиномы, тұйық класстар мен 

толықтығы, пікірлерді есептеу.  

5  +  + +        

Р7 Дифференциалдық 

геометрия және 

топология 

Метрикалық кеңістіктер теориясының негізгі ұғымдары, 

нүктелер түрлері, жиындар түртері, метрикалық 

кеңістіктердегі үздіксіздік және ұқсастығы, топология 

элементтері, вектор-функциялар, қисықтар және олардың 

5  +  +         
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параметрленуі, Френенің үшжағы, қисықтардың қисығы 

және бұралуы, беттер теориясының элементтері, беттің 

ішкі геометриясы, беттің квадраттық формалары, бет 

нүктелерінің сипаттамасы, басты бағыттар мен қисықтар, 

геодезиялық сызықтар.  

Р8 Комплекс айнымалы 

функциялар теориясы 

Комплексті сандар және оларға амалдар қолдану, 

комплексті айнымалы функциялар және оларды 

дифференциялау, конформдық бейнелеу, комплексті 

айнымалы функциялардың интегралы, интегралдық 

теорема және Коши формуласы, аналитикалық 

функциялардың қатарлары, Тейлор, Лоран қатарлары, 

оңашаланған ерекше нүктелер, шегерімдер және олардың 

интегралдарды есептеуге қолданылулары.  

4  + +          

Р9 Дифференциалдық 

теңдеулер 

Дифференциалдық теңдеулер: негізгі анықтамалар мен 

ұғымдар. Коши Есебі. Коши есебін шешудің біртұтастығы 

және бар болу теоремалары. Бірінші ретті 

дифференциалдық теңдеулер. Жоғары ретті 

дифференциалдық теңдеулер. Жоғары ретті сызықты 

дифференциалдық теңдеулер. Шектік есептер. Сызықты 

дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Орнықтылық 

теориясы. Бірінші ретті сызықты дифференциалдық 

теңдеулер. 

6  + +          

Р10 Дербес туындылы 

теңдеулер 

Екінші ретті дербес туындылы теңдеулердің жіктелуі. 

Коши есебін шешу үшін Даламбер әдісі. Фурье әдісі. 

Пуассон формуласы. Жылуӛткізгіштік теңдеуі үшін шектік 

есептер. Лаплас және Пуассон теңдеулері. Негізгі шектік 

есептерді қою. Шеңбер үшін Дирихленің ішкі және 

сыртқы есептері. Шеңбер үшін Нейманның ішкі және 

сыртқы есептері.  

6  + +          

Р11 Теоретиялық 

механика 

Жақындастырушы күштер. Параллель күш жүйелері. 

Ауырлық орталығы. Қуат сәті. Тепе-теңдік шарттары. 

Кинематика негіздері. Абсолютті қатты дененің негізгі 

қозғалыс түрлері. Абсолютті қатты дененің күрделі 

қозғалысы. Нүктелік динамика мәселелері. Нүктелік 

динамиканың жалпы теоремалары. Нүктенің кинетикалық 

энергиясының ӛзгеруі туралы теорема. Жүйелік динамика 

теоремалары. Жүйенің бұрыштық импульсінің ӛзгеруі 

туралы теорема. Жүйенің кинетикалық энергиясының 

ӛзгеруі туралы теорема.  

5  +    +       

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

Р12 Математикалық талдау-

ІІІ 

 

 

Оқыту объектілері қосылғыштары сандар немесе 

функциялар болатын ақырсыз қосылғыштардың 

қосындысы болып табылады. Зерттеудің негізгі 

мәселесі- ақырлы қосындының жинақтылығы және бар 

5  + +          



12 

 

 

Қатарлар теориясы  

болуы болып табылады. Дәрежелік қатарлар, меншіксіз 

интегралдар, параметрден тәуелді интегралдар мен 

Фурье қатары теориясымен байланысты есептерді 

шешуге айтарлықтай кӛңіл бӛлінді. 

Сандық, функционалдық, дәрежелік қатарлар.  

Функциялардың дәрежелік қатарға жіктелуі. 

Қатарлардың жинақтылық, абсолюттік жинақтылық, 

қатарлардың бірқалыпты жинақтылық ұғымдары 

анықталады. Қатарлардың жинақтылық белгілері терең 

зерттеледі. Фурье қатарлары, Фурье интегралдары 

теориясының сұрақтары, сондай-ақ Фурье түрлендіру 

қарастырылады. 

Р13 

Математикалық талдау 

-IV 

 

 

Нақты айнымалы 

функциялар теориясы   

Кӛп айнымалыдан тәуелді функциялардың 

интегралдануы: екі еселі, үш еселі, еселі интегралдар, 

олардың геометриялық және физикалық қолданылулары. 

қисық және бет бойынша интегралдар: I, II текті қисық 

сызықты интегралдар, I, II текті беттік интегралдар. 

Лебег ӛлшемі және интегралы. 

 

Жиындар теориясы. Rn кеңістігіндегі жиындар.  Rn 

кеңістігіндегі дифференциалдау және интегралдау.   

Грин, Стокс, Остроградский-Гаусс теоремалары,  

олардың қисық сызықты және беттік интегралдармен 

байланысы, физикалық процестерді зерттеуде осы 

формулаларды қолдану. Лебег ӛлшемі. Лебег интегралы.  

6  + +          

Р14 Вариациялық 

есептеулер  

 

 

 

 

 

 

Экстремалды есептерді 

шешу әдістері 

 

 

 

 

 

Вариациялық есептеудің негізгі ұғымдары; бекітілген 

ұштары бар қарапайым вариациялық есеп; қарапайым 

вариациялық есептің жалпылануы; жылжымалы 

шекаралары бар вариациялық есеп; Больц есебі; 

бұрыштық нүктелері бар экстремалдар; 

дифференциалдық байланыстары бар вариациялық 

есептер. 

 

Экстремалды есептерді шешудің негізгі сандық әдістері 

қарастырылады. Осы әдістердің теориялық негіздемесі 

мен қысқаша сипаттамасы келтіріледі. Жай 

дифференциалдық теңдеулердің жүйелерімен 

сипатталатын процестерді тиімді басқару және ақырлы 

айнымалы функцияларды минимизациялау есептері.  

6  + +          

Р15 Физика 

 

 

 

 

Кинематика. Динамика. Молекуляр - кинетикалық 

теория. Максвелл үлестіруі, Больцман бӛлулері. 

Термодинамиканың бірінші және екінші бастаулары. 

Явления переноса. Газдар. Сұйықтықтар. Қатты 

денелер. Электростатикалық ӛріс. Магниттік ӛріс. 

5      + +      
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Конденсацияланған 

түрдегі физика 

Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеуі. 

Интерференция, дифракция және жарық 

поляризациясы. Фотоэффект. Атомның ядеролық 

құрылымы. Шредингер теңдеуі. Спин. Атомдық 

ядероның құрамы мен мінездемесі. Радиоактивтілік. 
 

Материалдық нүктелер мен қатты заттардың 

ауыстыруының әртүрлі түрлерінің тұжырымдамасы, 

қозғалыстың түрлерін сипаттайтын заңдарға; газ 

заңдылықтары; электромагниттік ӛріс және зарядты беру 

процестері; кӛрінетін жарықтың таралуы, дифракция 

мен кедергі феномені; атомдар мен ядролардың 

құрылымы мен қасиеттері 

Р16 Математикалық 

сауаттылық негіздері  

 

 

 

 

 

 

Күрделілігі жоғары 

есептерді шешу 

практикумы 

Проценттер. Сандар. Комбинаторика. Ықтималдық. 

Статистика.  Логикалық есептер. Функция. Таблицада, 

диаграммада, графиктерде кӛрсетілген статистикалық 

деректерді математикалық ӛңдеу.   Құрамында модулі 

бар теңсіздіктер. Фигуралардың бұрыштық, сызықтық, 

квадраттық ӛлшемдерін табу. Математикалық  индукция 

принципін қолдану. Таңдау әдісі.  

 

Модульден тұратын теңдеулер мен теңсіздіктер. 

Кӛрсеткіштік теңдеулер және теңсіздіктер, теңдеулер 

және теңсіздіктер жүйелері. Логарифмдік теңдеулер 

және теңсіздіктер, теңдеулер және теңсіздіктер 

жүйелері. Иррационалдық теңдеулер мен теңсіздіктерді, 

теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу. Параметрлермен 

есептер. Мәтіндік есептер. Планиметрия. Стереометрия.  

5 +        +    

Р17 Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнопедагогика 

Педагогиканың тоериялық-әдіснамалық негіздері. 

Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде . Жеке тұлға 

тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы 

мен қалыптасуының факторы. Тұтас педагогикалық 

ӛндірістің теориясы мен практикасы . Ғылыми 

дүниетаным . оқыту- тұтас педагогикалық үдерістің 

құрамды бӛлігі. Білім  мазмұнының ғылыми негізі. 

Оқыту формалары , әдістері мен құралдары. Сабақ – 

оқытудың негізгі формасы . Оқушылардың тұтас 

педагогикалық үдерістегі танымдық іс –әрекетін 

белсендендіру. 

 

Этнопедагогиканың теориялық негіздері. 

Этнопедагогиканың тақырыбы: пәннің мақсаттары мен 

міндеттері. Этнопедагогиканың пәнаралық сипаты. Оқу 

үдерісін жетілдірудегі этнопедагогикалық білім. Ұлттық 

педагогикалық кӛзқарастар мен этнопедагогика. Халық 

5        +     
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педагогикасының этникалық құрамдас бӛлігі. Ұлт, ұлт 

пен халық. Халықтық педагогикадағы мінсіз тұлғаның 

идеалы. Кемелді тұлғаның қасиеттерінің әмбебап сипаты 

және оның білім алу тәсілі. Ұлттық білімнің факторлары 

мен құралдары.. 

Р18 Тәрбие жұмысының  

әдістемесі  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мектептегі оқу үрдісін 

ұйымдастырудағы 

инновациялық 

технологиялар 

Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік шарттылығы.  

Мектептің тәрбиелік жүйесі: мәні, құрылымы, 

принциптері, негізгі компоненттері және ӛзара 

әрекеттесуі. Отбасы тәрбиесінің негізі. Сынып 

жетекшісінің қызмет жүйесі. Қазіргі оқу-тәрбие 

үрдісіндегі тәрбие теориясы мен әдістемесі қиын 

балалармен сынып жетекшісінің жұмыс теориясы мен 

әдістемесі. Сынып жетекшісінің дарынды балалармен 

жұмысының теориясы мен әдістемесі.  

 

Оқу үдерісінің аксиологиялық негізі. Білім берудегі 

инновациялық үдерістер және олардың сипаттамалары. 

Оқытушының инновациялық қызметі. Инновациялық 

процестерді басқару. Инновациялық білім беру 

жүйелерін талдау. Инновациялық процестерді бақылау 

және диагностикалау. Болашағы бар білім беру 

технологияларын талдау. Қазақстанның білім беру 

жүйесіндегі инновациялық процестер туралы идеялар, 

олардың жіктелуі.  

5        + +    

Р19 Математиканы оқыту 

әдістемесі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика тарихы мен 

әдістемесі 

Мектепте математиканы оқытудың мақсаттары мен 

міндеттері. Математикалық білімнің мазмұны. 

Математикалық тұжырымдамаларды қалыптастыру 

әдістері. Дәлелдемелерді оқыту әдістері. Математикалық 

есептерді шешу әдістемесі. Математикалық дағдыларды 

қалыптастыру әдістері. Математиканы оқыту әдістемесі. 

Математика сабағы, оның ерекшеліктері. Математика 

сабағының әртүрлі түрлері. Математикалық білімнің 

дифференциациясы. Деңгейлік және профильдік 

дифференциация.   

 

Математика тарихы мен әдістемесі пәні. Математика 

пәні мұғалімдерін дайындау жүйесінде математиканың 

тарихы мен әдістемесінің роль. Бастапқы математикалық 

тұжырымдамалар мен ұсыныстарды қалыптастыру. 

Ежелгі Мысыр мен Вавилонның математикасы. Ежелгі 

және орта ғасырдағы Қытайдың математикасы. Ежелгі 

және орта ғасырдағы Үндістанның математикасы. 

Ежелгі Грециядағы алғашқы математикалық теория. 

Орта Азия, Таяу Шығыс халықтарының математикасы. 

Еуропада орта ғасырлардағы және қайта жаңғыру 

5 +        +    
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дәуіріндегі математика. Аналитикалық геометрияның 

пайда болуы және дамуы. Қазақстандағы математика 

тарихы.  

Р20 Ақпараттық 

технологиялар  

 

 

 

 

 

Web-технологиялар 

Мәтін және кестелік процессорлар. Деректер базасы. 

Графикалық редакторлар. Әртүрлі мақсаттарда 

бағдарламалық пакеттер. Математикадағы 

мультимедиялық технологиялар. Компьютерлік желілер. 

Машина жасау және робототехника. Математикалық 

және компьютерлік модельдеу.  

 

Қазіргі заманғы Web-технологияларға кіріспе. HTML 

гипермәтінді белгілеу тілі және CSS каскадты стиль 

кестелері. Веб-сайт редакторлары. Скриптовых 

тілдерінің негіздері PHP, JavaScript. Редакторы Web -

сайтов. CMS мазмұнды басқару жүйесі.  

5  +  +      +   

Р21 Қолданбалы 

бағдарламалар 

пакеттері  

 

 

 

Сандық әдістер 

Қолданбалы бағдарламалық пакеттерді жобалаудың 

және дамытудың теориялық негіздері (МЖӘ). Кеңсе 

және байланыс қосымшалары пакеттері. Әдістемелік- 

бағдарламалық ППП. ППП ғылыми графика. ППП 

инженерлік графика. 

 

Алгебра, геометрия, математикалық талдау және 

математикалық физика есептері. Функцияны 

интерполяциалау. Сандық Численное интегралдау. 

Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешудің 

сандық әдістері. Сызықты емес теңдеулерді шешудің 

сандық әдістері. Қарапайым дифференциалдық 

теңдеулерді шешудің сандық әдістері.   

5  +  +      +   

Р22 Кәсіби- бағдарланған 

шетел тілі  

 

 

 

 

 

 

 

Кәсіби қазақ тілі 

Тақырыптық теорияға негізделген пәндік салаға кіріспе. 

Математикаға кіріспе. Кәсіби- бағдарланған шет тілі - 

тәртіптік феномен. Математиканың терминологиясы, 

ерекшеліктері. Математикалық логика, математикалық 

талдау және аналитикалық геометрияға кіріспе. 

Техникалық мәтіндерді аударудың лексикалық 

мәселелері. Мақалаларды ағылшын тілінде тіркеу. 

Лексиканың кейбір ерекшеліктері.  

 

Қазақ, орыс және шет тілдерінің фонетикалық, емле, 

лексикалық және грамматикалық нормалары; сӛйлеудің 

функционалдық стилін, жанрларын және ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас жасау формаларының, ресми- 

бизнес стилінің терминологиясының ерекшеліктері. 

Импакт факторы жоғары журналдарға мақала жазу, 

рәсімдеу және мақалаларды талдау тәсілдері.  

 

5 +          +  
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Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

Р23 Функционалдық талдау  

 

Метрикалық, сызықты нормаланған, евклидтік, гильберт 

кеңістіктері және олардың қасиеттері; жиындар түрлерін 

және қасиеттерін, компакт жиындар, сызықтық 

функционалдар, операторлар оларға қолданылатын 

амалдар, түйіндес және екінші  түйіндес кеңістіктер, 

спектрлік теория элементтері, жалпыланған функциялар 

оқытылады.    

5 + + +          

Р24 Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика 

Ықтималдықтар түсінігі, шартты ықтималдық және 

тәуелсіздік, Бернулли сұлбасы, Колмогоров 

аксиоматикасы, кездейсоқ айнымалы мәндер, кездейсоқ 

шамалардың сандық сипаттамасы, үлкен сандардың 

заңдары, тән функциялары, орталық шекті теоремалар, 

олармен жұмыс істеу әдістері мен үлгілері, белгісіз бӛлу 

параметрлерін бағалау теориясының элементтері, 

тексеру теориясының элементтері статистикалық 

болжамдар.  

4  + + +         

Кәсіби пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

Р25 

 

Алгебра 2 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра мен сандар 

теориясының 

таңдаулы сұрақтары  

Векторлық кеңістіктің сызықтық түрлендіруі, евклидтік 

және унитарлық кеңістік, матрицаның Жордано формасы, 

түйіндес және ортогональ операторлар, сызықтық және 

квадраттық формалар, групплар, ішкі группалар, циклдік 

группалар, группа морфизмы, нормаль бӛлгіштер, фактор-

группа, центр, коммутант, жиындағы группа, 

гомоморфизмдер туралы теоремалар.  

 

Сызықтық кеңістіктер, векторлық кеңістіктің сызықтық 

түрлендіруі, евклидтік және унитарлық кеңістік, сызықтық 

және квадраттық формалар, бүтін сандар сақинасында 

бӛлінгіштік теориясы, бүтін сандар сақинасында 

салыстыру, бір айнымалылы салыстыру, саллыстыру 

жүйелері.  

5 + + +          

Р26 Қисықтар және беттер 

геометриясы 

 

 

 

 

 

 

Геометрияның қазіргі 

заманғы әдістері 

Векторлық алгебра аппаратын қолдану, геометриялық 

зерттеулер үшін координаттар әдісі, координаталарды 

түрлендіру және олардың қисықтар мен беттерді аффиндік 

зерттеудегі рӛлі, екінші ретті қисықтар мен беттерді 

зерттеудегі ортогональдық инварианттар, түзулер мен 

жазықтықтың қималар әдісі, конустық және цилиндрлік 

беттер, айналу беттері, беттердің канондық теңдеулері 

 

Элементарлық және регулярлық қисықтар, қисықтың 

жанамасы, қисықтың жанасушы, нормаль және түзетуші 

жазықтықтары, бас нормаль және бинормаль, Френе 
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формулалары,беттер ұғымы және олардың 

параметрленуі,беттің жанама жазықтығы және нормалі, 

беттегі қисықтың доға ұзындығы, бет сызықтары 

арасындағы бұрыш, ортогональды траекториялар,бӛлік 

бет ауданы, бет сызығының нормаль қисығы, беттің 

нормальдық қимасы, Манье теоремасы, Дюпен 

индикаторы, асимптотикалық және түйіндес бағыттар. 

Р27 Нақты талдау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кӛп ӛлшемді талдау 

Нақты талдау классикалық математикалық талдауды 

толтырады және жалпылайды. Оның мазмұны 

классикалық талдаудың негізінде туындаған сұрақтар 

және XIX ғасырдың екінші жартысында және XX 

ғасырдың бірінші ширегінде ірі математиктердің 

шығармаларында олардың шешімдерін тапты. Жиындар 

теориясы, Лебег бойынша ӛлшенетін жиындар, ӛлшемді 

функциялар, Лебег интегралы, монотонды функциялар, 

шенелген вариация функциялары, абсолютті үзілісссіз 

функциялар.  

 

Кӛп ӛлшемді талдау (сонымен бірге кӛп ӛлшемді немесе 

кӛпвариантты есептеулер) бір айнымалылы функцияның  

дифференциалдық және интегралдық есептеулерін кӛп 

айнымалылы функцияға жалпылаған түрі болып 

табылады. Келесі тақырыптарды оқытады: кӛп 

айнымалыдан тәуелді функцияның дифференциалдық, 

интегралдық есептеулері, анықтамасы мен қасиеттері 

және олардың геометриялық, физикалық есептерде 

қолданылуы.  

5 + + +          

Р28 Математикалық 

физика есептерін 

шешудің 

аналитикалық әдістері 

 

 

 

 

 

Кӛп бейнелі 

дифференциалдық 

және интегралдық 

есептеулер 

Екі тәуелсіз айнымалысы бар екінші ретті дербес 

туындылы сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің 

классификациясы және оларды канондық түрге келтіру; 

үш тәуелсіз айнымалысы бар екінші ретті дербес 

туындылы сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің 

классификациясы және оларды канондық түрге келтіру, 

дербес туындылы  дифференциалдық теңдеулер жүйесінің 

классификациясы; негізгі интегралдық түрлендірулер. 

 

Кӛп ӛлшемді кеңістіктерді бейнелеу және олардың 

дифференциалдары, дифференциалдық формалары және 

оларға амалдар қолдану, евклидтік кеңістіктегі кӛп 

бейнелілік, кӛп бейнедегі интегралдау сұрақтары 

қарастырылады: кӛп бейнедегі дифференциалдық 

формалар үшін Стокс жалпы теоремасы және одан 

бірқатар классикалық нәтижелер шығарылады: Грин 

формулалары, Стокс әдеттегі формуласы.  

5 + + +          

Р29 Интегралдық Интегралдық теңдеулердің негізгі класстары. Сызықтық 4 + + +          
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теңдеулер  

 

 

 

 

 

 

Талдау мен 

дифференциалдық 

теңдеулердің 

таңдаулы сұрақтары 

дифференциальдық теңдеулер мен интегралдық Вольтерр 

теңдеуінің ара байланысы. Тізбектей жуықтау әдісі. 

Интегралдық теңдеулер резольвентасы. Свертка түріндегі 

интегралдық теңдеулер. Туындаған және симметриялық 

ядролармен интегралдық теңдеулер. Фредгольм 

теоремасы, Фредгольм интегралдық теңдеуі. 

 

Квадраттық формалар және аудандар мен кӛлемдерді 

есептеу үшін анықталған интегралды қолдану, сызықтық 

емес дифференциалдық теңдеулер, Ляпуновтың екінші 

әдісі, динамикалық жүйенің фазалық траекториясын 

зерттеу. Кӛп бейнелі дифференциалдық теңдеулер: 

дифференцияланатын кӛп бейнелер, қатпарлану 

жанамасы, кӛп бейнелі векторлық ӛрістер, векторлық 

ӛрісте берілген фазалық ағын, векторлық ӛрістің ерекше 

нүктелерінің индекстері.  

Р30 Моделдер теориясы 

негіздері  

 

 

 

 

 

Алгебралық жүйелер 

Пікірлер логикасының модель теориясы, тілдер, 

модельдер, орындалуы, теориялары, жинақтылық 

теоремасы, толықтық теоремасы, Линденбаум теоремасы, 

изоморфизмдер, қарапайым эквиваленттік, толық 

теориялар, категориялы теориялар, модельдер тізбегі, 

диаграммалар мен қосымшалар, модельдің толықтығы.   

 

Группалар, кіші группалар, циклдық группалар, қалыпты 

бӛлгіш, факторлық топ, коммутант, топтық морфизмдер. 

Сақиналар, ӛрістер, алгебралық жабық ӛрістер. Торлар, 

таратушы торлар, бульдік алгебра. 

4 +   + +        
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20. «Педагогика және әдістеме негіздері» сертификаттау бағдарламасы (minor) - 20 кредит  
Педагогика және әдістеме негіздері - 20 кредит  

Математикалық сауаттылық негіздері-5 кредит 

Педагогика-5 кредит 

Тәрбие жұмысының әдістемесі-5 кредит 

Математиканы оқыту әдістемесі – 5 кредит 

Педагогика және әдістеме негіздері - 20 кредит 

Күрделілігі жоғары есептерді шешу практикумы-5 кредит 

Этнопедагогика – 5 кредит 

Инновациялық технологиялар мектепте оқу үдерісін ұйымдастыруда – 5 кредит 

Математика тарихы мен әдістемесі – 5 кредит 

 
Модульдің  

атауы 

Семестрлер, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Педагогика және 

әдістеме негіздері 

  Математикалық сауаттылық негіздері 

 

Педагогика 

 Тәрбие жұмысының әдістемесі 

 

Математиканы оқыту 

әдістемесі 

  

   Күрделілігі жоғары есептерді шешу 

бойынша семинар 

 

Этнопедагогика 

 Мектептегі оқу-тәрбие 

процесін ұйымдастырудағы 

инновациялық технологиялар 

 

Математиканың тарихы мен 

әдістемесі 
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21. Жоспарланған оқыту нәтижелерін модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен сәйкестендіру 

Оқыту 

нәтижелері 

Модуль бойынша жоспарланған оқу нәтижелері Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

OН1 Математика саласындағы озық білімге негізделген, математика саласындағы білімі мен 

түсініктерін кӛрсете алады. Негізгі математикалық түсініктерді, анықтамаларды, 

теоремаларды және олардың дәлелдемелерінің әдістерін меңгерген.  

Диалог 

Дӛңгелек үстел 

Интерактивті дәріс 

Жоба негізінде оқыту 

Сынақ бақылау 

ауызша сұрау 

Реферат дайындау 

Эссе жазу 

OН2 Білімі және түсінігін кәсіби деңгейде қолдана алады, математика саласындағы проблемаларды 

шеше алады және дәлелдерді қалыптастыра алады. Күнделікті есептерді шешу үшін 

математикалық есептерді орындайды; күнделікті ӛмірде және еңбек қызметінде кеңінен 

қолданылатын әр түрлі формада (кестелерде, диаграммаларда, графиктерде) ұсынылған 

ақпарат негізінде қорытынды жасайды, шектік және экстремалды есептердің моделін 

құрастырады, шешу кезінде функцияларды және қатарлардың жинақтылығын зерттеу үшін 

дифференциалдық және интегралдық есептеулер әдістерін қолданады. 

Талқылау 

Дӛңгелек үстел 

Интерактивті дәріс 

Тестілеу 

ауызша сұрау 

Реферат дайындау 

Эссе жазу 

OН3 Әртүрлі математикалық және қолданбалы есептерді шешу үшін топологиялық және 

дифференциалдық-геометриялық әдістерді бейнелейді. Математика саласында қосымша білім 

алуды жалғастыру үшін қажетті оқу дағдыларын қалыптастырған. 

Дәріс 

Жаттығу 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Сынақ бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Экспресс сауалнама 

OН4 Модельдер теориясы, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика саласында 

іргелі білімді меңгерген, қолданбалы есептерді шешу үшін заманауи ықтималдық-

статистикалық құралдарды қолданады. 

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Сынақ бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Есеп айырысу 

тапсырмасы 

OН5 Әртүрлі алгебралық жүйелермен байланысты есептер мен теориялық-модельдік есептерді 

шешу кезінде теориялық білімді суреттейді.  

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Сынақ бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Есептеу және 

графикалық тапсырма 

OН6 Физиканың негізгі заңдарын анықтайды, түсіндіреді және физикалық құбылыстарды 

түсіндіреді; физикалық процестерге әсер ететін факторларды анықтайды,  физикалық 

процестердің ӛту заңдылықтарын түсіндіреді.  

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Сынақ бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Ӛзіндік жұмыс 

OН7 Физикалық үдерістерге ғылыми бақылау жүргізеді, теориялық және тәжірибелік нәтижелерді 

талдайды, практикалық тапсырмаларды шешу және оларды бағалауды жүргізеді. Оқытылатын 

салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі 

тәуелділікті біледі және түсінеді.  

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Сынақ бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Есептеу және 

графикалық тапсырма 

OН8 Педагогиканың ғылым ретінде мәні мен ерекшеліктерін, оның әдіснамалық негіздері мен 

педагогикалық тәсілдерін анықтайды және оқу процесі мен тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың негізгі құралдарын, нысандарын, әдістері мен тәсілдерін сипаттайды.  

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Сынақ бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Есептеу және 

графикалық тапсырма 
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OН9 Математика саласында оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және 

практикалық білімді қолданады. Математиканы оқыту әдістерін қолданады, оқу-тәрбие 

процесін оқыту және тәрбиелеу әдістерін іріктеу, жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларын 

кӛрсетеді, қазіргі заманғы математика әдістерінің мәнін және оның даму бағытын түсіну үшін 

математика тарихы мен әдіснамасынан білімдерін кӛрсетеді.  

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Тестілік бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Презентация 

OН10 Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етудің кӛмегімен Web –қосымшаларды жобалау және 

әзірлеу және екі ӛлшемді және үш ӛлшемді графикалық объектілерді ӛңдеу, бейне және 

аудиоақпаратты ӛңдеу әдістерін, компьютерлік модельдеу нәтижелерін талдау, 

интерпретациялау және визуализациялаудың бағдарламалық құралдарын меңгерген және 

қолданбалы есептерді шешу үшін сандық әдістер мен қолданбалы бағдарламалар пакеттерін 

қолданады. 

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жаттығулар 

Тестілік бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Студенттердің ӛзіндік 

жұмысы 

OН11 Мемлекеттік тілдегі кәсіби терминологиясы мен шетел кәсіби терминологиясын меңгерген 

және математикалық мәтіндерді аударады. Ғылыми зерттеулердің әдістерін және 

академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолданады.  

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Жоба негізінде оқыту 

Тестовый контроль 

Письменный контроль 

Коллоквиум 

Расчетные задания 

ON12 Әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру 

үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады. Біртұтас жүйе және адам ретінде 

қоғам туралы білімді, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлін, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы Тараптардың құқықтық мүдделерін, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайларын, адам 

мен табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсерін еркін меңгерген; ӛзінің кәсіби 

қызметінде қазіргі заманғы қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизм, ӛзара түсіністігі, 

тӛзімділігі мен демократиялық құндылықтары басымдықтарында ӛзінің азаматтық 

ұстанымын қорғайды. 

Интерактивті дәріс 

Практикалық жұмыс 

Талдау және мәселені шешу 

Дӛңгелек үстел 

 

Сынақ бақылау 

Жазбаша бақылау 

Коллоквиум 

Есептеу және 

графикалық тапсырма 
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22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

ОН 

кодтары 

Критерийлер 

ОН 1 Біледі: математиканың ұғымдық және теориялық негіздерін, олардың жалпы ғылымдар мен құндылықтар жүйесіндегі орнын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын 

Істей алады: іргелі және қолданбалы математикадан алған білімдерін математикалық есептерді шешуге қолдана алады, табиғаттағы құбылыстар мен процестерді 

түсіндіре алады. 

Меңгерген: негізгі математикалық түсініктерді, анықтамаларды, теоремалар мен оларды дәлелдеу әдістерін, әдістерін, тәсілдерін, алгоритмдерін және қазіргі 

математикалық аппараттарды қолдану тәсілдерін.. 

ОН 2  Біледі: шекаралық және экстремалды есептердің негізгі түрлері мен шешімдерін, механикалық, қолданбалы және физикалық сипаттағы, шекаралық және экстремалды 

есептердің шешімдерінің тәртібі туралы 

Біледі: алған білімдерін шекаралық және экстремалды есептерді ӛз бетінше талдау үшін, аналитикалық әдістер негізінде шекаралық және экстремалды есептердің 

математикалық модельдерін құруды 

Меңгерген: екінші ретті дербес дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі түсініктерін; қазіргі жаратылыстанудың әртүрлі салаларындағы функциялар мен 

қатарлардың жинақталуын зерттеуде, шекаралық және экстремалды есептерді шешуде дифференциалдық теңдеулердің, дифференциалдық және интегралдық 

есептеулердің шешімдерін табу әдістері 

ОН 3    Біледі: функционалдық және нақты талдау теориясының негізгі анықтамалары мен теоремаларын, күрделі айнымалы функциялар теориясын, алгебра, геометрия және 

сандар теориясы, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер теориясы, дифференциалданатын кӛп және дербес дифференциалдық теңдеулер теорияларын 

Істей алады: алгебралық және геометриялық аппараттарды, функционалдық және нақты талдау аппараттарын, есептерді шешудің аналитикалық әдістерін, есептерді 

шешу және оқу үшін ӛндірістік тәжірибеде алған білімдерін, алынған нәтижелерді дәлелдей алады. 

Меңгерген: қазіргі ғылымның әдістемелік негіздерін, жаратылыстану білімдері мен дағдыларын математикалық білім берудің мақсаттары мен міндеттеріне, кәсіби және 

жалпы ғылыми терминологияға бейімдей алады. 

ОН 4  Біледі: модельдер теориясының концептуалды және теориялық негіздерін, ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистиканы, олардың жалпы ғылымдар мен 

құндылықтар жүйесіндегі орнын, даму тарихы мен қазіргі жағдайын 

Істей алады: қолданбалы есептерді шығару үшін заманауи ықтималдық және статистикалық құралдарды қолдана алады 

Меңгерген: модельдер теориясы, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика саласындағы іргелі математикалық заңдар мен теориялар туралы білімдер 

жүйесін 

ОН 5 Біледі: алгебралық құрылымдардың негізгі түрлерін, қазіргі әмбебап алгебраның классикалық және конструкцияларын, алгебраның нақты кластары мен әмбебап 

алгебраларына қатысты маңызды теоремаларды 

Істей алады: табиғи тілден математика тіліне және керісінше ақпаратты аудару үшін алгебра және сандар теориясының негіздері бойынша білімін қолдана алады; 

білімнің әртүрлі салаларындағы процестер мен құбылыстарды сипаттауда алгебра және сандар теориясы негіздерін қолдану, алгебралық жүйелерге қатысты негізгі 

нәтижелерді тұжырымдау және дәлелдеу, алгебра кластары мен алгебралық жүйелерге қатысты типтік мәлімдемелерді тұжырымдау үшін математикалық логика тілін 

қолдану 

Меңгерген: әртүрлі алгебралық жүйелерге қатысты модельдік-теориялық есептерді және есептерді құрастыруға және шешуге мүмкіндік беретін деңгейде алгебра және 

сандар теориясының ұғымдары мен әдістерін; жалпы алгебра аппаратында бар негізгі конструкцияларды, теориялық және қолданбалы практикалық есептерді 

формализациялау дағдылары 

ОН 6 Біледі: іргелі физикалық заңдар мен теорияларды, табиғат пен техникадағы құбылыстар мен процестердің физикалық мәнін; физикалық заңдарды тұжырымдау және 

математикалық ӛрнектеу; физикалық құрылғылар мен механизмдердің жұмыс істеу принциптері 

Істей алады: эксперименттік және теориялық физика, іргелі және қолданбалы физика деректеріне және физикалық процестерді математикалық модельдеу деректеріне 

жүгіну; табиғат пен техникадағы әртүрлі құбылыстарды түсіндіруде физика заңдарын қолдану 

Меңгерген: физикадан алған теориялық білімдерін практикалық іс-әрекетте және күнделікті ӛмірде қолдану дағдысы 

ОН 7 Біледі: механика заңдарын, молекулалық физиканы, электр және магнетизмді, оптиканы, атомдық физиканы және физикалық құбылыстарды; тәжірибелік және 

теориялық механика, физиканың ғылым ретінде техниканың дамуына әсері; физиканың басқа ғылымдармен байланысы 



23 

 

Істей алады: зерттелген заңдар негізінде және белгілі формулаларды пайдалана отырып типтік есептерді шығару; орнатуды құрастыру; шамалардың тәуелділік 

кестелерін құрастырып, графиктерін құра алады 

Меңгерген: бақылаулар жүргізу, эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, гипотеза және модельдер құру, физикадан алған білімдерін әртүрлі физикалық құбылыстар 

мен заттардың қасиеттерін түсіндіруде қолдана білу; физикалық білімді практикалық қолдану; жаратылыстану туралы ғылыми ақпараттың сенімділігін бағалау 

ОН 8 Біледі: ғылым ретінде педагогиканың мәні мен ерекшеліктерін, оның әдіснамалық негіздерін және педагогикалық тәсілдерін; қазіргі заманғы оқыту әдістері мен 

технологияларының мәні мен негізгі сипаттамалары,  

Істей алады: педагогикалық тұрғыдан шындықты талдауда педагогикалық зерттеу әдістерін қолдана алады; жаңартылған оқу бағдарламасының оқу мақсаттарына қол 

жеткізу үшін критериалды бағалау жүйесін пайдалану 

Меңгерген: педагогикалық тәжірибеде білім берудің әртүрлі парадигмаларын енгізу заңдылығын негіздеу дағдыларын (танымдық – және гуманистік; технократтық – 

және мәдениеттану; қоғамға – және адамға бағытталған; педоцентристік – және балаға бағытталған)  

ОН 9 Біледі: ғылыми-педагогикалық қызметті модельдеудің заманауи тәсілдерін; жоғары оқу орнындағы оқу-әдістемелік жұмыстың негіздері 

Істей алады: педагогикалық қызметте туындайтын қиындықтарды талдау және оларды шешу бойынша іс-шаралар жоспарын құру; жоғары оқу орнындағы ғылыми-

зерттеу және оқу үдерістерінің ӛзара байланысының пәндік материалын, оның ішінде оқу процесін жетілдіру құралы ретінде ӛздерінің ғылыми зерттеулерін тарту 

мүмкіндігін ұсыну 

Меңгерген: оқу пәндері бойынша сабақтарды ӛткізуде техникалық оқу құралдарын қолдану әдістемесін; ӛзін-ӛзі талдау және ӛзін-ӛзі бағалау әдістері әртүрлі типтегі 

сыныптағы жаттығуларды ӛткізудің нәтижелері мен тиімділігін 

ОН 10 Біледі: сандық мәліметтерді талдау әдістерін, мультимедиа, компьютерлік графика және анимация, компьютерлік модельдеу 

Істей алады: Заманауи қолданбалы пакеттерді қолдануды, Web-қосымшаларды әзірлеуге арналған интернет-технологияларды 

Меңгерген: веб-қосымшаны жобалау және әзірлеу және екі ӛлшемді және үш ӛлшемді графикалық объектілерді, бейне және аудио ақпаратты ӛңдеу, арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, компьютерлік модельдеу нәтижелерін талдау, интерпретациялау және визуализациялау үшін бағдарламалық құралдарды 

иеленеді және сандық әдістер мен қолданбалы пакеттерді қолданады. қолданбалы есептерді шешу үшін 

ОН 11 Біледі: математикадан қазақ тіліндегі шетел терминологиясы мен терминологиясын, ғылыми мәтінді композициялық-семантикалық ұйымдастыруды 

Істей алады: Шетелдік қазақ терминологиясын пайдалана отырып, әр түрлі қарапайым сӛз тіркестері мен тапсырмаларды құрастыру, тақырыпты тұжырымдау, мәтінді 

жүйелеудің тілдік құралдарын анықтау және тақырып бойынша ӛз бетінше мәтін құруда қолдану 

Меңгерген: іскерлік қарым-қатынас тілі мен кәсіби лексиканы (терминологияны), тілдік жүйені және оны мәдениетаралық және коммуникативті қызметте қолдану 

тәсілдерін; сӛйлеу және қарым-қатынас жүйесі мазмұны мен құрылымы жағынан әртүрлі мәтіндерді оқу кезінде жүзеге асыруға дайындық және қабілеттілік ретінде 

ОН 12 Біледі: Қазақстанның жаңа тарихының маңызды кезеңдерін, философия негіздерін, қолданбалы экономикалық, заңгерлік, жаратылыстану пәндерін 

Істей алады: қоғам біртұтас жүйе және тұлға ретінде, тараптардың жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы заңды мүдделері, кәсіпкерлікті 

жүргізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білімдерін қолдануды. адамға және табиғи ортаға әсер ететін 

факторлар 

Меңгерген: қоғамды біртұтас жүйе және тұлға ретінде, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рӛлін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы 

тараптардың заңды мүдделерін, кәсіпкерлікті жүргізудің экономикалық және әлеуметтік жағдайларын білу 
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