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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines–5кредит/ кредитов/credit 

«Математиканы және информатиканы оқытудың қазіргі заманғы технологиялары»,  

«Математика және информатика саласындағы зерттеушілік қызмет» траекториялары 

бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Современные 

технологии обучения математике и информатике», «Исследовательская деятельность в 

области математики и информатики» 

General educational disciplines for educational trajectories: «Modern technologies of 

teaching mathematics and informatics», « Research activity in the field of mathematics and 

informatics» 

1.  

EКN -2101 

OEР -2101 

BEЕ -2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

ETD -2101 

EUR -2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты даму 

Экология и устойчивое развитие 

Environment and Sustainable Development 

TKSN-2101 

OBZh-2101 

BLS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Bases of life safety 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines - 60 кредит/кредитов/credit 

«Математиканы және информатиканы оқытудың қазіргі заманғы технологиялары»,  

«Математикажәнеинформатикасаласындағызерттеушілікқызмет» траекториялары 

бойынша  базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Современные технологии 

обучения математике и информатике», «Исследовательская деятельность в области 

математики и информатики» 

Basic disciplines for educational trajectories : «Modern technologies of teaching mathematics 

and informatics», « Research activity in the field of mathematics and informatics» 

2.  

EM -1102 

EM -1102 

EM -1102 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics 
5 

DME-1102 

EDM -1102 

EDM -1102 

Дискреттік математика элементтері  

Элементы дискретной математики  

Elements of Discrete Mathematics 

3.  
МА -1203 

МА -1203 

Математикалық талдау  

Математический анализ  
6 
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МА  -1203 Mathematical analysis 

AF-1203 

SF-1203 

SF-1203 

Арнайы функциялар  

Специальные функции  

Special features 

4.  

Bag -1204 

Pro-1204 

Pro-1204 

Бағдарламалау  

Программирование 

Programming 
5 

JTB-1204 

PYaJ -1204 

JP -1204 

Java тілінде бағдарламалау  

Программирование на языке Java 

Java programming 

5.  

Alg -1205 

Alg -1205 

Alg -1205 

Алгебра  

Алгебра  

Algebra  
6 

ST -1205 

TCh -1205 

TN -1205 

Сандар теориясы  

Теория чисел  

Theory of numbers 

6.  

AKKA-2206 

KMZI-2206 

STPD-2206 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері  

Криптографические методы защиты информации  

Cryptographic techniques of protecting data  
5 

ITN -2206 

TOI -2206 

TFCS-2206 

Информатиканың теориялық негіздері  

Теоретические основы информатики  

Theoretical foundations of computer science 

7.  

OZhSB -3207 

OSSP -3207 

OSST - 3207 

Оперциялық жүйелер және сервистік 

бағдарламалар  

Операционные системы и сервисные программы  

Operating systems and software tools  7 

ZhP -3207 

SP -3207 

SP -3207 

Жүйелік программалау  

Системное программирование  

System Programming 

8.  

MZhMP-3208 

ITOPE-3208 

ITTRL-3208 

Мектепте жаратылыстану-математика пәндері 

циклын оқытуда инновациялық технологиялар 

Инновационные технологии в обучении 

предметов естественно-математического цикла в 

школе 

Innovative technologies in teaching the Russian 

language and literature 
6 

EZhZh-3208 

ESOII-3208 

ESBAI-3208 

Эксперттік жүйелер және жасанды интеллект 

негіздері  

Экспертные системы и основы искусственного 

интеллекта 

Expert systems and bases of artificial intelligence 

9.  

MEShP -3209 

PRZM -3209 

WPSM -3209 

Математикадан есептер шығарудан практикумы 

Практикум по решению задач по математике 

Workshop on problem solving in Mathematics 
5 

KAFT-3209 

TFKP-3209 

TFCV-3209 

Комплексті айнымалы функцияның теориясы 

Теория функции комплексного переменного 

The theory of functions of complex variable 

10.  

VBT -3210 

VOT -3210 

VCT -3210 

Виртуализациялау және бұлтты технологиялар  

Виртуализация и облачные технологии  

Virtualization and cloudy technologies 
5 

MCEA-3210 

VMMC-3210 

CMMC-3210 

MathCad-та есептеу әдістері  

Вычислительные методы в MathCad  

Computing methods in MathCad 

11.  
E(EL)O -3211 

EO(EL) -3211 

ET(EL) -3211 

Электронды (e-learning) оқыту  

Электронноеобучение (e-learning)  

Еlectronic training (e-learning) 
5 
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MEShA-3211 

MRTZ-3211 

MSWP-3211 

Мәселе есептерді шешу әдістемесі  

Методика решения текстовых задач  

Methods of solving word problems  

12.  

EOMZh-3212 

TREUM -3212 

TDELM -3212 

Электронды оқу материалдарын жасау 

технологиялары  

Технологии разработки электронных учебных 

материалов (ЭУМ)  

Technology of development electronic learning 

materials (ELM) 
5 

MKIVT-3212 

ITVSh-3212 

UVTSC-3212 

Мектеп курсындағы информатикада 

виртуализациялау технологияларын қолдану  

Использование технологий виртуализации в 

школьном курсе информатики  

Using virtualization technologies in the school of 

computer science course  

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Математиканы және информатиканы оқытудың қазіргі заманғы технологиялары»,  

«Математика және информатика саласындағы зерттеушілік қызмет» траекториялары 

бойынша   кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Современные 

технологии обучения математике и информатике», «Исследовательская деятельность в 

области математики и информатики» 

Main disciplines for educational trajectories : «Modern technologies of teaching mathematics 

and informatics», « Research activity in the field of mathematics and informatics» 

13. 1
9

. 

OEShP-4313 

PROZ-4313 

WOPS-4313 

Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

Практикум по решению олимпиадных задач 

Workshop on the Olympiad problem solving 
5 

AKN-4313 

OIB-4313 

BIS-4313 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Основы информационной безопасности 

Bases of information security 

14.  

MOKTT-4314 

STTOM-4314 

MTTTM-4314 

Математиканы оқытудағы қазіргі теориялар мен 

технологиялар 

Современные теории и технологии в обучении 

математике 

Modern theories and technologies in teaching 

mathematics 
5 

MOGZh-4314 

KMNP-4314 

CMSPS-4314 

Мектеп оқушылардың ғылыми жобаларында 

компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование в научных 

проектах школьников 

Computer modeling in scientific projects of school 

students 

15.  

MKYTE-4315 

RZTV-4315 

SPPTS-4315 

Мектеп курсындағы ықтималдықтар 

теориясының есептерін шығару 

Решение задач теории вероятностей школьного 

курса 

The solution of problems in probability theory school 

course 5 

YTMS-4315 

TVMS-4315 

TPMS-4315 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық 

статистика  

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Theory of probability and mathematical statistics 

16.  
WD-4316 

WD-4316 

Web-дизайн 

Web-дизайн 
5 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретическихоснов экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

WD-4316 Web-Design 

MFT-4316 

UMF-4316 

EMP-4316 

Математикалық физика теңдеулері  

Уравнения математической физики 

Equations of Mathematical Physics 

17.  

MKTOK -4317 

TBDP -4317 

DTA -4317 

Мәліметтер қорының теориясы және олардың 

қолданылуы 

Теория баз данных и их приложения 

Database Theory and Applications 5 

FT-4117 

FA-4117 

FA-4117 

Функционалдық талдау  

Функциональный анализ 

Functional Analysis 

18.  

PBKDK -4318 

DSPPS -4318 

DSES -4318 

Педагогикалық бағдарламалық құралдардың 

дизайны және құрылымы 

Дизайн и структура педагогических программных 

средств 

The design and structure of educational software 
5 

RA -4318 

RA - 4318 

RA - 4318 

Реляциялық алгебра 

Реляционная алгебра 

Relational Algebra 

19.  

FGSA-4319 

MPGF-4319 

MCF-4319 

Функциялар графиктерін салу әдістемесі 

Методика построения графиков функций 

Methods of charting functions 
6 

KDT-4319 

ODU-4319 

ODE-4319 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Ordinary Differential Equations 
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Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с основами экономики и 

предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли предпринимательской 

деятельности в современном мире, на изучение организационных и финансовых основ 

бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, государственное 

регулирование предпринимательской деятельности, использование экономических 

знаний и методов экономических наук в различных сферах жизнедеятельности, 

способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения в сфере 

предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерироватьпредпринимательскиеидеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

The discipline is aimed at introducing students with the basics of Economics and 

entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the modern world, 

the study of organizational and financial foundations of business and instrumental support for 

entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of economic knowledge 

and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make optimal 

organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 
Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины математики, «Человек и общество» 

Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Ықшамдау әдістер және операцияларды зерттеу 

Методы оптимизаций и исследование операций 

Methods of optimization and operations research 
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Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның даму заңдылықтарын түсіндіру; 

2) өндіріс пен қоршаған ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті 

факторларының әсерін көрсету; 

3) тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды 

жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы 

білімді көрсету; 

4) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

5) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 

  

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы 

2) описывать влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей 

среды на здоровье человека;  

3) показывать концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и 

практических подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

4) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

5) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное 

воздействие производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 
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1) demonstrate knowledge about the basic laws of interaction between nature and 

society, the basics of the functioning of ecosystems and the development of the biosphere 

2) describe the influence of harmful and dangerous factors of production and the 

environment on human health; 

3) show concepts, strategies, problems of sustainable development and practical 

approaches to their solution at the global, regional and local levels; 

4) have the skills to study the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

to conduct a logical discussion on topics related to solving environmental problems; 

5) evaluate the ecological state of the natural environment, the industrial impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Өлкетану  

Краеведение 

Regional studies 

 

 

Тіршілігік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Life Safety Basics 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 
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населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

 

Элементарлық математика 

Элементарная математика 

Elementary mathematics 

 

Курстың мақсаты математиканың есептерін шығара білу және дағдыларын 

дамыту болып табылады. Мектеп математикасының курсын жалпылау және негізгі 

ұғымдарды тереңдету, тұжырымдаудың негізгі тәсілдерінің мүмкіндігінше қарапайым 

және қатаң түрлерін беру.  

Пән мектеп математикасының белгілі мәліметтерін жалпылау (анықтамалар, 

теоремалар, олардың дәлелдемелері, олардың арасындағы байланыстар, есептерді шешу 

әдістері), осы материалдарды практикалық есептерді шешу барысында қолдану, сонымен 

қатар логикалық ойлауды дамыту, қарапайым математиканың ЖОО-да оқытылатын басқа 

пәндерімен байланысын түсіндірге бағытталған  

«Элементарлық математика» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) негізгі ұғымдар мен анықтамаларды, негізгі формулалармен қолданып, есептер 

шығару ; 

2) алған білімдерін басқа пәндерді оқу барысында қолдану;  

3) типтік есептерді шығару барысында теорияға сүйеніп есепті анализдеу; 

4) теориялық материалды өз бетімен бекіту; 

5)  есеп шығару процесінде әр түрлі тәсілдерді қолдану; 

6) теңдеулер жүйелері бойынша есептер шығару. 

 

Цель курса обобщение известных сведений школьной математики (определений, 

теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения ) , развитие у студентов 

логического мышления, понимания связи элементарной математики с другими 

дисциплинами, изучаемыми в вузе 

Дисциплина направлена на освоение знании и навыков обобщение известных 

сведений школьной математики (определений, теорем, их доказательств, связи между 

ними, методов решения задач), применение этого материала к решению практических 

задач, а также развитие логического мышления, понимания связи элементарной 

математики с другими дисциплинами, изучаемыми в вузе. 

В результате изучения дисциплины «Элементарная математика» обучающийся 

будет: 

1) решать задачи, используя основные понятия и определения, основные 

формулы  ; 

2) применять полученные знания при изучении других дисциплин;  

3) анализировать задачи, опираясь на теорию при решении типовых задач; 

4) самостоятельно закрепить теоретический материал; 

5) использовать различные методы в процессе решения задач; 

6) решать задачи по системам уравнений.  
 

The purpose of the course generalization of the known information of school 

mathematics (definitions, theorems, their proofs, connections between them, methods of 

decision ), the development of students ' logical thinking, understanding of the relationship of 

elementary mathematics with other disciplines studied at the University 

The discipline is aimed at the development of knowledge and skills generalization of 

known information of school mathematics (definitions, theorems, their evidence, the 
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relationship between them, methods of problem solving), the use of this material to solve 

practical problems, as well as the development of logical thinking, understanding of the 

relationship of elementary mathematics with other disciplines studied at the University. 

As a result of the discipline "Elementary mathematics" the student will: 

1) able to solve problems using basic concepts and definitions, basic formulas; 

2) apply the knowledge gained in the study of other disciplines;  

3) be able to analyze the problem, based on the theory in solving typical problems; 

4) to consolidate the theoretical material; 

5) able to use different methods in the process of solving problems; 

6) solves problems on systems of equations.  
Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Математика (мектеп бағдарлама     көлемінде) 

Математика (в объеме школьной программы) 

Мathematics (in the volume of the school program) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Алгебра, математикалық талдау, аналитикалық геометрия 

Алгебра, математический анализ, аналитическая геометрия. 

Algebra, mathematical analysis, analytical geometry 

 

 

Дискреттікматематикаэлементтері 

Элементыдискретнойматематики 

Elements of Discrete Mathematics 

 

«Дискреттік математика элементтері» пәні студенттерді негізгі математикалық 

ұғымдарды сипаттау үшін үстірітін тілімен таныстырады  

Пәннің оқыту мақсаттары: Студенттерді дискретті математиканың негізгі 

бөлімдерімен таныстыру. Дискретті математиканың, комбинаториканың әдістерін 

меңгеру. 

Пән дискретті математиканың негізгі бөлімін, дискретті математика және 

комбинаторика әдістерін,графтар теориясының негізгі ұғымдарын, кодтау теориясын 

және рекурсивті теорияны,жиындар теориясының негізгі ұғымдары мен әдістерін, 

комбинаторлық есептерді шешу үшін қолданылатын тәсілдерді үйретуге бағытталған.  

«Дискреттік математика элементтері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) жиындар теориясының, бульдік функциялардың, графтар теориясының, кодтау 

теориясының, алгоритмдар теориясының негізгі ұғымдары мен тәсілдерін түсіну; 

2) нақты бағдарламамен ескерілген теоремаларды дәлелдеу; 

3) формуларды қолданып жұмыс жасау; 

4) математикалық ұғымдарды сипаттау үшін үстіртін тілді меңгеру;  

5) алынған білімдерді информатикада, жасанды интеллект теориясында, 

логикалық бағдарламалауда қолдану. 

6) комбинаториканың әдістерін қолдану. 

 

«Элементы дискретной математики» знакомит студентов с формальным языком 

для описания математических понятий 

Цель курса ознакомить студентов с основными разделами дискретной 

математики. Объяснить методы дискретной математики и комбинаторики.  

Дисциплина направлена на формирование знании и навыков основного раздела 

дискретной математики, методов дискретной математики и комбинаторики,основные 

понятия теории графов, теории кодирования и рекурсивной теории,основные понятие и 

методы теории множеств, выполнению приемов, применяемых для множеств, решений 

комбинаторских задач. 

В результате изучения дисциплины «Элементы дискретной математики» 

обучающийся будет: 

1) понимать основные понятия и способы теории множеств, бульдических 

функций, теории графов, теории кодирования, теории алгоритмов; 

2) аргументировать теоремы, учтенные конкретной программой; 
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3) работать с использованием форматов; 

4) владеть поверхностным языком для описания математических понятий;  

5) применять полученные знания в информатике, теории искусственного 

интеллекта, логическом программировании; 

6) применять методы комбинаторики. 

 

«Elements of Discrete Mathematics»introduces students to formal language to describe 

mathematical concepts 

The purpose of a course to acquaint students with the main sections of discrete 

mathematics. To explain methods of discrete mathematics and combination theory. To acquaint 

with snovny concepts of the theory of counts, theories of coding, recursive functions.  

The discipline is aimed at the formation of knowledge and skills of the main section of 

discrete mathematics, methods of discrete mathematics and combinatorics,the basic concepts of 

graph theory, coding theory and recursive theory,the basic concept and methods of set theory, 

the implementation of techniques used for sets, solutions of combinatorial problems. 

As a result of the discipline "Elementary mathematics" the student will: 

1) understand the Basic concepts and methods of set theory, buldioski functions, graph 

theory, coding theory, theory of algorithms; 

2) able to argue theorems taken into account by a particular program; 

3) able to work with formats; 

4) knows the surface language for the description of mathematical concepts;  

5) apply the acquired knowledge in computer science, artificial intelligence theory, 

logical programming. 

6) to apply the methods of combinatorics. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы 

Школьный курс математики 

School course of mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Математикалық талдау 

Математический анализ 

Мathematical analysis 

 

 

Математикалық талдау 

Математический анализ 

Mathematical analysis 

 

«Математикалық талдау» пәні классикалық математикалық талдаудың бір бөлігі. 

Бұл пәнде зерттелетін негізгі объекті ең алдымен функция болады 

Курстың мақсаты негізгі дифференциалдық  және интегралдық есептеуілер болып 

келетің шексіз аз шамалар талдаулары арқылы айнымалы шамаларды зерттеудің  

түсініктері мен әдістерін оқу берілген пәннің типтік есептерін шешудін негізгі 

әдістерімен танысу және оларды тәжіребеде қолдана білу. 

Пән дифференциалдық және интегралды есептеулерді, шексіз шағын шамаларды 

талдау жолымен айнымалы шамаларды зерттеу әдістері мен түсініктерін оқып 

үйренуге,берілген пәннің типтік есептерін шешудің негізгі әдістерімен танысу және 

оларды тәжірибеде қолдана білуді үйренуге бағытталған.  

«Математикалық талдау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) математикалық анализдің негізі ұғымдарын сипаттау;  

2) теориялық және практикалық мақсатта осы білімдерді қолдану;  

3) негізгі анықтамалары мен ұғымдарды түсіндіру;  

4) негізгі теоремалардың дәлелденуін нақты бір есептерді шығару барысында 

қолдану;  

5) алған білімдерін басқа пәндерді оқу барысында қолдану;  

6) курстың типтік есептерін шығару. 
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Дисциплина «Математический анализ» является одним из разделов классического 

математического анализа.  

Цель курса: изучить основные понятия и методы исследования переменных 

величин посредством анализа бесконечно малых, основу которого составляет теория 

дифференциального и интегрального исчислений; ознакомиться с основными методами 

решения типовых задач данной дисциплины и уметь применять их на практике 

Дисциплина напралена на изучение понятий и методов исследования переменных 

величин путем анализа бесконечно малых величин, как дифференциальных, так и 

интегральных вычислений, ознакомление с основными методами решения типовых задач 

данной дисциплины и умение применять их на практике. 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» обучающийся 

будет: 

1) характеризовать основные понятия математического анализа;  

2) применять эти знания в теоретических и практических целях;  

3) понимать основные определения и понятия;  

4) использовать доказанность основных теорем при решении конкретных задач;  

5) применять полученные знания при изучении других дисциплин;  

6) решать типовые задачи курса. 
 

Discipline "Mathematical analysis" is one of the sections of the classical mathematical 

analysis. 

The purpose of the course: to study the basic concepts and methods of research of 

variables through the analysis of infinitesimal, which is based on the theory of differential and 

integral calculus; to get acquainted with the basic methods of solving typical problems of the 

discipline and be able to apply them in practice. 

The discipline is aimed at the study of concepts and methods of research of variables of 

infinitely small quantities as differential and integral calculation, introduction with the basic 

methods of solving typical problems of the discipline and the ability to apply them in practice. 

As a result of the discipline " Mathematical analysis " the student will: 

1) characterizes the basic concepts of mathematical analysis;  

2) apply this knowledge for theoretical and practical purposes;  

3) understand the basic definitions and concepts;  

4) able to use the evidence of the main theorems in solving specific problems;  

5) apply the knowledge gained in the study of other disciplines;  

6) able to solve typical problems of the course;The discipline is directed on formation 

of professional, research competences: to be able to apply basic concepts and definitions to 

specific objectives. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгебра 

Алгебра 

Algebra 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Комплекс айнымалы  функцияларының теориясы 

Теорияфункцийкомплексныхпеременных 

Theory of Functions of Complex Variable 

 

 

Арнайы функциялар 

Специальные функции 

Special functions  

 

«Арнайы функциялар»- математикалық талдаудын негізгі бөлімдерінін бірі.   

Пәнді оқыту мақсаттары: Физикалық процесстерді математикалық модельдеуде 

арнайы функцияларды қолдану ерекшеліктерімен таныстыру. Кез - келген орьогональды 

қисықсызықты координаталар жүйесінде модельдеуге өз бетімен математикалық физика 

есептерін шығаруға үйрету. 
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Пән физикалық процестерді математикалық моделдеуде арнайы функцияларды 

қолдану ерекшеліктерімен танысуға, координаталардың еркін ортогоналды қисық 

сызықты жүйелеріндегі математикалық модельдеу және математикалық физика есептерін 

өз бетінше шешуге үйретуге бағытталған.  

«Арнайы функциялар» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) арнайы функциялардың әртүрлі түрлерін қолдану ерекшеліктерін сипаттау; 

2) әр түрлі есептердегі оларды алу ережесін және ол есептерді берудің әртүрлі 

тәсілдерімен жұмыс жасау; 

3) кез-келген ортогональ қисық сызықты координаталар жүйесінде шектік 

есептерді өз бетімен шешу. 

4) заманауи математикалық аппараттармен жұмыс жасау; 

5)  математикалық модуельдеудің арнайы функцияларын есептеулер жүргізу 

барысында қолдану; 

6) математикалық физикалық есептеулер жүргізу. 

Пән дүниетану, коммуникативті, мамандандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған:арнайыфункциялар теориясы бойыншажаңабілім мен 

дағдыларды өз бетіменалу және оныпрактикадақолдана білу. 

 

«Специальные функции» является одним из основных разделов маиемаимческого 

анализа. 

Цель курса - ознакомление с особенностями использования специальных функций 

в математическом моделировании физических процессов. Обучение самостоятельному 

решению задач математической физики и математического моделирования в 

произвольных ортогональных криволинейных системах координатах  

Дисциплина направлена на ознакомление с особенностями использования 

специальных функций в математическом моделировании физических процессов, 

обучение самостоятельному решению задач математической физики и математического 

моделирования в произвольных ортогональных криволинейных системах координатах. 

В результате изучения дисциплины «Специальные функции» обучающийся будет: 

1) описывать особенности применения различных видов специальных функций; 

2) работать различными способами представления отчетов; 

3) самостоятельно решать предельные задачи в системе криволинейных 

координат; 

4) работать с современными математическими аппаратами; 

5) применять специальные функции математического моделирования при 

проведении расчетов; 

6) проводить математические физические расчеты. 

 

"Special functions" is one of the main sections of mathematical analysis 

Acquaintance with features of use of special functions in mathematical modeling of 

physical processes. 

The discipline is aimed at introduction the features of the use of special functions in 

mathematical modeling of physical processes, training in independent solution of problems of 

mathematical physics and mathematical modeling in arbitrary orthogonal curvilinear coordinate 

system. 

As a result of the discipline " Mathematical analysis " the student will: 

1) describes the application of different types of special functions; 

2) works in different ways of reporting; 

3) independently solves limit problems in the system of curvilinear coordinates. 

4) works with modern mathematical devices; 

5) applies special functions of mathematical modeling during calculations; 

6) to carry out mathematical physical calculations. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisite 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
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Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы  

мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном  

проектировании. 

Skills canbe used indesigning thecourse and degree 

 

 

 

Бағдарламалау  

Программирование 

Programming 

 

Курстың мақсаты - бағдарламаларды құру әдістемесі, жобалау мен 

бағдарламалаудың қолданылатын технологиялар жайындағы түсінікті  қалыптастыру 

болып табылады. 

Пән программалау жүйелері туралы жалпы мәліметтерді, алгоритмдік тілдің 

негізгі элементтерін, блок-схемаларды, айнымалылардың типтерін (қарапайым және 

құрылымдық), символдық айнымалыларды және жолдарды, кіші бағдарламаларды, 

мәтіндік және графикалық режимдерді, деректердің файлдық типтерін, сілтемелік 

типтерін және динамикалық жадыны, деректердің динамикалық құрылымын, модульдік 

бағдарламалау туралы жалпы мәліметтерді оқуға бағытталған. 

«Бағдарламалау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) бағдарламаны жобалау әдістері мен тәсілдерін классификациялау; 

2) қателерді тауып түзету құралдарын қолдана алу; 

3) бағдарламалаудың типтік жүйесімен жұмыс істеу; 

4) қандай да бір есептерді практикалық жүзеге асыру үшін бағдарламалық 

қосымшаларды жасау; 

5) псевдокодтарды құрастыру; 

6) алгоритм құрылымын жетілдіруге ұсыныс жасау. 

 

Цель курса: сформировать представление о методологии создания программ, 

используемых технологиях проектирования и программирования.  

Дисциплина направлена на изучение общих сведений о системах 

программирования, основных элементов алгоритмического языка, блок-схем, типов 

переменных (простые и структурные), обработки символьных переменных и строк, 

подпрограмм, текстового и графического режимов, файловых типов данных, ссылочных 

типов и динамической памяти, динамических структур данных, модульного 

программирования. 

В результате изучения дисциплины «Программирование» обучающийся будет: 

1) классифицировать методы и приемы проектирования программы; 

2) выявлять и использует средства исправления ошибок; 

3) работать с типовой системой программирования; 

4) создавать программные приложения для практической реализации каких-либо 

задач; 

5) строить псевдокоды; 

6) предлагать идеи к улучшению структуры алгоритма. 

 

The purpose of the course: to form an idea of the methodology of creating programs 

used design and programming technologies.  

The discipline is aimed at the study of General information about programming 

systems, the basic elements of the algorithmic language, flowcharts, variable types (simple and 

structural), processing of character variables and strings, subroutines, text and graphics modes, 

file data types, reference types and dynamic memory, dynamic data structures, modular 

programming. 

As a result of the discipline " Programming" the student will: 

1) classifies methods and techniques of program design; 

2) identifies and uses error correction tools; 
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3) able to work with a typical programming system; 

4) the user creates software applications for the practical implementation of any tasks; 

5) builds pseudocodes; 

6) offers ideas to improve the structure of the algorithm. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектеп курсындағы информатика. 

Школьный курс информатики. 

School course of informatics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Object-Oriented Programming 

 

 

Java тілінде бағдарламалау  

Программирование на языке Java 

Javaprogramming 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: объектілі-бағытталған әдіснаманы пайдалануға 

негізделген Java тілінде бағдарламалық өнімдерді жобалау, талдау және құру әдістерін 

қамтитын қазіргі заманғы бағдарламалау саласындағы ұғымдар, білім, білік және дағды 

жүйесін қалыптастыру. 

Пән интернетте жұмысты қызықты және ыңғайлы ететін қосымшаларды әзірлеу 

үшін пайдаланылатын Java-технологиялар туралы түсініктерді, Сайттарды жобалау және 

жасау принциптерін, соның ішінде мультимедиалық қосымшаларды, авторизацияны, 

бейнелерді, веб-технология принциптерінде саундтректерді, Javascript тілін, жалпы 

ақпарат, өрнектер, операторлар, тілдің Объектілік моделін, браузер объектілерін, ішкі 

нысанды, HTML-тегтерге сәйкес нысандарды қарастырады.  

«Java тілінде бағдарламалау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) алынған білімді түрлі пәндік салаларда Java тілінде қолданбалы 

бағдарламаларды құру үшін қолдану; 

2) қойылған міндеттерге барабар синтаксистік құрылымдарды қолдана отырып 

сыныптар мен пакеттерді жасау; 

3) объектілі-бағдарлы бағдарламалау концепциясы аясында Java иерархия тілінде 

сыныптар иерархиясын жүзеге асыру; 

4) жаңа идеяларды тудыру және ғылыми ұжымда өзіндік ғылыми-зерттеу 

жұмысы мен жұмыс істеу дағдыларын көрсету; 

5) ғылыми және жобалау-технологиялық қызметтің мәселелерін терең талдау, 

міндеттерді қою және негіздеу ; 

6) жобаларды (кіші жобаларды) басқару, ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау, 

тәуекелдерді талдау, жоба командасын басқару. 

 

Цель курса: формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 

современного программирования, включающего в себя методы проектирования, анализа 

и создания программных продуктов на языке Java, основанные на использовании 

объектно-ориентированной методологии. 

Дисциплина рассматривает представление о Java-технологиях, используемых для 

разработки приложений, которые делают работу в Интернете более увлекательной и 

удобной, принципы проектирования и разработки сайтов, в том числе мультимедийных 

приложений, авторизации, видеоклипов, саундтреков на принципах веб-технологий, язык 

Javascript, общая информация, выражения, операторы, объектная модель языка, объекты 

браузера, внутренний объект, объекты, соответствующие HTML-тегам. 

В результате изучения дисциплины «Программирование на языке Java» 

обучающийся будет: 

1) использовать полученные знания для создания прикладных программ на языке 

Java в различных предметных областях; 
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2) создавать классы и пакеты с использованием синтаксических конструкций, 

адекватныхпоставленным задачам; 

3) реализовывать на языке Java иерархии классов в рамках концепции объектно-

ориентированного программирования; 

4) порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

5) углубленно анализировать проблемы, постановки и обоснования задач научной 

и проектно-технологической деятельности ; 

6) управлять проектами (подпроектами), планировать научно-исследовательскую 

деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта. 

 

The purpose of the course: the formation of a system of concepts, knowledge and skills 

in the field of modern programming, including methods of design, analysis and creation of 

software products in Java, based on the use of object-oriented methodology. 

The course examines the concept of Java-technologies used to develop applications that 

make the Internet more fun and convenient, the principles of design and development of sites, 

including multimedia applications, authorization, video clips, soundtracks on the principles of 

web technologies, Javascript language, General information, expressions, operators, language 

object model, browser objects, internal object, objects corresponding to HTML-tags. 

As a result of studying the discipline "Java programming" the student will:  

1) use the acquired knowledge to create applications in the Java language in various 

subject areas; 

2) create classes and packages using syntactic constructions adequate to the tasks; 

3) implement class hierarchies in Java as part of the object-oriented programming 

concept; 

4) generate new ideas and demonstrate the skills of independent research work and 

work in a research team; 

5) in-depth analysis of problems, formulation and justification of tasks of scientific and 

design and technological activities ; 

6) manage projects (subprojects), plan research activities, analyze risks, manage the 

project team. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites  

Объектіге-бағытталған программалау 

Объектно-ориентированное программирование 

Object-Oriented Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Дипломдық жобалау 

Дипломное проектирование 

Diploma design 

 

 

Алгебра  

Алгебра  

Algebra  

 

Курстың мақсаты: алгебраның негізгі ұғымдарымен танысу, алгебралық есептерді 

шешудің әдістері мен тәсілдерін меңгеру, логикалық және алгоритмдік ойлауды дамыту, 

математикалық есептерді шешу және зерттеудің негізгі әдістерін меңгеру, математикалық 

білімді өз бетінше кеңейте білу және қолданбалы есептерді математикалық талдауды 

жүргізу. 

Пән негізгі математикалық объектілердің қасиеттерін зерттеудің аналитикалық 

әдістерімен,бір қасиетке ие нақты объектілердің жүйесіне негізделген абстрактілі 

объектілердің жүйесімен, оларды қолдану және осы әрекеттердің қасиеттеріне, кешенді 

санның алгебралық және тригонометриялық түріне қолдану тәсілдерімен, кері матрицаны 

табумен, матрицалық теңдеуді шешу тәсілдерімен, Крамер,Гаус, Лаплас 

анықтауыштарын есептеумен, сызықты теңдеулер жүйесін сызықты кеңістіктің әдістерін 

қолдана отырып, сызықты теңдеулер жүйесін шешумен, абстрактілі объектілердің, ішкі 
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кеңістіктердің базисі мен өлшемдерін табу, ең үлкен жалпы бөлгіш және сандардың ең 

кіші жалпы еселігін үйретуге бағытталған.  

«Алгебра» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) сызықтық теңдеулер жүйесін шешу, ішкі кеңістіктің базистері мен өлшемін, 

олардың қосындылары мен қиылыстарын табу; 

2) сызықтық оператор матрицасын жазу; 

3) меншікті мәндерді және меншікті векторларды табу, оператор матрицасын 

жордан формасына келтіру; 

4) квадраттық форманың каноникалық түрін табу, нысанды белгілеу; 

5) ортогоналды, унитарлық және өздігінен кернеулі оператордың каноникалық 

түрін анықтау, ортогоналды түрлендірудің басты осіне квадраттық пішінді келтіру; 

6) математикалық мәселелердің мәнін, дәлелдердің логикасын, математиканың 

басқа ғылымдарда туындайтын міндеттермен байланысын түсіну. 

 

Цель курса: ознакомление с основными понятиями алгебры, освоение методов и 

способов решения алгебраических задач, развитие логического и алгоритмического 

мышления, овладение основными методами исследования и решения математических 

задач, выработка умения самостоятельно расширять математические знания и проводить 

математический анализ прикладных задач. 

Дисциплина направлена на ознакомление с аналитическими методами 

исследования свойств основных математических объектов,с системой абстрактных 

объектов, основанных на системе конкретных объектов, обладающих одним свойством, 

со способами их применения и свойств этих действий, с приемами применения к 

алгебраической и тригонометрической форме комплексного числа, с нахождением 

обратной матрицы,с способами решения матричных уравнении, вычислить 

определителей Крамера, Гауса, Лапласа, с решением системы линейных уравнений с 

применением методов линейного пространства, нахождения базиса и размеров 

внутренних пространств, наибольший общий разделитель и наименьшая общая кратность 

чисел. 

В результате изучения дисциплины «Алгебра» обучающийся будет: 

1) решение системы линейных уравнений, находить базисы и размерности 

подпространств, их сумм и пересечений; 

2) выписывать матрицу линейного оператора; 

3) находить собственные значения и собственные векторы, приводить матрицу 

оператора к жордановой форме; 

4) находить канонический вид квадратичной формы, исследовать форму на 

знакоопределенность; 

5) определять канонический вид ортогонального, унитарного и 

самосопряженного оператора, приводить квадратичную форму к главным осям 

ортогональным преобразованием; 

6) понимать сущность математических проблем, логику доказательств, связь 

математики с задачами, возникающими в других науках. 

 

The aim of the course: acquaintance with basic concepts of algebra, the development of 

methods and techniques of solving algebraic problems, development of logical and algorithmic 

thinking, mastering the basic methods of research and solving math problems, developing the 

ability to broaden mathematical knowledge and to carry out mathematical analysis of applied 

problems. 

The discipline is aimed at introduction with analytical methods of research of properties 

of basic mathematical objects,with a system of abstract objects based on a system of specific 

objects with one property, with ways of their application and properties of these actions, with 

methods of application to the algebraic and trigonometric form of a complex number, finding 

the inverse matrix,with ways to solve matrix equations, calculate the determinants of Kramer, 

Gauss, Laplace, with the solution of a system of linear equations using methods of linear space, 

finding the basis and dimensions of interior spaces, the largest common separator and the 

smallest total multiplicity of numbers. 

As a result of studying the discipline "Algebra" student will:  
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1) solving a system of linear equations, finding bases and dimensions of subspaces, 

their sums and intersections; 

2) writing out the matrix of the linear operator; 

3) find eigenvalues and eigenvectors, reduce operator matrix to Jordan form; 

4) find the canonical form of a quadratic form, examine the form for sign-definiteness; 

5) determine the canonical form of the orthogonal, unitary and self-adjoint operator, to 

give a quadratic form to the main axes of the orthogonal transformation; 

6) to understand the essence of mathematical problems, logic of proofs, connection of 

mathematics with problems arising in other Sciences. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites  

Мектеп математика пәні 

Школьная математика 

School mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Дипломдық жобалау 

Дипломное проектирование 

Diploma design 

 

 

Сандар теориясы  

Теория чисел  

Theory of numbers 

 

Курстың мақсаты: бүтін сандардың теориясының негіздері, салыстыру теориясы 

және олардың арифметикалық қосымшалары туралы түсініктерді қалыптастыру, 

студенттің алгебралық мәдениетін тәрбиелеу, бүтін сандардың сақинасындағы тепе-

теңдік теориясы және салыстыру теориясы саласындағы іргелі дайындық, математика 

және информатика мұғалімі ретінде болашақ педагогикалық іс-әрекет процесінде одан әрі 

қолдану үшін математикалық аппаратты меңгеру. 

Пән сандар теориясының негізгі мәселелерімен және оның есептерін зерттеудің 

әртүрлі әдістерімен, элементар математикадан мәліметтерді қолданатын қарапайым 

әдістермен, салыстыру теориясының әдістерімен,үздіксіз бөлшектермен және т.б., 

белгісіз теңдеулермен, рационалды бөлшектің нақты сандарымен таныстыруға 

бағытталған.  

«Сандар теориясы» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) сызықтық теңдеулер жүйесін шешу, ішкі кеңістіктің базистері мен өлшемін, 

олардың қосындылары мен қиылыстарын табу; 

2) сызықтық оператор матрицасын жазу; 

3) меншікті мәндерді және меншікті векторларды табу, оператор матрицасын 

жордан формасына келтіру; 

4) квадраттық форманың каноникалық түрін табу, нысанды белгілеу; 

5) ортогоналды, унитарлық және өздігінен кернеулі оператордың каноникалық 

түрін анықтау, ортогоналды түрлендірудің басты осіне квадраттық пішінді келтіру; 

6) математикалық мәселелердің мәнін, дәлелдердің логикасын, математиканың 

басқа ғылымдарда туындайтын міндеттермен байланысын түсіну. 

 

Цель курса: формирование представлений об основах теории целых чисел, теории 

сравнений и ихарифметических приложениях, воспитание алгебраической культуры 

студента,фундаментальная подготовка в области теории делимости и теории сравнений в 

кольце целыхчисел, овладение математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в процессебудущей педагогической деятельности в качестве учителя 

математики и информатики. 

Дисциплина направлена на ознакомление с основными проблемами теории чисел 

и различными методами исследования ее задач, элементарными методами, которые 

используют сведения из элементарной математики,с методами теории 

сравнений,непрерывных дробей и др., с неопределенными уравнениями, с 

действительными числами рациональной дробей. 
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В результате изучения дисциплины «Теория чисел» обучающийся будет: 

1) решать задачи вычислительного и теоретического характера в области теории 

делимости итеории сравнений в множестве целых чисел, доказывать утверждения в этой 

области. выписывать матрицу линейного оператора; 

2) решать линейные и квадратичные уравнения от нескольких переменных, 

системы линейныхуравнений в целых числах.  

3) устанавливать разрешимость и находить решения алгебраическихсравнений и 

систем сравнений, показательных сравнений.  

4) находить системы первообразныхкорней.  

5) вычислять значения арифметических функций.  

6) строить рациональные приближения кдействительным числам. 

 

The purpose of the course: the formation of ideas about the basics of the theory of 

integers, the theory of comparisons and their arithmetic applications, education algebraic culture 

of the student, fundamental training in the theory of divisibility and the theory of comparisons 

in the ring of integers, mastering the mathematical apparatus for further use in the future 

teaching activities as a teacher of mathematics and computer science. 

The discipline is aimed at introduction with the basic problems of number theory and 

various methods of research of its problems, elementary methods that use information from 

elementary mathematics,with the methods of the theory of comparisons,continuous fractions, 

etc., with indefinite equations, with the real numbers of rational fractions. 

As a result of studying the discipline "Theory of numbers" student will:  

1) to solve problems of computational and theoretical nature in the field of divisibility 

theory and the theory of comparisons in the set of integers, to prove statements in this area. 

write out the matrix of the linear operator; 

2) solve linear and quadratic equations from several variables, systems of linear 

equations in integers.  

3) to establish solvability and to find solutions of algebraic comparisons and systems of 

comparisons, demonstrative comparisons.  

4) finding systems of primitive roots.  

5) calculate the values of arithmetic functions.  

6) build rational approximations to real numbers. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites  

Мектеп математика пәні 

Школьная математика 

School mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Математикадан есептер шығарудан практикумы 

Практикум по решению задач по математике 

Workshop on problem solving in Mathematics 

 

 

Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері 

Криптографические методы защиты информации 

Сryptographic methods of information protection 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: техника және технологиялық бағытындағы оқитын 

студенттерге ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің теориялық негіздерімен 

таныстыру. 

Пән ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерінің теориялық 

негіздерін,ақпаратты қорғау мәселелерінің өзектілігін, криптографиялық жүйелердің 

математикалық негіздерін,криптографияда модулярлық арифметиканы 

қолдануды,шифрлеудің дәстүрлі жүйелерін,симметриялық және асимметриялық 

жүйелерді, құпия хабарламалармен алмасу кезінде криптографиялық 

хаттамаларды,Диффи-Хеллман және RSA,электрондық цифрлық қолтаңба алгоритмдерін 

оқытуға бағытталған. 
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«Ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістері» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) криптографиялық хаттамалардың теориялық негіздерін, криптографиялық 

әдістердің классификациясын, құпия хабарлама алмасу ережелерін түсіндіру.  

2) криптографиялық алгоритмдер негізінде есептер құрастыру,  

3) күрделі есептердің шешілу бағыттарын айқындау. 

4) электронды қызмет көрсету жүйелерінде қолданылатын криптографиялық 

алгоритмдермен жұмыс жасау; 

5) бүгінгі күні шешілмеген NP-есептердің мағынасын, шарттарын ажырату. 

 

Цель курса: ознакомление студентов естесственно-научного направления 

подготовки с теоретическими основами криптографических методов защиты 

информации. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ криптографических 

методов защиты информации,актуальности проблемы защиты информации, 

математических основ криптографических систем,применения модулярной арифметики в 

криптографии,традиционных систем шифрования,симметричных и асимметричных 

систем, реализацию криптографических протоколов при обмене секретными 

сообщениями,алгоритмов Диффи-Хеллмана и RSA,электронной цифровой подписи. 

В результате изучения дисциплины «Криптографические методы защиты 

информации» обучающийся будет: 

1) демонстрировать классификацию криптографических методов, правила обмена 

секретной информацией; 

2) составлять задачи на основе криптографических алгоритмов, определение 

направлений решений сложных задач при построении криптосистем; 

3) применять принципы работы криптографических алгоритмов, используемых 

при реализации электронных услуг; 

4) понимать схему формирования и проверки подлинности ЭЦП; 

5) связывать различные виды электронных услуг с криптографическими 

алгоритмами; 

6) различать содержание и условия неразрешенных NP-задач. 

 

Course purpose: acquaintance of students of the scientific direction of preparation with 

theoretical bases of cryptographic methods of information protection. 

The discipline is aimed at studying the theoretical foundations of cryptographic methods 

of information security,the relevance of the problem of information security, the mathematical 

foundations of cryptographic systems,the appliance of modular arithmetic in 

cryptography,traditional encryption systems,symmetric and asymmetric systems, the 

implementation of cryptographic protocols for the exchange of secret messages, Diffie-Hellman 

and RSA algorithms,electronic digital signature. 

As a result of the discipline "Сryptographic methods of information protection" the 

student will: 

1) demonstrates the classification of cryptographic methods, rules for the exchange of 

classified information. 

2) is the problem based on cryptographic algorithms, determining the direction of 

solutions to complex problems in the construction of cryptosystems. 

3) applies the principles of cryptographic algorithms used in the implementation of 

electronic services,  

4) understands the scheme of formation and authentication of EDS; 

5) connects different types of electronic services with cryptographic algorithms; 

6) distinguish between the contents and the conditions of the unresolved NP-problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites  

Бағдарламалау. 

Программирование. 

Programming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Дипломдық жобалау 
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Дипломное проектирование 

Diploma design 

  

 

 

 

Информатиканың теориялық негіздері  

Теоретическиеосновыинформатики 

Theoreticalfoundationsofcomputerscience 

 

Пәннің мақсаты ақпаратты және оны өлшеу, кодтау тәсілдері мен мақсаттары, 

кибернетика, криптография және деректерді сығу, сондай-ақ ақпаратты беру кезінде 

кедергілерден қорғау туралы түсініктерді қалыптастыру. 

Пән ақпараттық процестерді жоғары деңгейде қалыпқа келтіруге қажетті 

теориялық негіздерді және математикалық модельдерді оқытуға, оқылатын әдістер 

аясында ақпаратты өңдеудің практикалық дағдыларын меңгеруге және кәсіби қызметте 

пайдалануға бағытталған.  

«Информатиканың теориялық негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттың көлемді және мазмұнды шараларын, хабарлама көзінің 

энтропиясын, кодтау бағасын есептеу; 

2) ЭЕМ-де курста қарастырылған негізгі алгоритмдерді іске асыру. 

3) ақпаратты формалды түрде ұсыну; 

4) ақпарат санын өлшеу. 

5) сигналдарды байланыс арналары арқылы беру кезінде түрлендірудің негізгі 

әдістерімен жұмыс істеу. 

 

Цель дисциплины сформировать представления об информации и еёизмерении, 

способах и целях кодирования, задачах кибернетики, криптографии исжатия данных, а 

также защите информации от помех при передаче. 

Дисциплина направлена на изучение теоретических основ и математических 

моделей, необходимых для рассмотрения информационных процессов на достаточно 

высоком уровне формализации, приобретение практических навыков обработки 

информации в рамках изучаемых методов и использование в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Теоретические основы информатики» 

обучающийся будет: 

1) рассчитывать объёмную и содержательную меры информации, 

энтропиюисточника сообщений, цену кодирования; 

2) реализовывать основные алгоритмы, рассмотренные в курсе, на ЭВМ. 

3) предоставлять информацию в формализованном виде; 

4) измерять количество информации. 

5) работать с основными методами преобразования сигналов при передачи их по 

каналам связи. 

 

The purpose of the discipline is to form ideas about information and its measurement, 

methods and purposes of coding, tasks of Cybernetics, cryptography and data compression, as 

well as information protection from transmission interference. 

The discipline is aimed at the study of theoretical foundations and mathematical models 

necessary for the consideration of information processes at a high level of formalization, 

mastering practical skills of information processing in the framework of the studied methods 

and use in professional activities. 

As a result of the discipline "Theoretical foundations of computer science" the student 

will: 

1) calculate the volume and content measures of information, the entropy of the source 

of messages, the price of coding; 

2) implement the basic algorithms discussed in the course on a computer. 

3) provide information in a formalized form; 
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4) measure the amount of information. 

5) work with the basic methods of signal conversion when transmitting them via 

communication channels. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 
Информатика  

Информатика  

Computer Science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавание математики 

Methods of teaching mathematics 

 

 

Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар 

Операционные системы и сервисные программы 

Operating system and service programs 

 

Пәннің мақсаты операциялық жүйелердің теориялық негіздерін оқу, олардың 

құрылымдық ұйымдастырылуын, мінездемелерін, қолданушы бағдарламалары мен 

есептеу жүйесінің аппараттық қамтылуының логикалық мүмкіндіктері арасындағы 

байланысты қамтамасыз етуге байланысты жұмыс істеу қағидаларын меңгеру болып 

табылады. 

Пән операциялық жүйелердің қысқаша даму тарихын, негізгі анықтамалары мен 

ұғымдарын, процессор мен процестерді басқару мәселелерін, жоспарлау мен 

синхрондауды, ОЖ үзу механизмін, есептеу жүйесін аппараттық қамтамасыз етудің 

логикалық мүмкіндіктері арасындағы байланысты қамтамасыз ету есептерін шешу үшін 

жұмыс принциптерін үйретуге бағытталған.  

«Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар» пәнін оқыту нәтижесінде 

білім алушы: 

1) заманауи ОЖ-ге сипаттама жасау; 

2) операциялық жүйелерді орнату; 

3) ОЖ негізгі ішкі жүйесінің жұмыс жасау принциптерін , есептеуіш жүйенің 

ресурстарын басқарудағы негізгі механизмдер түсініктеріне ие; 

4) ОЖ сипаттамалары ықпал ететін негізгі факторлар, ОЖ жіктелуі, қазіргі 

заманғы операциялық жүйелердің дамытудың басты бағыттары туралы сипаттау; 

5) интерфейсті операциялық жүйелердің жұмыс істеу және автоматтандыру 

жүйелерін пайдалануға шешім әр түрлі операциялық жүйелер басқаруымен 

конфигурациясын қоюға міндеттерін шешуге әкімшілдік және қолданбалы міндеттерін 

басқару;  

6) операциондық жүйелерді инсталляциялау және кескіндеуге ретке келтіру және 

бағдарламалық құралдарды қорғау. 

 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ операционных 

систем, их структурной организации, характеристик, принципов работы для решения 

задач обеспечения связей между логическими возможностями аппаратного обеспечения 

вычислительной системы с программами пользователей. 

Дисциплина изучает краткую историю развития операционных систем, основные 

определения и понятия, вопросы управления процессором и процессами, планирования и 

синхронизации, механизм прерываний ОС, принципы работы для решения задач 

обеспечения связей между логическими возможностями аппаратного обеспечения 

вычислительной системы с программами пользователей. 

В результате изучения дисциплины «Операционные системы и сервисные 

программы» обучающийся будет: 

1) описывать современные ОС; 

2) устанавливать и сопровождать операционные системы; 

3) иметь знакомства с принципами функционирования основных подсистем ОС , 

основными механизмами управления ресурсами вычислительных систем.; 
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4) управлять административными и прикладными задачами решения задач 

постановки конфигурации под управлением различных операционных систем . ;  

5) инсталляция и настройка операционных систем и защита программных 

средств. 

 

The course covers: a brief history of the development of operating systems, basic 

definitions and concepts are considered processor and process management, planning and 

synchronization mechanism of the operating system interrupts. 

The discipline studies a brief history of operating systems, basic definitions and 

concepts, issues of processor and process control, planning and synchronization, the mechanism 

of OS interrupts, principles of work for solving problems of providing links between the logical 

capabilities of computer hardware and user programs. 

As a result of the discipline "Operating system and service programs" the student will: 

1) able to describe modern operating systems; 

2) able to install and maintain operating systems; 

3) acquainted with the principles of operation of the main subsystems of the OS , the 

basic mechanisms of resource management of computer systems.; 

4) able to manage administrative and application tasks of solving configuration tasks 

under the control of different operating systems;  

5) installation and configuration of operating systems and software protection. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 
Информатика  

Информатика  

Computer Science 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Эксперттік жүйелер және жасанды интеллект негіздері 

Экспертные системы и основы искусственного интеллекта 

Expert systems and bases of artificial intelligence 

 

 

Жүйелік программалау  

Системное программирование  

System Programming 

 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттердің жүйелік бағдарламалау дағдыларын 

меңгеру; пәннің жекелеген тақырыптарын өз бетінше меңгеру және типтік есептерді 

шешу дағдыларын меңгеру; бағдарламалық өнімдерді іске асыру үшін қазіргі 

интеграцияланған бағдарламалау жүйелерінде жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; 

студенттердің алған білімдерін меңгеру, сонымен қатар өзіндік білім беру қызметін 

белсендіру есебінен өз бетімен білім алуға уәждемесін қалыптастыру. 

Пән таңдау, жобалау, жүзеге асыру, сапасын бағалау және әр түрлі пән 

саласындағы есептерді шешу үшін бағдарламалық қамтамасыз етудің тиімділігін талдау, 

жүйелік бағдарламалауда С++ бағдарламалау тілін қолдану,стандартты кітапхананың 

функциялары (енгізу-шығару, динамикалық жадымен жұмыс істеу және т.б.), STL 

кітапханалары саласындағы білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған.  

«Жүйелік программалау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) жасанды интеллект облысындағы зерттеулер  бағытын сипаттай алу; 

2) жасанды интеллект, білім базасы, эксперттік жүйелердің есептерін шешу 

әдістерін жобалау; 

3) семантикалық желілер, сөйлемдер және математикалық өрнектердің 

мағыналарын,  интеллектуальды жүйелердің түрлеріне талдау жасау; 

4) білімнің берілуінің әр түрлі  әдістерін пайдаланып эксперттердің білімін 

формальдау; 

5) дедукция, индукция, аналогия негіздерін  қолдану; 

6) программалық қосымшаларда нейрондық желілердің моделдерін пайдалану. 
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Цель изучения дисциплины – освоение студентами системного 

программирования;приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем 

дисци-плины и решения типовых задач; приобретение навыков работы в современных 

интегрированных системах программирования для реализации программных продуктов; 

усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной по-знавательной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков в области 

выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа эффективности 

программного обеспечения для решения задач в различных предметных 

областях,использования языка программирования С++ в системном программировании, 

функций стандартной библиотеки (ввод-вывод, работа с динамической памятью и др.), 

библиотеки STL. 

В результате изучения дисциплины «Системное программирование» 

обучающийся будет: 

1) настраивать конкретные конфигурации операционных систем; 

2) ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать приклад-

ные системы программирования, разрабатывать основные документы; 

3) работать с современными системами программирования, включая объектно-

ориентированные; 

4) осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

5) разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии программирования; 

6) обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 

The purpose of discipline – students mastering system programming; skills of 

independent study of selected topics of the discipline and of typical tasks; acquisition of skills in 

modern integrated systems programming to implement software products; the learning 

experience of students, as well as the formation of their motivation to educate themselves 

through increased self-in-snovalley activities. 

The discipline is aimed at the formation of knowledge and skills in the field of choice, 

design, implementation, quality assessment and analysis of the effectiveness of software for 

solving problems in various subject areas,the use of C++ programming language in system 

programming, functions of the standard library (I / o, working with dynamic memory, etc.), STL 

library. 

As a result of studying the discipline "System programming" the student will: 

1) to configure the specific configuration of operating systems; 

2) to set a task and develop an algorithm for its solution, to use butt programming 

systems, to develop basic documents; 

3) work with modern programming systems, including object-oriented; 

4) to master the methods of using software to solve practical problems; 

5) develop components of software systems and databases, use modern tools and 

programming technologies; 

6) to justify the design decisions, to carry out the formulation and carry out experiments 

to verify their correctness and effectiveness. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 
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Мектепте жаратылыстану-математика пәндері циклын оқытуда 

инновациялық технологиялар 

Инновационные технологии в обучении предметов естественно-

математического цикла в школе 

Innovative technologies in teaching the Russian language and literature 

 

Пәнді оқыту мақсаты – математика мен информатиканы оқытудың жалпы 

әдістемесі саласында кәсіби білім мен іскерлікті меңгеру және педагогикалық қызмет 

саласында алған білімдерін қолдану: білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес 

келетін және пәндік саланың ерекшелігін көрсететін технологияларды пайдалана отырып, 

білім беру саласында оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру; кәсіби өздігінен білім алу мен 

тұлғалық өсуді жүзеге асыру, әрі қарай білім беру бағыты мен кәсіби мансабын жобалау. 

Пән жаратылыстану-математикалық цикл пәндерін оқытуды ұйымдастыруда және 

оқытуда инновациялық технологияларды тиімді пайдалануға, Ж. А. Караев 

технологияларын, м. М. Жанпеисованы оқытудың модульдік технологиясын, Сыни 

тұрғысынан ойлау технологиясын, Оқытудың жеке тұлғаға бағытталған технологиясын, 

оқытудың интерактивті әдістерін оқытуға бағытталған.  

«Мектепте жаратылыстану-математика пәндері циклын оқытуда инновациялық 

технологиялар» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) проблемалық оқытуды әзірлеу және іске асыру, пән (курс, бағдарлама) 

бойынша оқытудың практикамен байланысын жүзеге асыру; 

2) әр баланың математикалық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін және заманауи 

педагогика принциптерін жүзеге асыратын материалдық және ақпараттық білім беру 

ортасын қалыптастыру; 

3) -оқытудың тұлғалық, метапәндік және пәндік нәтижелеріне қол жеткізу үшін 

білім беру ортасының мүмкіндіктерін пайдалану және оқыту пәнінің құралдарымен оқу-

тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету; 

4) математика мен информатиканы оқытудың қолда бар технологияларын бөлу 

және талдау; 

5) өз кәсіби қызметінде оларды жаңғырту және пайдалану;  

6) педагогикалық моделдеуде "Математика" және "Информатика" курсының 

мазмұнында қойылған негізгі тұжырымдамалық ережелерді қолдану; 

7) математика мен информатиканы оқыту технологиясын таңдауды негіздеу. 

 

Цель изучения дисциплины – овладение профессиональными знаниями и 

умениями в области общей методики обучения математике и информатике и применения 

полученных знаний в области педагогической деятельности:организация обучения и 

воспитания в сфере образования с использованиемтехнологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и отражающихспецифику предметной 

области;осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста,проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры 

Дисциплина направлена на обучение эффективному использованию 

инновационных технологий в организации и в обучении преподавания предметов 

естественно-математического цикла, технологии Ж.А. Караева, модульной технологии 

обучения М.М. Жанпеисовой, технологии критического мышления, личносто-

ориентированной технологии обучения, интерактивных методов обучения. 

В результате изучения дисциплины «Инновационные технологии в обучении 

предметов естественно-математического цикла в школе» обучающийся будет: 

1) разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой; 

2) формировать материальную и информационную образовательную среду, 

содействующую развитию математических способностей каждого ребенка и 

реализующей принципы современной педагогики; 

3) использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 
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4) выделять и анализировать имеющиеся технологии обучения математике и 

информатике; 

5) модернизировать и использовать их в собственной профессиональной 

деятельности;  

6) использовать основные концептуальные положения, заложенные в содержании 

курса «Математика» и «Информатика» в педагогическом моделировании; 

7) обосновывать выбор технологии обучения математике и информатике. 

 

The purpose of discipline – mastering professional knowledge and skills in the field of 

General methods of teaching mathematics and Informatics and to apply the acquired knowledge 

in the field of educational activities: organization of training and education in the sphere of 

education using technologies appropriate to the age peculiarities of students and reflecting the 

specificity of the subject area; the exercise of professional self-education and personal growth, 

design further educational path and professional career 

The discipline is aimed at teaching the effective use of innovative technologies in the 

organization and teaching of subjects of the natural and mathematical cycle, technology 

Zh.Karayev, modular technology training M.Zhanpeisova, critical thinking technology, 

personality-oriented learning technology, interactive teaching methods. 

As a result of studying the discipline "Innovative technologies in teaching subjects of 

natural and mathematical cycle at school" the student will: 

1) to develop and implement problem-based learning, to communicate learning on the 

subject (course, program) with practice; 

2) to form a material and informational educational environment that promotes the 

development of mathematical abilities of each child and implements the principles of modern 

pedagogy; 

3) to use opportunities of the educational environment for achievement of personal, 

metasubject and subject results of training and ensuring quality of educational process by means 

of the taught subject; 

4) identify and analyze existing technologies of teaching mathematics and computer 

science; 

5) upgrade and use them in their own professional activities;  

6) to use the basic conceptual provisions laid down in the content of the course 

"Mathematics" and "Informatics" in pedagogical modeling; 

7) to justify the choice of technology of teaching mathematics and computer science. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектептегі бағалау мен оқытудағы жаңа тәсілдер/Новые подходы к обучению и 

оцениванию в школе/New approaches to learning and assessment at school 

Оқытудағы инновациялық бағыттар/Инновационные подходы в 

обучении/Innovative approaches to learning 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Эксперттік жүйелер және жасанды интеллект негіздері  

Экспертные системы и основы искусственного интеллекта 

Expert systems and bases of artificial intelligence 

 

Пәнді оқытудың мақсаты – эксперттік жүйе және жасанды интеллект жүйелерін 

ұйымдастыру принциптерін меңгеру, оларды жобалауда практикалық дағдылар алу. 

Пән эксперттік жүйелердің құрылу және жұмыс істеу негіздерін, білім 

инженериясының әдістерін және шешім қабылдау үрдістерінің ережелерін, жасанды 

интеллект туралы негізгі ұғымдарды,ЖИ саласындағы негізгі әзірлемелерді, формальды 

логика негіздерін, сараптамалық жүйелер туралы жалпы мәліметтерді,сараптамалық 

жүйелерді құрудың бағдарламалық құралдарын және басқа да ЖИ жүйелерін түсінуді 

және білуді қалыптастыруға бағытталған.  
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«Эксперттік жүйелер және жасанды интеллект негіздері» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) жасанды интеллект облысындағы зерттеулер  бағытын сипаттай алу; 

2) жасанды интеллект, білім базасы, эксперттік жүйелердің есептерін шешу 

әдістерін жобалау; 

3) семантикалық желілер, сөйлемдер және математикалық өрнектердің 

мағыналарын,  интеллектуальды жүйелердің түрлеріне талдау жасау; 

4) білімнің берілуінің әр түрлі  әдістерін пайдаланып эксперттердің білімін 

формальдау; 

5) дедукция, индукция, аналогия негіздерін  қолдану; 

6) программалық қосымшаларда нейрондық желілердің моделдерін пайдалану. 

 

Цель изучения дисциплины – овладение принципами организации экспертных 

систем и систем искусственного интеллекта, приобретение практических навыков их 

проектирования. 

Дисциплина направлена на формирование знании и умении понимать основы 

построения и функционирования экспертных систем, методов инженерии знаний и 

правил процессов принятия решений, основных понятии об искусственном интеллекте, 

основное разработки в области ИИ,основ формальной логики,общих сведении об 

экспертных системах,программных средств создания экспертных систем и др. систем ИИ.  

В результате изучения дисциплины «Экспертные системы и основы 

искусственного интеллекта» обучающийся будет: 

1) описывать направление исследований в области искусственного интеллекта; 

2) проектировать методы решения задач системы искусственного интеллекта, баз 

знаний, экспертных систем; 

3) анализ смыслов семантических линий, предложений и математических 

выражений, видов интеллектуальных систем; 

4) формализация знаний экспертов с использованием различных методов 

передачи знаний; 

5) применение основ дедукции, индукции, аналогии; 

6) использование моделей нейронных сетей в программных приложениях. 

 

The aim of the discipline - mastering the principles of organization of expert systems 

and artificial intelligence systems, the acquisition of practical skills in their design. 

The discipline is aimed at the formation of knowledge and ability to understand the 

basics of building and functioning of expert systems, methods of engineering knowledge and 

rules of decision-making processes, the basic concept of artificial intelligence, the basic 

development in the field of AI,the basics of formal logic,general information about expert 

systems,software for creating expert systems and other AI systems.  

As a result of the discipline "Expert systems and bases of artificial intelligence" the 

student will: 

1) describe the direction of research in the field of artificial intelligence; 

2) design of methods for solving problems of artificial intelligence systems, knowledge 

bases, expert systems; 

3) analysis of the meanings of semantic lines, sentences and mathematical expressions, 

types of intelligent systems; 

4) formalization of expert knowledge using different methods of knowledge transfer; 

5) application of the basics of deduction, induction, analogy; 

6) use of neural network models in software applications. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Операциялық жүйелер және сервистік бағдарламалар 

Операционные системы и сервисные программы 

Operating system and service programs 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 
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Математикадан есептер шығарудан практикумы  

Практикум по решению задач по математике  

Workshop on problem solving in mathematics 

 

«Математикадан есептер шығарудан практикумы» курста компьютерлік 

технологиялардың оқу үрдісінде қолдану мәселелері қарастырылып, қазіргі таңдағы 

математикалық пакеттерге шолу жүргізілген. 

Пән студенттерді мектеп курсының математикалық есептерін шешудің 

стандартты және стандартты емес әдістерін таныстыруға, келесі тақырыптар бойынша : 

теңдестірілген түрлендірулер; рационалды, иррационалдық өрнектерді түрлендіру; 

көрсеткіштік, логарифмдік өрнектерді түрлендіру; теңсіздікті дәлелдеу; теңдеу, 

теңдеулер мен теңсіздіктер жүйесі, тригонометриялық және кері тригонометриялық 

өрнектер, геометрия, стереометрия оқытуға бағытталған  

«Математикадан есептер шығарудан практикумы»» пәнін оқыту нәтижесінде 

білім алушы: 

1) математикалық пакеттердің мектеп білімінде қолдану; 

2) математикалық пакеттердің салыстырмалы талдауын жүргізуі; 

3) MathCad және Maple математикалық пакеттерін мектеп математикасы 

курсындағы есептерді шығаруда қолдану. 

4) математикалық есептердің сандық және символдық шешімдерінің 

мүмкіндіктерін сипаттау;  

5) пәндік облыстағы есептерді шешу үшін қажетті математикалық пакеттерді 

таңдап, сонымен қатар, компьютерлік математиканың негізгі элементтерін қолдану; 

6) Excel, m-файл MatLab, тсс мәліметтер алмасу технологияларымен жұмыс 

жасау.  

 

В курсе «Практикум по решению задач по математике»рассматривается проблема 

использования компьютерных технологий в учебном процессе, приводится обзор 

современных математических пакетов. 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов со стандартными и 

нестандартными способами решения математических задач школьного курса, по темам: 

тождественные преобразования; преобразование рациональных, иррациональных 

выражений; преобразование показательных, логарифмических выражений; 

доказательство неравенств; уравнения, системы уравнений и неравенств, 

тригонометрические и обратные тригонометрические выражения, геометрия, 

стереометрия. 

В результате изучения дисциплины «Практикум по решению задач по 

математике» обучающийся будет: 

1) применять математические пакеты в школьном образовании; 

2) проводить сравнительный анализ математических пакетов; 

3) использовать математические пакеты MathCad и Maple при решении задач 

курса школьной математики. 

4) характеризовать возможности численных и символических решений 

математических задач;  

5) выбирать математические пакеты, необходимые для решения задач 

предметной области, а также использовать основные элементы компьютерной 

математики;  

6) работать с технологиями обмена данными Excel, m-файл MatLab, МТС. 

 

The course "Workshop on solving problems in mathematics"discusses the problem of 

using computer technology in the educational process, provides an overview of modern 

mathematical packages. 

The discipline is aimed at introduction students with standard and non-standard methods 

of solving mathematical problems of the school course, on the topics: identical transformations; 

transformation of rational, irrational expressions; transformation of exponential, logarithmic 

expressions; proof of inequalities; equations, systems of equations and inequalities, 

trigonometric and inverse trigonometric expressions, geometry, stereometry. 
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As a result of the discipline «Workshop on solving problems in mathematics" the 

student will: 

1) applies mathematical packages in the educational; 

2) conducts a comparative analysis of mathematical packages; 

3) use the mathematical packages MathCad and Maple in solving problems of the 

school course of mathematics; 

4) characterizes the possibility of numerical and symbolic solutions of mathematical 

problems;  

5) selects the mathematical packages necessary to solve the problems of the subject 

area, as well as use the basic elements of computer mathematics;  

6) Excel, m-file MatLab, MTS work with data exchange technologies. 

 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика Дискретті математика 

Информатика Дискретная математика 

Informatics Discrete Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы  

мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном  

проектировании 

Skills can be used in designing the course and degree. 

 

 

Комплекс айнымалы функцияларының теориясы  

Теория функций комплексных переменных 

Theory of Functions of Complex Variable 

 

«Комплекс айнымалы функцияларының теориясы»  пәні барлық жоғары 

математика курсы үшін негізі  болып табылады 

Пәнді оқытудың мақсаты бір айнымалыдан тәуелді комплекс айнымалы 

 функциялардың негізгі қасиеттерін оқыту болып табылады, мұндағы х және у нақты 

тәуелсіз айнымалылар. 

Пән комплексті айнымалы, комплексті сандар, конформды бейнелеу теориясы, 

голоморфты функциялар, шегерімдер теориясы, интегралдар мен дәрежелік қатары 

қасиеттерін таныстырып, үйретуге бағытталған. 
«Комплекс айнымалы функцияларының теориясы» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) комплекс айнымалы функцияларының теориясының негізі ұғымдарын 

сиапттау; 

2) теориялық және практикалық мақсатта осы білімдерді қолдану;  

3) негізгі анықтамалары мен ұғымдарын, негізгі теоремалардың дәлелденуін 

нақты жолдарын ұсыну;  

4) конформдық бейнелеулер, интегралдар және дәрежелік қатарлар, голоморфты 

функциялар, қалындылар теорияларын есептеулермен жұмыс жасау; 

5) алған білімдерін басқа пәндерді оқу барысында қолдану;  

6) курстың типтік есептерін шығару барысында нақты теоремаларды қолдану.  

 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного», является базой для 

всего курса высшей математики    

Цель курса изучить свойства функций одной комплексной переменной.  

Дисциплина направлена на изучение свойств функции комплексного 

переменного, комплексных чисел, теории конформных отображений, голоморфных 

функции, теории вычетов, интегралов и степенных рядов.  

В результате изучения дисциплины «Практикум по решению олимпиадных задач» 

обучающийся будет: 

1) описывать основные понятия теории функций комплексной переменной;; 
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2) применять эти знания в теоретических и практических целях;  

3) предлагать основные определения и понятия, конкретные пути доказанности 

основных теорем;  

4) работать с расчетами теории конформных изображений, интегралов и 

статических рядов, голоморфных функций, чисел.; 

5) применятьполученные знания при изучении других дисциплин;  

6) применять конкретные теоремы при решении типовых задач курса. 

 

The discipline "Theory of functions of a complex variable", is the basis for the entire 

course of higher mathematics 

The purpose of training of discipline to study properties of the complex variable, here x 

and at independent variables.  

The discipline is aimed at studying the properties of the function of a complex variable, 

complex numbers, the theory of conformal maps, holomorphic functions, the theory of 

deductions, integrals and power series.  

As a result of the discipline " Theory of functions of a complex variable " the student 

will: 

1) able to describe the basic concepts of the theory of functions of a complex variable;; 

2) apply this knowledge for theoretical and practical purposes;  

3) able to offer basic definitions and concepts, concrete ways of proving the main 

theorems;  

4) аble to work with the calculations of the theory of conformal images, integrals and 

static series, holomorphic functions, numbers.; 

5) apply the knowledge gained in the study of other disciplines;  

6) apply specific theorems in solving typical problems of the course. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Аналитикалық геометрия. Математикалық талдау 

Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Analytical geometry. Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы 

 мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном  

проектировании 

Skills can be used in designing the course and degree. 

 

 

Виртуализациялау және бұлтты технологиялар  

Виртуализация и облачные технологии  

Virtualization and cloudy technologies 

 

Курс мақсаты бұлттық есептеулер архитектурасын, виртуалдау технологиясын 

жүзеге асыратын орталарды және аталған орталарды болашақта кәсіби қызметтерінде 

қолдана білуге үйрету.  

Пән мектептегі информатика курсында виртуализация технологиясын қолдану 

мүмкіндігін, бұлтты есептеулерге кіріспе, деңгейлер,бұлтты шешімдер шолуы,бұлтты 

сервистер,желілік өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін Google сервистерінің 

мүмкіндіктері,білім беруде Microsoft Azure-ны қолдануға,виртуализация 

технологияларын үйретуге бағытталған.  

«Виртуализациялау және бұлтты технологиялар» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) бұлттық есептеулер ұғымына сипаттама жасау; 

2) бұлттық технологиялармен жұмыс жасау; 

3) бұлттық құрылымдарды құру; 

4) мобильді операторларда жұмыс жасау; 

5) бұлтты технологияларды ендіру жұмыстарын жүргізу; 

6) есептеулерді жалпы басқару жұмыстарын атқару. 
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Цель курса-формирование у студентов умений и навыков использования в 

будущей профессиональной деятельности данных сред и среды реализации технологии 

виртуализации, архитектуры облачных вычислений.  

Дисциплина направлена на изучение возможности использования технологии 

виртуализации в школьном курсе информатики, введение в облачные вычисления, 

уровни,обзор облачных решений,облачные сервисы,возможности сервисов Google для 

организации сетевого взаимодействия,использование MicrosoftAzure в 

образовании,технологии виртуализации.  

В результате изучения дисциплины «Виртуализация и облачные технологии» 

обучающийся будет: 

1) описывать понятия облачных вычислений; 

2) работать с облачными технологиями; 

3) создавать облачные структуры; 

4) работать на мобильных операторах. 

5) проводить работу по внедрению облачных технологий; 

6) выполнять общее руководство расчетами. 

 

The purpose of the course-the formation of students ' skills and abilities to use in the 

future professional activities of these environments and environment implementation of 

virtualization technology, cloud computing architecture.  

The discipline is aimed at studying the possibility of using virtualization technology in 

the school course of computer science, introduction to cloud computing, levels,overview of 

cloud solutions,cloud services,Google services for networking,the use of MicrosoftAzure in 

education,virtualization technology. 

As a result of the discipline "Virtualization and cloudy technologies" the student will: 

1) escribes the concepts of cloud computing; 

2) can cloud technology; 

3) can create a cloud-based structure; 

4) works on mobile operators. 

5) able to work on the implementation of cloud technologies; 

6) can perform General management calculations. 

Пререквизиттер / пререквизиты 

Java тілінде бағдарламалау  

Программирование на языке Java 

Programming Java 

Постреквизиттер / постреквизиты 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 

MathCad-та есептеу әдістері  

Вычислительные методы в MathCad  

Computing methods in MathCad 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: қазіргі заманғы дамуға сай күрделі есептерді шешуде 

көп уақыт пен күшті текке жұмсамай, бұл мақсатта MathCAD –тың мүмкіндіктерін тиімді 

пайдалану. 

Пәнді оқытудың мақсаты: қазіргі заманғы дамуға сай күрделі есептерді шешуде 

көп уақыт пен күшті текке жұмсамай, бұл мақсатта MathCAD –тың мүмкіндіктерін тиімді 

пайдалану. Пән мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: MathCAD математикалық пакеті. 

MathCAD-тың сызықтық емес теңдеулер жүйесін шығарудағы мүмкіндіктері. MathCAD 

жүйесінің жаңа версиясындағы маңызды жетістігі. Интеграция есептерін шешуде 

MathCAD-ты жасаушылар. Mathcad-тағы математикалық өрнектер. Mathcad 

программасындағы график тұрғызу.  

«MathCad-та есептеу әдістері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 
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1) MathCAD математикалық пакетімен жұмыс жасау; 

2) сызықтық емес теңдеулер жүйесімен есептер шығару; 

3) математикалық өрнектерді сипаттау; 

4) MathCAD бағдарламасында графиктер тұрғызу; 

5) MathCAD бағдарламасының мүмкіндіктерін пайдалану. 

 

Дисциплина направлена на формирование знаний и умений, навыков 

использования возможностей MathCAD, не тратя много времени и усилий в решении 

сложных задач, соответствующих современному развитию, математический пакет 

MathCAD, возможности MathCAD для вывода системы нелинейных уравнений,о 

разработчиков MathCAD для решения задач интеграции,математические выражения в 

Mathcad,построение графика в программе Mathcad. 

В результате изучения дисциплины «Операционные системы и сервисные 

программы» обучающийся будет: 

1) работать с математическим пакетом MathCAD; 

2) решать задачи с системой нелинейных уравнений; 

3) описывать математические выражения; 

4) строить в программе MathCAD графики. 

5) использовать возможности программы MathCAD. 

 

The discipline is aimed at the formation of knowledge and skills, skills of using the 

capabilities of MathCAD, without spending a lot of time and effort in solving complex 

problems corresponding to modern development, Mathcad mathematical package, Mathcad 

capabilities to output a system of nonlinear equations,Mathcad developers to solve integration 

problems,mathematical expressions in Mathcad,plotting in the Mathcad program. 

As a result of the discipline "Computing methods in MathCad" the student will: 

1) can work with MathCAD math package; 

2) able to solve problems with a system of nonlinear equations; 

3) describes mathematical expressions; 

4) in the program MathCAD can build graphs. 

5) can use the features of the program MathCAD. 

Пререквизиттер / пререквизиты 

Дифференциалдық теңдеулер 

Дифференциальные уравнения 

Differential Equations 

Постреквизиттер / постреквизиты 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 

Электронды (e-learning) оқыту 

Электронное обучение (e-learning) 

Еlectronic training (e-learning) 

 

Пәнді оқытудың мақсаты: білім беру үрдісінің барлық қатысушыларының үздік 

білім беру ресурстары мен технолгияларына тең қол жеткізу қамтамассыз етуді 

қарастыру, қолдануды, құрудың практикалық дағдыларын да қалыптастыру. 

Пән бақылау бағдарламаларын, мультимедиялық қосымшаларды, оқу порталының 

ресурстарын, оқу нәтижелерін өлшеу және бақылау үшін электронды ресурстарды, E-

learning ұйымдастырудың негізгі концепциялары мен кезеңдерін зерттеуге бағытталған. 

«Электронды (e-learning) оқыту» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) E-learning электронды оқу жүйесіне жалпы түсініктеме беру; 

2) электронды оқыту жүйесіне көшу кезіндегі мәселелерді зерттеу; 

3) E-learning ұйымдастырудың негізгі концепциялары мен кезеңдерін сипаттау; 

4) электронды оқу жүйесіне көшу әдістерін қолдану; 
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5) оқыту бағдарламаларын, электрондық нұсқаулықтар мен ақпараттық-

аналитикалық материалдарды құру; 

6) үздік білім беру ресурстары мен технологияларын жетілдіру мақсатында 

ұсыныстар мен әрекеттер жасау. 

 

Цель изучения дисциплины: формирование практических навыков создания, 

использования, обеспечения равного доступа всех участников образовательного процесса 

к лучшим образовательным ресурсам и технологиям. 

Дисциплина направлена на изучение программ контроля, программ для 

ускоренной подготовки мультимедийных приложений, ресурсов учебного портала, 

электронных ресурсов для измерения и контроля результатов обучения; основных 

концепций и этапов организации E-learning. 

В результате изучения дисциплины «Электронное обучение (e-learning)» 

обучающийся будет: 

1) E-learning давать общее объяснение системе электронного обучения; 

2) изучать проблемы при переходе к системе электронного обучения; 

3) описывать основные концепции и этапы организации E-learning; 

4) использовать методы перехода к системе электронного обучения; 

5) разрабатывать учебные программы, электронные инструкции и 

информационно-аналитические материалы; 

6) делать предложения и действия в целях совершенствования лучших 

образовательных ресурсов и технологий. 

 

The purpose of the discipline: the formation of practical skills to create, use, ensure 

equal access of all participants in the educational process to the best educational resources and 

technologies. 

The discipline is aimed at the studying of control programs, programs for accelerated 

preparation of multimedia applications, educational portal resources, electronic resources for the 

measurement and control of learning outcomes; the basic concepts and stages of the 

organization of E-learning. 

As a result of the discipline "Еlectronic training (e-learning)" the student will: 

1) E-learning can give a General explanation of the e-learning system; 

2) studies the problems in the transition to e-learning; 

3) describe the main concepts and stages of E-learning organization; 

4) able to use methods of transition to e-learning; 

5) develops training programs, electronic instructions and information and analytical 

materials; 

6) able to make suggestions and actions in order to improve the best educational 

resources and technologies. 

Пререквизиттер / пререквизиты 

Бағдарламалау  

Программирование  

Programming  

Постреквизиттер / постреквизиты 

Мектеп оқушылардың ғылыми жобаларында компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование в научных проектах школьников 

Computer modeling in scientific projects of school students 

 

 

Мәселе есептерді шешу әдістемесі 

Методика решения текстовых задач 

Methods of solving word problems 

Мәселе есептер мәтін арқылы берілген, теңдеу құруға негізделген есептер болып 

табылады.  

Курстың мақсаты осы есептерді шешу тәсілдерді, негізгі формулаларды 

беру,теңдеулер мен теңсіздіктер құруға арналған есептерді, сандарға арналған есептерді 

шығаруды үйрету. 
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Пән негізгі формулалар, мәтіндік есептерді шешу тәсілдері мен әдістері туралы 

білім алуға, теңдеулер мен теңсіздіктерді құруға арналған есептерді шешуге, сандарға, 

пайыздарға, қоспаға, жұмысқа, жылдамдыққа және т. б. есептерді шешуге бағытталған.  

«Мәселе есептерді шешу әдістемесі» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) мәтін есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерімен жұмыс жасау; 

2) негізгі формулалар және олардың дәлелдеуін, негізгі ұғымдар және терминдер, 

мәтін есептердің негізгі типтерін сипаттау; 

3) есептердің типін анықтап, есептерді шешудің әр түрлі әдістерін көрсету; 

4) практикалық мазмұнды есептерді де шешудің әр түрлі әдістерін жүзеге асыру; 

5) есептерді шешу барысында талқылауға қатысу, өлке тану материалдарында 

есептер құрастыру, есептерді презентация ретінде рәсімдеу; 

6) алған білімдерін әртүрлі есептерді шешу барысында, кәсіптік қызметінде 

қолдану; 

7) есептерді шешу әдістемесін стандартты және стандартты емес есептерді 

шешуде қолдану.  

 

Текстовыми задачами называются словесно сформулированные, решаемые через 

уравнение задачи.  

Цель курса дать основные формулы, способы и методы решения текстовых задач. 

Научить решать задачи на составление уравнений и неравенств,задачи на числа  

Дисциплина направлена на получение знаний об основных формулах, способах и 

методах решения текстовых задач, решения задач на составление уравнений и 

неравенств, задач на числа, на проценты, на смеси, на работу, на скорость и т.д.  

В результате изучения дисциплины «Методика решения текстовых задач» 

обучающийся будет: 

1) работать с методами и способами решения текстовых задач; 

2) описывать основные формулы и их доказательство, основные понятия и 

термины, основные типы задач, текст; 

3) определять тип задач и демонстрировает различные методы решения задач; 

4) осуществлять различные методы решения задач практического содержания; 

5) участвовать в обсуждении при решении задач, составление отчетов в 

краеведческих материалах, оформление отчетов в виде презентаций; 

6) применять полученные знания в профессиональной деятельности, при 

решении различных задач; 

7) применять методику решения задач при решении стандартных и 

нестандартных задач. 

 

The tasks which are verbally formulated, solved through the equation are called as text 

tasks. Tasks for percent, tasks on mix, for work, on speed, etc. belong to text tasks. The purpose 

of a course to give basic formulas, ways and methods of the solution of text tasks. To teach to 

solve problems on drawing up the equations and inequalities, tasks on numbers  

The discipline is aimed at obtaining knowledge about the basic formulas, methods and 

methods of solving text problems, solving problems on the compilation of equations and 

inequations, problems on numbers, on percentages, on the mixture, on work, on speed, etc.  

As a result of the discipline " Probability theory and mathematical statistics" the student 

will: 

1) works with methods and ways of solving text problems; 

2) describes the basic formulas and their proof, basic concepts and terms, the main 

types of tasks, text; 

3) defines the type of task to demonstrate different methods of solving problems; 

4) carries out various methods of solving problems of practical content.; 

5) participation in the discussion in solving problems, preparation of reports in local 

history materials, design reports in the form of presentations; 

6) applies the acquired knowledge in professional activities, in solving various 

problems; 

7) applies the method of solving problems in solving standard and non-standard tasks. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курсындағы ықтималдықтар теориясының есептерін шығару 

Решение задач теории вероятностей школьного курса 

The solution of problems in probability theory school course 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 

Электронды оқу материалдарын (ЭОМ) жасау технологиялары 

Технологии разработки электронных учебных материалов (ЭУМ) 

Technologies of development of the electronic training materials (ETM) 

 

Курстың мақсаты студенттерге бағдарламалаудың теориялық негіздерін меңгерту, 

ЖОО-нда қолданылатын ЭЕМ-нің бағдарламалық қамтылуымен жұмыс дағдыларын мен 

жүйелі түрде ғылыми-зерттеушілік жұмыс дағдыларын қалыптастыру.  

Пән деректер,кадрлар ағынын бейнелеу басқаруын,сценарий тілі бар карточканы, 

VBScript элементтерін, Web-бағдарламалау негіздерін,бағдарламалау 

тілдерін,мультимедиялық электрондық құжаттарды әзірлеудің мамандандырылған 

жүйесін,электрондық курстарды әзірлеудің бағдарламалық құралдарын, Web-құжаттарды 

және технологияларды әзірлеуде қолдануды, электрондық оқулықты немесе оқыту 

курсын құрастыруда практикалық жұмыс тәжірибелерін қарастырады.  

«Электронды оқу материалдарын (ЭОМ) жасау технологиялары» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) бағдарламалау дестесінің инструменталды құралдарын сипаттау; 

2) бағдарламалаудың инструменталды құралдарымен бағдарлама құру; 

3) педагогикалық бағдарламалық құралдардың сапасын бағалау; 

4) ЭОМ-ды жергілікті желі және Интернет желісі жағдайларында қолдану; 

5) бағдарламалардың офистік қосымшаларымен объектілі байланысын қолдану; 

6) ЭОМ құрастыру технологиялары негізінде электронды оқу материалдарының 

қайталанбас гипермәтіндік дидактикалық жүйелерін құру. 

 

Целью курса является освоение студентами теоретических понятий теории 

программирования,  формирование навыков работы с программным обеспечением ЭВМ, 

применяемыми в вузе, а также формирование у них навыков систематической научно-

исследовательской работы. 

Дисциплина рассматривает изобразительное управление потоком данных, кадров, 

карточку с языком сценариев, элементы VBScript, основ Web-программирования, языков 

программирования,специализированной системы разработки мультимедийных 

электронных документов,программных средств разработки электронных курсов, 

применение в разработках Web-документов и технологии,приобретение опыта 

практической работы по конструированию электронного учебника или обучающего 

курса.  

В результате изучения дисциплины «Технологии разработки электронных 

учебных материалов (ЭУМ)» обучающийся будет: 

1) описывать инструментальные средства пакета программирования; 

2) разрабатывать программы инструментальными средствами программирования; 

3) оценивать качество педагогических программных средств; 

4) использовать ЭУМ в условиях локальной сети и сети Интернет; 

5) использовать объектную связь программ с офисными приложениями; 

6) создавать неповторимые гипертекстовые дидактические системы электронных 

учебных материалов на основе технологии построения ЭУМ. 

 

The purpose of a course is development by the students of theoretical concepts of the 

theory of programming, formation of skills of work with the software of the COMPUTER 
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applied in higher education institution, and also formation of skills at them systematic research 

work. 

The discipline considers visual control of data flow,frames,a card with a scripting 

language, elements of VBScript, the basics of Web-programming,programming languages,a 

specialized system for the development of multimedia electronic documents,software 

development of electronic courses, application in the development of Web-documents and 

technology,the acquisition of practical experience in the design of an electronic textbook or 

training course. 

As a result of the discipline " Technologies of development of the electronic training 

materials (ETM)" the student will: 

1) able to describe the software package tools; 

2) develops program tools programming; 

3) assesses the quality of educational software; 

4) use of ETM in terms of local network and the Internet; 

5) uses object communication of programs with office applications; 

6) creates unique hypertext didactic systems of electronic educational materials based 

on the technology of construction of ETM. 

Пререквизиттер / Пререквизиты /  Prerekvizita 

Бағдарламалау. 

Программирование.  

Programming. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Мектеп курсындағы информатикада виртуализациялау технологияларын 

қолдану  

Использование технологий виртуализации в школьном курсе информатики  

Using virtualization technologies in the school of computer science course 

 

Пән мектептегі информатика курсында виртуализация технологиясын қолдану 

мүмкіндігін, бұлтты есептеулерге кіріспе, деңгейлер,бұлтты шешімдер шолуы,бұлтты 

сервистер,желілік өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін Google сервистерінің 

мүмкіндіктері,білім беруде Microsoft Azure-ны қолдануға, виртуализация 

технологияларын үйретуге бағытталған 

Курстың мақсаты: білім алушыларды бұлтты есептеулердің қазіргі 

технологияларын кәсіби қызметте қолдануға үйрету. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) бұлтты есептеулердің негізгі принциптерін, әртүрлі платформаларды қолдану 

арқылы бұлттық жүйелерге қосымшалар әзірлеудің принциптері мен әдістерін; бұлтты 

есептеулердің инфрақұрылымын білу; 

2) бұлтты есептеулерді жүзеге асыру барысында қазіргі ақпараттық орталарды, 

бұлттық қоймаларды жасау технологияларын және виртуализациялау технологиясын 

қолдана алу. 

3) бұлтты қоймаларды әзірлеу, бағдарламалаудың онлайн орталарын қолдану, 

виртуалдау технологиясымен жұмыс істей білу. 

4) бұлттық сервистердің мүмкіндіктеріне сыни талдау іскерлігін көрсету; 

5) виртуалдау нәтижелері мен мүмкіндіктерін талдау және бағалау; 

6) құрылған жеке бұлттық қойманың архитектурасын құру. 

 

Дисциплина направлена на изучение возможности использования технологии 

виртуализации в школьном курсе информатики, введение в облачные вычисления, 

уровни,обзор облачных решений,облачные сервисы,возможности сервисов Google для 

организации сетевого взаимодействия,использование MicrosoftAzure в 

образовании,технологии виртуализации. 
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Цель курса: научить обучающихся использовать в профессиональной деятельности 

современные технологии облачных вычислении. 

Содержание: Введение в облачные вычисления. Анализ облачных технологий. 

Обзор существующих облачных решений. Облачные сервисы, предоставляемые 

компаниями. Использование программных средств облачных технологий. On-line Office 

для организации сетевого взаимодействия. Вычисления в облаке на языке Java. 

Академические облака. Разработка облачных хранилищ. Технология виртуализации. 

Платформы виртуализации. Установка виртуальной машины Hyper-v  вWindowsServer. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) применять основные принципы облачных вычислений, принципы и методы 

разработки приложений для облачных систем с использованием различных платформ; 

инфраструктуры облачных вычислений; 

2) использовать современные информационные среды при реализации облачных 

вычислений, технологии разработки облачных хранилищ и использовать технологию 

виртуализации; 

3) разработать облачных хранилища, работать в онлайн средах 

программирования, работать с технологией виртуализации; 

4) демонстрировать умение критического анализа возможностей облачных 

сервисов; 

5) анализировать и оценивать результаты и возможности виртуализации; 

6) создавать архитектуру разработанного облачного хранилища. 

 

The discipline is aimed at studying the possibility of using virtualization technology in 

the school course of computer science, introduction to cloud computing, levels,overview of 

cloud solutions,cloud services,Google services for networking,the use of MicrosoftAzure in 

education,virtualization technology. 

The aim of the course to teach students to use modern technologies of cloud computing in 

their professional activities. 

Course contents: Introduction to cloud computing. Analysis of cloud technologies. 

Review of existing cloud-based solutions. Cloud services provided by companies. Using 

software cloud. On-line Office for the organization of networking. Cloud computing in Java. 

Academic clouds. Creating cloud storage. Virtualization technology. Virtualization Platform. 

Installing Hyper-v virtual machine on Windows Server. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) know  basic principles of cloud computing, principles and methods of developing 

applications for cloud systems using different platforms; Cloud computing infrastructure; 

2) use modern information environments when implementing cloud computing, cloud 

storage technology, and use virtualization technology; 

3) developing cloud storage, on-line programming environment, working with 

virtualization technology; 

4) demonstrate the ability to critically analyze capabilities of cloud services; 

5) analyze and evaluate the results and capabilities virtualization; 

6) create a model of developed cloud storage. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Виртуализациялау және бұлтты технологиялар  

Виртуализация и облачные технологии  

Virtualization and cloudy technologies 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс. 

Дипломная работа. 

Thesis. 

 

 

Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

Практикум по решению олимпиадных задач 

Workshop on the Olympiad problem solving 

 



40 

 

«Олимпиадалық есептерді шешу практикумы» пәнімектеп бағдарлама көлеміне 

енбеген математикалық есептерді шығару  қажетті әдіс тәсілдерімен таныстырады 

Курстың мақсаты көптеген олимпиадалық тапсырмаларды орындау үшін логика, 

графтар теориясы, комбинаторика элементтері, ойын теориясы, шек теориясы т.б. сияқты 

математиканың салаларынан білім беру.  

Пән математиканың логика, графтар теориясы,комбинаторика элементтері, ойын 

теориясы, математикалық олимпиада тапсырмаларын орындауға қажетті шектер 

теориясы сияқты облыстарынан мектеп бағдарламасынан тыс білім алуға бағытталған. 

Курс мектеп және студенттік олимпиадалардың есептерін, логикалық есептерді, 

теориялық-сандық сипаттағы есептерді, координаттар әдісімен геометрия бойынша 

стандартты емес есептерді, теңсіздікті шешу әдістерін шешу әдістерімен таныстырады.  

«Олимпиадалық есептерді шешу практикумы» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) олимпиадалық есептерді шешу тәсілдерін жүзеге асыру; 

2) шығармашылық және логикалық ойлау қабілеттері жетілдіру; 

3) алған білімдерін оқу пәндерін оқу барысында қолдану;  

4) курстың типтік есептерін шеші;  

5) күрделі және қарапайым есептерді шешу жолдарын ұсыну; 

6) есептерді шешу тәсілдерін сипаттау. 

 

Дисциплина «Практикум по решению олимпиадных задач»  знакомит с методами 

решения задач вне школьной программы 

Цель курса дать знания вне школьной программы из таких областей математики 

как логика,теория графов,элементы комбинаторики,теория игр, теория пределов  

необходимые для     выполнения заданий математических оллимпиад  

Дисциплина направлена на получение знаний вне школьной программы из таких 

областей математики, как логика,теория графов, элементы комбинаторики, теория игр, 

теория пределов, необходимых для выполнения заданий математических олимпиад. Курс 

знакомит с методами решения задач школьных и студенческих олимпиад, логических 

задач, задач теоретико-числового характера, нестандартных задач по геометрии методом 

координат, методов решения неравенств.  

В результате изучения дисциплины «Практикум по решению олимпиадных задач» 

обучающийся будет: 

1) осуществлять способы решения олимпиадных задач; 

2) развивать способности к творческому и логическому мышлению; 

3) применять полученные знания при изучении учебных дисциплин;  

4) решать типовые задачи курса;  

5) предлагать способы решения сложных и простых задач; 

6) описывать способы решения задач. 

 

Discipline «Workshop on the Olympiad problem solving» introduces the method of 

solving problems outside school 

Knowledge is necessary for performance of tasks of the mathematical Olympic Games 

out of the school program, from such areas of mathematics as logic, the theory of counts, 

combination theory elements, the theory of games, the theory of limits. 

The discipline is aimed at obtaining knowledge of out-of-school programs from such 

areas of mathematics as logic, graph theory, elements of combinatorics, game theory, the theory 

of limits required to perform tasks of mathematical Olympiads. The course introduces the 

methods of solving problems of school and student competitions, logic problems, problems of 

theoretical and numerical character, non-standard problems in geometry by the method of 

coordinates, methods of solving inequations.  

As a result of the discipline " Workshop on the Olympiad problem solving " the student 

will: 

1) provides methods for solving Olympiad problems; 

2) develop the ability to creative and logical thinking; 

3) applies the knowledge gained in the study of academic disciplines;  

4) able to solve typical problems of the course;  
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5) able to offer solutions to complex and simple tasks; 

6) able to describe how to solve problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математикалық есептер шешу практикумы 

Практикумпорешениюматематическихзадач 

Practical work on decision of mathematical problems 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмыс. 

Дипломная работа. 

Thesis. 

 

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері 

Основы информационной безопасности 

Bases of information security  

 

Пәннің мақсаты - ақпараттық қауіпсіздік тақырыптарын оқытуда әдістемелік 

ресурстар жасау. 

Пән ақпаратты қорғаудың теориялық негіздерін қарастыруға, ақпараттық 

қауіпсіздікті басқару тәжірибесін, қорғау объектілерінің жіктелуі мен қасиеттерін, АҚ 

қауіп-қатерлерінің түрлерін, қазіргі заманғы қорғаныс құралдарының негізгі 

сипаттамаларымен танысуға бағытталған.  

«Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ақпараттық қауіпсіздікке қатысты оқу материалдарын жүйелеу; 

2) ақпараттық жүйеге төнетін қауіптер түрлерін ажырату; 

3) компьютерлік тазалық ережелерін орындау; 

4) жеке меншік ақпаратқа қорғау құралдарын қолдану; 

5) АҚ тақырыптарына сәйкес сабақ жоспарын жасау; 

6) авторлық құқық ережелерін орындау. 

 

Целью курса является создание ресурсов при обучении тем по информационной 

безопасности. 

Дисциплина направлена на рассмотрение теоретических основ защиты 

информации, ознакомление с опытом управления информационной безопасностью, 

классификаций и свойств объектов защиты, видов угроз ИБ, основных характеристик 

современных средств защиты.  

В результате изучения дисциплины «Практикум по решению олимпиадных задач» 

обучающийся будет: 

1) систематизировать учебные материалы, касающиеся информационной 

безопасности; 

2) различать виды угроз, угрожающих информационной системе; 

3) выполнять правила компьютерной гигиены; 

4) использовать средства защиты интеллектуальной информации; 

5) составлять план занятий в соответствии с темами по ИБ; 

6) выполнять правила авторского права. 

 

The aim of the course is to create resources for training topics on information security. 

The discipline is aimed at reviewing the theoretical foundations of information security, 

introduction of the experience of information security management, classifications and 

properties of security objects, types of information security threats, the main characteristics of 

modern security tools.  

As a result of the discipline " Workshop on the Olympiad problem solving " the student 

will: 

1) systematize training materials related to information security; 

2) distinguish between the types of threats that threaten the information system; 

3) comply with the rules of computer hygiene; 

4) use the means of protecting intellectual information; 

5) draw up a lesson plan in accordance with the topics of information security; 
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6) comply with copyright rules. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requisites 
Информатиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания информатики 

Computer science teaching methods 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Post-requisites 

Дипломдық жұмыс. 

Дипломная работа. 

Thesis. 

 

 

Математиканы оқытудағы қазіргі теориялар мен технологиялар 

Современные теории и технологии в обучении математике 

Modern theories and technologies in teaching mathematics 

 

Пәнді оқыту мақсаты – математика оқытудың жалпы әдістемесі саласында кәсіби 

білім мен іскерлікті меңгеру және педагогикалық қызмет саласында алған білімдерін 

қолдану: білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін және пәндік саланың 

ерекшелігін көрсететін технологияларды пайдалана отырып, білім беру саласында оқыту 

мен тәрбиелеуді ұйымдастыру; кәсіби өздігінен білім алу мен тұлғалық өсуді жүзеге 

асыру, әрі қарай білім беру бағыты мен кәсіби мансабын жобалау. 

Пән ақпараттық технологиялардың негізгі түрлерімен, олармен жұмыс істеу 

тәсілдерімен танысуға бағытталған, математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 

саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға, математиканы оқытудағы теория мен 

әдістемені зерделеу кезінде ақпараттық технологияларды тиімді қолдану бойынша 

тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 

 «Математиканы оқытудағы қазіргі теориялар мен технологиялар» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) проблемалық оқытуды әзірлеу және іске асыру, пән (курс, бағдарлама) 

бойынша оқытудың практикамен байланысын жүзеге асыру; 

2) әр баланың математикалық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін және заманауи 

педагогика принциптерін жүзеге асыратын материалдық және ақпараттық білім беру 

ортасын қалыптастыру; 

3) -оқытудың тұлғалық, метапәндік және пәндік нәтижелеріне қол жеткізу үшін 

білім беру ортасының мүмкіндіктерін пайдалану және оқыту пәнінің құралдарымен оқу-

тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету; 

4) математика мен информатиканы оқытудың қолда бар технологияларын бөлу 

және талдау; 

5) өз кәсіби қызметінде оларды жаңғырту және пайдалану;  

6) педагогикалық моделдеуде "Математика" курсының мазмұнында қойылған 

негізгі тұжырымдамалық ережелерді қолдану; 

7) математика курсын оқыту технологиясын таңдауды негіздеу. 

 

Цель изучения дисциплины – овладение профессиональными знаниями и 

умениями в области общей методики обучения математике и применения полученных 

знаний в области педагогической деятельности:организация обучения и воспитания в 

сфере образования с использованиемтехнологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающихспецифику предметной 

области;осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста,проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры 

Дисциплина направлена на ознакомление с основными видами информационных 

технологий, приемами работы с ними, направлен на формирование профессиональных 

компетенций в сфере теории и методики обучения математике, формирование 

практических навыков по эффективному использованию информационных технологии 

при изучении теории и методики в обучении математики. 
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В результате изучения дисциплины «Современные теории и технологии в 

обучении математике» обучающийся будет: 

1) разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой; 

2) формировать материальную и информационную образовательную среду, 

содействующую развитию математических способностей каждого ребенка и 

реализующей принципы современной педагогики; 

3) использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

4) выделять и анализировать имеющиеся технологии обучения математике и 

информатике; 

5) модернизировать и использовать их в собственной профессиональной 

деятельности;  

6) использовать основные концептуальные положения, заложенные в содержании 

курса «Математика» в педагогическом моделировании; 

7) обосновывать выбор технологии обучения математике и информатике. 

 

The purpose of discipline – mastering professional knowledge and skills in the field of 

General methods of teaching mathematics and Informatics and to apply the acquired knowledge 

in the field of educational activities: organization of training and education in the sphere of 

education using technologies appropriate to the age peculiarities of students and reflecting the 

specificity of the subject area; the exercise of professional self-education and personal growth, 

design further educational path and professional career 

The discipline is aimed at introduction with the main types of information technology, 

methods of working with them, aimed at the formation of professional competencies in the field 

of theory and methods of teaching mathematics, the formation of practical skills for the 

effective use of information technology in the study of theory and methodology in teaching 

mathematics. 

As a result of studying the discipline " Modern theories and technologies in teaching 

mathematics" the student will: 

1) to develop and implement problem-based learning, to communicate learning on the 

subject (course, program) with practice; 

2) to form a material and informational educational environment that promotes the 

development of mathematical abilities of each child and implements the principles of modern 

pedagogy; 

3) to use opportunities of the educational environment for achievement of personal, 

metasubject and subject results of training and ensuring quality of educational process by means 

of the taught subject; 

4) identify and analyze existing technologies of teaching mathematics and computer 

science; 

5) upgrade and use them in their own professional activities;  

6) to use the basic conceptual provisions laid down in the content of the course 

"Mathematics" in pedagogical modeling; 

7) to justify the choice of technology of teaching mathematics and computer science. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектептегі бағалау мен оқытудағы жаңа тәсілдер/Новые подходы к обучению и 

оцениванию в школе/New approaches to learning and assessment at school 

Оқытудағы инновациялық бағыттар/Инновационные подходы в 

обучении/Innovative approaches to learning 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 
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Мектеп оқушылардың ғылыми жобаларында компьютерлік үлгілеу 

Компьютерное моделирование в научных проектах школьников 

Computer modeling in scientific projects of school students 

 

Курстың мақсаты модельдеудің  негізгі қағидалары, сондай-ақ қазіргі заманғы 

бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, статистикалық және динамикалық 

модельдердің құрылысын енгізу болып табылады. Модельдеу негіздерін оқыту, 

студенттерге модельдеу әдістері мен талдау жүйелері саласында қажетті білім алуға 

мүмкіндік береді. 

Курстың мазмұны: модельдеу теориясының негізгі түсініктері, модельдерді 

жіктеу және қолдану аймақтары, модельдеу тапсырмасы; жобаның түрлі кезеңдерінде 

жүйелерді жобалап,  пайдаланатын негізгі модельдеу құралдары; жүйелерді модельдеу 

және талдау әдістері; модельдерді құру принциптері. 

«Мектеп оқушылардың ғылыми жобаларында компьютерлік үлгілеу» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) модельдеу теориясының негізгі түсініктерін, модельдердің жіктелуін сипаттау;  

2) жобаның түрлі кезеңдерінде жүйелерді жобалау; 

3) пайдаланатын негізгі модельдеу құралдарын анықтау;  

4) жүйелерді модельдеу және талдау әдістерімен жұмыс жасау;  

5) зерттелген жүйені немесе үрдісті  талдауды жүзеге асыра;  

6) қазіргі заманғы компьютерлік жабдықтарды пайдалана отырып, жүйенің 

немесе процестің тиісті үлгісін құру;  

7) модельдік нәтижені талдау жүргізу және интерпретациялау. 

 

Целью курса является знакомство с основными принципами моделирования, а 

также построением статических и динамических моделей с использованием современных 

программных средств. Изучение основ моделирования позволит сформировать у студентов 

необходимый объем специальных знаний в области методов моделирования и анализа 

систем. 

Дисциплина направлена на обучение моделированию физических процессов на 

компьютере, приобретение знаний по основным методам объектно-ориентированного 

программирования, развитие навыков самообразования и самопроектирования, основам 

компьютерного моделирования, основных этапов и принципов моделирования, видов 

моделирования. 

В результате изучения дисциплины «Компьютерное моделирование в научных 

проектах школьников» обучающийся будет: 

1) характеризовать основные понятия теории моделирования, классификацию 

моделей;  

2) проектировать системы на различных этапах проекта; 

3) определять основные используемые моделирующие средства;  

4) работать с методами моделирования и анализа систем;  

5) осуществлять анализ исследуемой системы или процесса;  

6) создавать соответствующую модель системы или процесса с использованием 

современного компьютерного оборудования;  

7) анализировать и интерпретировать модельный результат. 

 

The purpose of a course is acquaintance to the basic principles of modeling, and also 

creation of static and dynamic models to use of modern software. Studying of bases of modeling 

will allow to create at students the necessary volume of special knowledge in the field of 

methods of modeling and the analysis of systems. 

The discipline is aimed at teaching the modeling of physical processes on the computer, 

the acquisition of knowledge on the basic methods of object-oriented programming, the 

development of skills of self-education and self-design, the basics of computer modeling, the 

main stages and principles of modeling, types of modeling.  

As a result of the discipline "Computer modeling in scientific projects of school 

students" the student will: 

1) characterizes the basic concepts of modeling theory, classification of models;  
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2) designs systems at different stages of the project; 

3) identify the main modeling tools used;  

4) works with methods of modeling and analysis of systems;  

5) to analyze the system or process under study;  

6) creates an appropriate system or process model using state-of-the-art computer 

equipment;  

7) analyzes and interprets the model result. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Мектеп курсындағы информатикада виртуализациялау технологияларын қолдану  

Использование технологий виртуализации в школьном курсе информатики  

Using virtualization technologies in the school of computer science course 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requizites 

Дипломдық жұмыс 

Дипломная работа 

Thesis 

 

Мектеп курсындағы ықтималдықтар теориясының есептерін шығару 

Решение задач теории вероятностей школьного курса 

The solution of problems in probability theory school course 

 

«Мектеп курсындағы ықтималдықтар теориясының есептерін шығару» 

пәні мектеп бағдарлама көлеміне енген ықтималдықтар теориясының есептерін шығару 

қажетті әдіс тәсілдермен таныстырады 

Оқытудың мақсаты: ықтималдық теориясының фундаментальды ұғымдарын 

терең меңгеріп, математикалық статистиканың есептерінің қойылу мен шешуін үйрету.  

Пән ықтималдық теориясының негіздерін, дәлелдемелерді, жиындар мен 

комбинаториканы, статистикалық деректерді оқып-үйренеді, студенттерді мектеп 

бағдарламасының ықтималдық теориясының есептерін шешу әдістерімен таныстырады, 

кестелер, диаграммалар, графиктер түрінде мәліметтерді ұсынуға үйретеді, 

математикалық статистиканың есептерін қоюға және шешуге үйретеді.  

«Мектеп курсындағы ықтималдықтар теориясының есептерін шығару» пәнін 

оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ықтималдық теорияның негізгі түсініктерін, және де әртүрлі басқа  

ықтималдық мәселелерді оқудың инструменттерін сипаттау; 

2)  ғылыми тіл табудың, математиканың өзгешелігін, зерттеу және 

математикалық бір түрге келтірілген мақсаттың шешімінің әдіс-тәсілдерін ұсыну; 

3) алынған нәтижені талдау; 

4) математикалық статистика негіздерін меңгере отырып, есептер шығаруда 

қолдану; 

5) жоғары деңгейдегі есептерді шешу. 

 

Дисциплина «Решение задач теории вероятностей школьного курса» 

знакомит студентов с методами решения задач теории вероятностей школьной 

программы 

Цель курса дать основы теории вероятности, научить ставить и решать задачи 

математической статистики. 

Дисциплина изучает основы теории вероятности, доказательства, множества и 

комбинаторики, статистические данные, знакомит студентов с методами решения задач 

теории вероятностей школьной программы, обучает представлению данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, учит ставить и решать задачи математической статистики.  

В результате изучения дисциплины «Компьютерное моделирование в научных 

проектах школьников» обучающийся будет: 

1) описывать основные понятия теории вероятностей, а также инструменты 

изучения различных вероятностей; 

2) предлагать методы и приемы научного общения, специфики математики, 

решения исследовательских и математических задач, приведенных в один вид; 

3) анализировать полученный результат; 
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4) применять математические термины и фраз, различать типы задач; 

5) выполнять задачи продвинутого и высокого уровней 

 

Discipline «The solution of problems in probability theory school course» introduces 

students to the methods of solving the problems of probability theory curriculum 

The goal of course is to give the basics of probability theory, to teach to formulate and 

solve problems of mathematical statistics. 

The discipline studies the basics of probability theory, proofs, sets and combinatorics, 

statistics, introduces students to the methods of solving problems of probability theory of the 

school program, teaches the presentation of data in the form of tables, charts, graphs, teaches to 

set and solve problems of mathematical statistics.  

As a result of the discipline "Computer modeling in scientific projects of school 

students" the student will: 

1) describe the basic concepts of probability theory, as well as tools for studying 

various probabilities; 

2) to offer methods and techniques of scientific communication, the specifics of 

mathematics, solutions of research and mathematical problems, given in one form; 

3) analyze the result; 

4) apply mathematical terms and phrases, distinguish types of tasks; 

5) perform tasks of advanced and high levels. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Ықтималдықтар теориясы, математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі 

Теория вероятностей, теория и методика обучения математики 

Theory of ProbabilityTheoryand, Methods of TeachingMathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/Postrequisites: 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Probability theory and mathematical statistics 
Курстың мақсаты студенттерде статистикалық заңдылықтарды өңдеуде білім- 

біліктерін қалыптастыру болып табылады.  

Пән ықтималдықтар теориясының негізгі түсініктері мен теоремаларын, тәуелсіз 

сынаулардың реттілігін, кездейсоқ шамаларды және олардың сандық сипаттамаларын, 

ықтималдықтардың шекті теоремаларын, математикалық статистика элементтерін, 

кездейсоқ процестерді, сонымен қатар объектілерімен теориялық жұмыс жасауға, оның 

аппаратын, өзіндік әдістерін меңгеруге бағытталған.  

«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнін оқыту 

нәтижесінде білім алушы: 

1) нақты тапсырмаларға теорема мен тұжырымдамаларды қолдану; 

2) математикалық статистикалық формулаларды нақты тапсырмаларға қолдану; 

3) кездейсоқ оқиғалардың мүмкіндіктерін анықтау;  

4) кездейсоқ аумақтың сандық мінездемелерін табу;  

5) математикалық статистикалық тапсырмаларды шешу. 

 

Целью курса является формирование у студентов знаний и умений обработки 

статистических закономерностей.  

Дисциплина направлена на изучение основных понятий и теорем теории 

вероятностей, последовательности независмых испытаний, случайных величин и их 

числовых характеристик, предельных теорем вероятностей, элементов математической 

статистики, случайных процессов, а также развитие умений обращаться с объектами 

теории, владеть ее аппаратом, своеобразными методами.  
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В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» обучающийся будет: 

1) применять теоремы и концепции к конкретным задачам; 

2) применять математические статистические формулы к конкретным заданиям; 

3) определять возможности случайных событий;  

4) находить числовые характеристики случайной территории;  

5) решать математические статистические задачи. 

 

The purpose of a course is formation at students of knowledge and abilities of 

processing of statistical regularities.  

The discipline is aimed at studying the basic concepts and theorems of probability 

theory, the sequence of independent tests, random variables and their numerical characteristics, 

limit theorems of probabilities, elements of mathematical statistics, random processes, as well as 

the development of skills to deal with the objects of the theory, to operate its apparatus, peculiar 

methods.  

As a result of the discipline "Probability theory and mathematical statistics" the student 

will: 

1) applies theorems and concepts to specific problems; 

2) apply mathematical statistical formulas to specific tasks; 

3) determines the possibility of random events;  

4) find the numerical characteristics of a random territory;  

5) solves mathematical statistical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  / Prerekvizita 

Мектептегі математика пәні 

Школьная математика 

School mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requizites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Web-дизайн 

Web-дизайн  

Web-design 

 

Пәннің мақсаты:Интернет технология негіздері туралы түсінік қалыптастыру, 

студенттер Internet желісінде өздерінің жасаған Web-қосымшаларын құру жіне жариялау. 

Пән студенттердің дизайнерлік есептерді шешуде концептуалды, шығармашылық 

тәсілге негізделген жобалық іс-әрекетке қабілеттілігі, формаларды, функционалдық және 

композициялық шешімдерді үйлестіру тәсілдерін көрсетуге, дизайн принциптері, 

практикалық сайт құру және Web-дизайн процесі туралы білімдерін қалыптастыру мен 

дамытуға бағытталған.  

«Web-дизайн» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) глобальді желіге қосымшалардың негізгі түсініктерін ажырату; 

2) сайттарды құру мысалында бағдарламалық қосымшаларды жасау; 

3) Web-сайттардың сценарийі мен дизайнын құру. 

4) Java тілінде программалық кодтар жазу; 

5) өз бетімен скрипттер құру; 

6) MySQL ортасында кестелермен жұмыс жасау; 

7) авторландыру, бейнеклиптер, динамикалық элементтері бар Web-

қосымшалармен жұмыс жасау.  

 

Цель курса – дать представление об основах Интернет технологий, научить 

студентов создавать и опубликовывать в сети Internet свои Web-разработки.   

Дисциплина направлена на формирование и развитие у студентов: способность к 

проектной деятельности, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению 
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дизайнерской задачи, демонстрация приёмов гармонизации форм, функциональных и 

композиционных решений, знании об принципах дизайна,построениях практического 

сайта и процесс Web-дизайна.  

В результате изучения дисциплины «Web-дизайн» обучающийся будет: 

1) различать основные понятия приложений в глобальную сеть; 

2) создавать программные приложения на примере создания сайтов; 

3) создавать сценарий и дизайн Web-сайтов. 

4) записывать программные коды на языке Java; 

5) самостоятельно создавать скрипты; 

6) работать с таблицами в среде MySQL; 

7) работать с Web-приложениями, имеющими авторизованные, видеоклипы, 

динамические элементы. 

 

The purpose of the course – to give an idea of the basics of Internet technology, to teach 

students to create and publish on the Internet their Web development.   

The discipline is aimed at developing the skills to create your own web-pages using 

cascading style sheets, HTML markup language and use design elements, to know how to create 

"dynamic" pages using scripting languages such as Java, JavaScript, PHP, ASP and 

VBScript.Working with databases in MySQL. 

As a result of the discipline "Web-design" the student will: 

1) to distinguish the basic concepts of applications in the global network; 

2) creates software applications on the example of creating sites; 

3) creates a script and design Web sites. 

4) writes code in the Java language; 

5) independently creates scripts; 

6) works with tables in MySQL environment; 

7) can work with Web applications that have authorized, video clips, dynamic 

elements. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Кәсіптік пәндер бойынша арнайы курс 

Спецкурс по профильным дисциплинам 

Course on core subjects 

 

 

Математикалық физика теңдеулері 

Уравнения математической физики 

Equations of Mathematical Physics 

 

«Математикалық физика теңдеулері» пәні  физика есептерінін математикалық 

үлгілерін құру әдістермен таныстырады 

Курстың мақсаты Математикалық физика теңдеулері  облысында базалық білім 

беру 

Пән физикалық есептердің математикалық модельдерін құру әдістемесімен 

таныстырады, іргелі физикалық теорияларда қолданылатын математикалық әдістерді, 

математикалық физиканың негізгі теңдеулерін, гиперболалық, эллиптикалық, 

параболикалық типті теңдеулерді қалыптастыруға бағытталған.  

«Математикалық физика теңдеулері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) математикалық физика теңдеулерінің классификациясың және шешу әдістерін 

қолдану;  

2) дербес туындылы дифференциалдық теңдеуін шешу; 

3) физика мен математиканы бір-бірімен байланыстыру; 

4) күрделі шешімді есептеулерді жүргізу; 
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5) теңдеу түрлеріне байланысты есептерді ажыра отырып, оларды шешу 

жолдарын ұсыну. 

 

Дисциплина «Уравнения математической физики»  знакомит с методологией 

построения математических моделей физических задач 

Цель курса  формирование знаний математических методов, используемых в 

фундаментальных физических теориях  

Дисциплина знакомит с методологией построения математических моделей 

физических задач, направлена на формирование знаний математических методов, 

используемых в фундаментальных физических теориях, основных уравнений 

математической физики, уравнений гиперболического, эллиптического, параболического 

типа.  

В результате изучения дисциплины «Уравнения математической физики» 

обучающийся будет: 

1) применять методы решения и классификации уравнений математической 

физики;  

2) решать дифференциальное уравнение в самостоятельном производном 

3) связывать физику и математику друг с другом; 

4) производить расчеты сложного решения; 

5) предлагать пути их решения, отделив задачи, связанные с видами уравнения. 

 

Discipline "Equations of mathematical physics" introduces the methodology of 

constructing mathematical models of physical problems 

The purpose of the course formation of knowledge of mathematical methods used in 

fundamental physical theories 

The discipline introduces the methodology of building mathematical models of physical 

problems, aimed at the formation of knowledge of mathematical methods used in fundamental 

physical theories, the basic equations of mathematical physics, equations of hyperbolic, elliptic, 

parabolic type.  

As a result of the discipline "Equations of mathematical physics" the student will: 

1) applies methods of solution and classification of equations of mathematical physics;  

2) solves a differential equation in an independent derivative; 

3) connects physics and mathematics with each other; 

4) capable of calculating complex solutions; 

5) offers ways to solve them by separating the problems associated with the types of the 

equation. 

Пререквизиттер / пререквизиты 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Ordinary Differential Equations 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Мәліметтер қорының теориясы және олардың қолданылуы 

Теория баз данных и их приложения 

DatabaseTheoryandApplications 

 

Курстың мақсаты: жобалаудың автоматтандыру құралдарын қолданып және 

техникалық тапсырмаларға сәйкес кәсіби қызметте аппаратты және бағдарламалық 

жасақтама объектісін жасау және енгізу.  

Пән деректер қорын (ДБ), деректер қоймаларын (ХД) жобалаудың, деректер 

қорын және қоймаларын әкімшіліктендірудің, ДБ және ДС қосымшаларын (сыртқы 

интерфейстерді) құрастырудың, OLAP класстағы мәліметтерді көпөлшемді талдау 
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құралдарын пайдаланудың және т. б. білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған.  

«Математикалық физика теңдеулері» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) ұйымдағы ақпараттық жүйелердің рөлі және бағдарламалық жүйелердің 

өмірлік циклын сипаттау; 

2) бағдарламалау жүйелерінің архитектурасын және функционалдық 

технологияларымен жұмыс жасау; 

3) алгоритмдік тілдердің бірінде бағдарламалау жүргізу;  

4) жүйелік талдау негізінде пәндік облыс моделін құрастыру;  

5) мәліметтер базасының концептуалды моделінің жобасын жасау;  

6) бағдарламалық жүйе мен қолданушылардың өзара іс-әрекеті болуы үшін есеп 

пен экрандық форманы құрастыру; 

7) күрделі бағдарламалық кешендерді құрастыру. 

 

Цель курса: создания и внедрения аппаратных и программных средств объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и с 

использованием средств автоматизации проектирования.  

Дисциплина направлена на формирование знаний, умений и навыков 

проектирования баз данных (БД), хранилищ данных (ХД), администрирования баз и 

хранилищ данных, разработки приложений (внешних интерфейсов) БД и ХД, 

использования средств многомерного анализа данных класса OLAP и др.  

В результате изучения дисциплины «Теория баз данных и их приложения» 

обучающийся будет: 

1) характеризовать жизненный цикл программных систем и роль 

информационных систем в организации; 

2) работать с архитектурой и функциональными технологиями систем 

программирования; 

3) проводить программирование на одном из алгоритмических языков;  

4) разрабатывать модель предметной области на основе системного анализа;  

5) разрабатывать проект концептуальной модели баз данных;  

6) разрабатывать отчет и экранную форму для взаимодействия программной 

системы и пользователей 

7) разрабатывать сложные программные комплексы. 

 

Course purpose: creations and introductions of equipment rooms and software of 

objects of professional activity according to the specification and with use of computer-aided 

design facilities.  

The discipline is aimed at the formation of knowledge, skills and design of databases 

(DB), data warehouses (CD), database administration and data warehouses, application 

development (external interfaces) database and HD, the use of multivariate data analysis class 

OLAP, etc.  

As a result of the discipline "DatabaseTheory and Applications" the student will: 

1) characterizes the life cycle of software systems and the role of information systems 

in the organization; 

2) works with architecture and functional technologies of programming systems; 

3) conduct programming in one of the algorithmic languages;  

4) developing a domain model based on system analysis;  

5) developing a draft conceptual database model;  

6) develops a report and a screen form for interaction between the software system and 

users; 

7) develops complex software systems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerekvizita 

Информатика. Программалау технологиясы және тілдер. 

Информатика. Языки и технологии программирования 

Informatics. Languages and technologies of programming 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requizites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 
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Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Функционалдық талдау 

Функциональный анализ 

Functional Analysis 

 

«Функционалдық талдау» – қазіргі математиканың маңызды салаларының бірі. 

Оның негізгі ерекшелігі болып бір-бірінен алшақ сұрақтарды бір түрде зерттеуге 

мүмкіндік беретін, анализ проблемасын абстрактілі қарастырылуы болып табылады. 

Функционалдық анализге аз сөзбен шолу жасауға болмайтындықтан тек ең негізгі  

мәселелері  ғана қарастырылады. 

Пән функционалдық талдаудың негізгі мәселелерін, метрикалық және 

топологиялық кеңістіктерді, гильберттік кеңістікті, сызықтық функционалдар мен 

операторлар, операторлар алгебра, жалпыланған функциялар теориясының элементтерін 

қарастырады.  

«Функционалдық талдау» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) функционалдық талдаудың негізгі түсініктерін сипаттау;  

2) теориялық білімдерді практикалық мақсатта қолдану; 

3) тәсілдер, негізгі анықтамалар мен ұғымдарды сипаттау;  

4) негізгі теоремаларды мен дәлелдеулерді нақты есептерді шешуде қолдану; 

5) алынған білімдерді оқу пәндерін оқу барысында қолдану;  

6) курстың типтік есептерін шешу дағдыларын қалыптастыру.  

 

«Функциональный анализ» один из основных современных областей математики. 

Его особенностью является  переосмысление  с единых функционально-аналитических 

позиций известные в частных и конкретных случаях понятия, принципы, факты и усвоить 

их наиболее общие формулировки. В данном курсе рассматриваются лишь основные 

проблемы фуекционального анализа.  

Дисциплина рассматривает основные проблемы функционального анализа, 

метрические и топологические пространства, гильбертово пространство, линейные 

функционалы и операторы, алгебра операторов, элементы теории обобщенных функций.  

В результате изучения дисциплины «Функциональный анализ» обучающийся 

будет: 

1) характеризовать основные понятия функционального анализа;  

2) применять теоретические знания в практических целях; 

3) описывать подходы, основные определения и понятия;  

4) использовать основные теоремы и доказательства для решения конкретных 

задач; 

5) применять полученные знания при изучении учебных дисциплин;  

6) формировать навыки решения типовых задач курса. 

 

«Functional Analysis» one of the main modern areas of mathematics. Its feature is 

reconsideration from uniform functional and analytical positions concepts, known in special and 

concrete cases, the principles, the facts and to acquire their most general formulations. In this 

course only the main problems of the functional analysis are considered. 

The discipline views the main problems of functional analysis, metric and topological 

spaces, Hilbert space, linear functionals and operators, algebra of operators, elements of the 

theory of generalized functions.  

As a result of the discipline "Functional Analysis " the student will: 

1) characterizes the basic concepts of functional analysis;  

2) apply theoretical knowledge for practical purposes; 

3) describes approaches, basic definitions and concepts;  

4) uses basic theorems and proofs to solve specific problems ; 

5) apply the knowledge gained in the study of academic disciplines;  

6) forms the skills of solving typical problems of the course. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгебра негіздері Аналитикалық геометрия. Математикалық талдау 

Основы алгебры. Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Fundamentals of Algebra. Analytical geometry. Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы 

Дизайн и структура педагогических программных средств 

The design and structure of educational software 

 

Пәнді оқытудың мақсаты - болашақ мұғалімдерді педагогикалық бағдарламалық 

құралдармен жұмыс істей  білуге дайындау және дизайн жасау технологияларын 

меңгерту. 

Пән болашақ мұғалімдерді педагогикалық бағдарламалық құралдармен жұмыс 

істеуге дайындауға және оқу құралдарының дизайнын жасау үшін технологияларды 

меңгеруге бағытталған. Педагогикалық бағдарламалық құралдардың жіктелуі, 

педагогикалық бағдарламалық құралдардың даму мәселелері, дайын тестілік 

генераторлардың көмегімен тест тапсырмаларын дайындау, бейне-клиптерді және сандық 

бейнелерді өңдеу, мультимедиялық электрондық құжатты құру оқытылады.  

«Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы» пәнін 

оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) техника және ақпараттық технологиялар аумағындағы қазіргі заманғы 

құралдармен жұмыс жасау;  

2) ең тиімді педагогикалық бағдарламалық құралдарды таңдау; 

3) нақты бағдарламалық  құралдардың сапасын  дәйекті  таңдау; 

4) ЭЕМ-нің қазіргі заманғы аппараттық қамтамасыз етілуі мен есептеуіш 

техниканың  программалық құралдарын пайдалану; 

5) web-құжатты жасаудың арнайы бағдарламаларын қолдану; 

6) жаңа ақпараттық технологияларымен жұмыс жасау. 

 

Целью курса является подготовка будущих учителей работать с педагогическими 

программными средствами и освоение технологий для создания дизайна учебных 

средств.  

Дисциплина направлена на подготовку будущих учителей работать с 

педагогическими программными средствами и освоение технологий для создания 

дизайна учебных средств. Изучаются классификация педагогических программных 

средств, проблемы развития педагогических программных средств, подготовка тестовых 

заданий с помощью готовых тестовых генераторов, обработка видео-клипов и цифровых 

видео, создание мультимедийного электронного документа.  

В результате изучения дисциплины «Дизайн и структура педагогических 

программных средств» обучающийся будет: 

1) работать с современным оборудованием в области техники и информационных 

технологий;  

2) выбирать наиболее эффективные педагогические программные средства; 

3) выбирать качество конкретных программных средств; 

4) использовать современное аппаратное обеспечение ЭВМ и программные 

средства вычислительной техники; 

5) использовать специальные программы создания web-документа; 

6) работать с новыми информационными технологиями. 

 

The purpose of a course is training of future teachers to work with pedagogical software 

and development of technologies for creation of design of educational means.  
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The discipline is aimed at training future teachers to work with pedagogical software 

and the development of technologies for the design of educational tools. Classification of 

pedagogical software, problems of development of pedagogical software, preparation of test 

tasks by means of ready test generators, processing of video clips and digital video, creation of 

the multimedia electronic document are studied.  

As a result of the discipline "The design and structure of educational software" the 

student will: 

1) works with modern equipment in the field of technology and information 

technology;  

2) able to choose the most effective pedagogical software; 

3) able to consistently select the quality of specific software; 

4) able to use modern computer hardware and software; 

5) able to use special programs to create a web-document; 

6) works with new information technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerekvizita 

Бағдарламалау. Информатиканың теориялық негіздері. 

Программирование. Теоретические основы информатики. 

Programming. Theoretical fundamentals of informatics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Post-requisites 
Дипломдық жұмысты дайындау. 

Подготовка дипломной работы. 

Thesispreparation. 

 

 

Реляциялық алгебра 

Реляционная алгебра 

Relational Algebra 

«Реляциялық алгебра» пәні студенттерді негізгі математикалық нысандардың 

қасиеттерін  зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады  

Курстың мақсаты - пәннің негізгі ұғымдары мен білім-біліктерін беру.  

Пән деректер қорын ұйымдастырудың қазіргі математикалық принциптерін, 

деректер қорын басқарудың қазіргі жүйелерінде мәліметтер объектілерін құру және 

оларды бағдарламалау тәсілдерін, деректер қорын басқару жүйелерінде объекттерге 

операциялар жасауды, сондай-ақ олардың компьютерлік формадағы қасиеттерін 

бейнелейтін ақпаратты ұсынудың математикалық және алгоритмдік аппараттарын 

қарастырады  

«Педагогикалық бағдарламалық құралдардың дизайны және құрылымы» пәнін 

оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) алгебра және сандар теориясының негізгі анықтамаларын, ұғымдарын 

сипаттау; 

2) теорема түрлерін және олардың дәлелдеу тәсілдерін сипаттау;  

3) теориялық білімдерін практикалық мақсатта қолдану;  

4) есептеу және дәлелдеуге есептер шығару;  

5) нақты тақырыптар бойынша негізгі теорема мен қасиеттерді дәлелдей және 

құру; 

6) алынған білімдерді нақты есеп шығару барысында қолдану;  

7) алгебраның ЖОО және мектепте оқытылатын, басқа математикалық 

пәндермен байланысын көрсету; 

8) пән бойынша алынған білімдерді жақсарту және толықтыру және осы 

білімдерді өзінің кәсіптік қызметінде қолдану жұмыстарын жүргізу. 

 

Дисциплина «Реляционная алгебра» знакомит студентов с аналитическими 

методами изучения основных математических объектов  

Цель курса - дать основные понятия дисциплины. Научить применению в других 

областях математики, в математических исследованиях.  

Дисциплина рассматривает современные математические принципы организации 

баз данных, способы построения объектов данных и их программирования в 
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современных системах управления базами данных, математические и алгоритмические 

аппарат представления информации, отражающий моделируемый объект данных, 

представление операций над объектами в системах управления базами данных, а также 

их свойств в компьютерной форме.  

В результате изучения дисциплины «Реляционная алгебра» обучающийся будет: 

1) описывать основные определения, понятия алгебры и теории чисел; 

2) описывать виды теорем и способы их аргументации;;  

3) применятьтеоретические знания в практических целях;  

4) решать задачи на вычисление и доказывание;  

5) аргументировать и строить основные теоремы и свойства по конкретным 

темам; 

6) применять полученные знания при решении конкретных задач;  

7) демонстрировать связь алгебры с другими математическими дисциплинами, 

преподаваемыми в вузе и школе; 

8) проводить работу по улучшению и наполнению полученных знаний по 

дисциплине и использованию этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

 

Discipline «Relational Algebra»introduces students to the basic analytical methods of 

studying mathematical objects 

The purpose of a course to give the basic concepts of discipline. To teach to work with 

an algebraic and trionometrichesky form of complex number, to find the return matrix.  

The discipline considers modern mathematical principles of database organization, 

methods of construction of data objects and their programming in modern database management 

systems, mathematical and algorithmic apparatus of information representation, reflecting the 

simulated data object, representation of operations on objects in database management systems, 

as well as their properties in computer form.  

As a result of the discipline " The design and structure of educational software" the 

student will: 

1) able to describe basic definitions, concepts of algebra and number theory; 

2) is able to describe the types of theorems and methods of reasoning;;  

3) applies theoretical knowledge for practical purposes;  

4) able to solve problems of calculation and proof;  

5) able to argue and build basic theorems and properties on specific topics;; 

6) applies the knowledge gained in solving specific problems;  

7) demonstrates the connection of algebra with other mathematical disciplines taught at 

the University and school; 

8) able to work to improve and fill the knowledge gained in the discipline and the use 

of this knowledge in their professional activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар курстық және дипломдық  жобалауда қолданылуы 

мүмкін  

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном 

проектировании. 

Skills can be used in designing the course and degree 

 

Функциялар графиктерін салу әдістемесі 

Методика построения графиков функций 

Methods of charting functions 

 

«Функциялар графиктерін салу әдістемесі» пәні студенттерді  әр түрлы 

функциялардын графиктерін салу жолдарымен таныстырады 

Курстың мақсаты функцияның жалпы қасиеттерін зерттеу. Қарапайым 

түрлендірулерді пайдалана фунуциялардын графиктерін салу 
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Пән әр түрлі функциялардың графиктерін құру әдістемелерімен танысуға, 

функцияның жалпы қасиеттерін, функцияны бейнелейтін қисықтардың түрін, 

графиканың әртүрлі учаскелерінде табуға, графиканың сипатты нүктелерін табуға, 

қарапайым түрлендірулердің көмегімен графиктерді құруға, функцияны зерттеу тәртібін 

және оның графигін құрастыруды, қарапайым трансцендентті функциялардың графигін, 

күрделі графиктерді құру әдістемесін зерттеуге бағытталған.  

«Функциялар графиктерін салу әдістемесі» пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) функция ұғымы, берілу жолдары, оның негізгі қасиеттері, функцияны зерттеу 

әдістері, әр түрлі функциялардың графиктері, функция графиктерін құру әдістемесін 

сипаттау; 

2) алынған білімдерін математика және аралас пәндердің саласында практикада 

қолдану; 

3) функцияны зерттеуде функция графигін салудың әр түрлі тәсілдерін қолдану; 

4)  функция графигін салу әдістемесін көрсетіп, ұсыну; 

5) элементар функциялардың графиктерін ажырату; 

6) теңдеулерді, теңсіздіктерді функциялардың қасиеттерін және графиктерін 

пайдалана отырып есептеулер жүргізу. 

 

Дисциплина «Методика построения графиков функций» знакомит студентов с 

методиками построения графиков различных функций 

Цель курса исследовать общие свойства функции. Нахождение характерных точек 

графика. Исследование вида кривых, изображающих функцию, на разных участках 

графика.Построение графиков с помощью простейших преобразований 

Дисциплина направлена на ознакомление с методиками построения графиков 

различных функций, исследование общих свойств функции, вида кривых, изображающих 

функцию, на разных участках графика, нахождение характерных точек графика, 

построение графиков с помощью простейших преобразований, изучение порядка 

исследования функции и составления ее графика, графика простейших трансцендентных 

функций, методики построения усложненных графиков.  

В результате изучения дисциплины «Методика построения графиков функций» 

обучающийся будет: 

1) описывать понятие функции, пути передачи, ее основные свойства, методы 

исследования функций, графики различных функций, методику построения графиков 

функций.; 

2) применятьполученные знания на практике в области математики и смежных 

дисциплин; 

3) использовать различные способы построения графиков функций при 

исследовании функций; 

4) демонстрировать и предлагать методику построения графика функций; 

5) проводить расчеты,используя уравнения, неравенства, свойства и графики 

функций. 

 

Discipline «Methods of charting functions»introduces students to the methods of 

charting the various functions 

The purpose of a course to investigate the general properties of function. Finding of 

characteristic points of the schedule. Research of a type of the curves representing function on 

different sites of the schedule. Drawing plots using simple transformations 

Discipline aims to familiarize with the methods of plotting various functions, the study 

of General properties of functions of curves representing the function at different parts of the 

graph, finding the characteristic points in the graph, the graph construction using the simplest of 

transformations, the study of function research and compile its graphics, the simplest graphics 

of transcendental functions, methods of constructing complicated graphs.  

As a result of the discipline "Methods of charting functions " the student will: 

1) able to describe the concept of function, transmission path, its basic properties, 

methods of study of functions, graphs of various functions, the method of plotting functions.; 

2) applies the acquired knowledge in practice in the field of mathematics and related 

disciplines; 
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3) able to use different ways of plotting functions in the study of functions; 

4) demonstrate and propose a method of plotting functions; 

5) carrying out calculations using equations, inequalities, properties and graphs of 

functions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Ordinary Differential Equations 

 

«Қарапайым дифференциалдық теңдеулер» пәні  физика есептерінін 

математикалық үлгілерін құру әдістермен таныстырады 

Курстың мақсаты математикалық физика теңдеулері  облысында базалық білім 

беру. 

Пән жеке туынды теңдеулерді шешу әдістерімен таныстыруға және бастапқы 

мәліметтер бойынша дифференциалдық теңдеуді құрастыруға, дифференциалдық 

теңдеулерді шешу және құрастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыруға, физика 

мен техниканың әр түрлі аймақтарына теңдеулердің қосымшаларын қолдану 

қабілеттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

«Қарапайым дифференциалдық теңдеулер» пәнін оқыту нәтижесінде білім 

алушы: 

1) математикалық физика теңдеулерінің классификациясың және шешу әдістерін 

қолдану;  

2) дербес туындылы дифференциалдық теңдеуін шешу; 

3) физика мен математиканы бір-бірімен байланыстыру; 

4) күрделі шешімді есептеулерді жүргізу; 

5) теңдеу түрлеріне байланысты есептерді ажыра отырып, оларды шешу 

жолдарын ұсыну. 

 

Дисциплина «Обыкновенные дифференциальные уравнения»  знакомит с 

методологией построения математических моделей физических задач 

Цель курса  формирование знаний математических методов, используемых в 

фундаментальных физических теориях  

Дисциплина направлена на ознакомление с методами решения уравнений частных 

производных и составления дифференциального уравнения по исходным 

данным,формирование практических навыков решения и составления дифференциальных 

уравнении, использование приложения уравнений к различным областям физики и 

техники.  

В результате изучения дисциплины «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения» обучающийся будет: 

1) применять методы решения и классификации уравнений математической 

физики;  

2) решать дифференциальное уравнение в самостоятельном производном; 

3) связывать физику и математику друг с другом; 

4) производить расчеты сложного решения; 

5) предлагать пути их решения, отделив задачи, связанные с видами уравнения. 

 

Discipline "Ordinary Differential Equations" introduces the methodology of 

constructing mathematical models of physical problems 
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The purpose of the course formation of knowledge of mathematical methods used in 

fundamental physical theories 

The discipline is aimed at familiarization with the methods of solving partial differential 

equations and compiling a differential equation from the source data,the formation of practical 

skills of solving and compiling differential equations, the use of the application of equations to 

various fields of physics and technology.  

As a result of the discipline "Ordinary Differential Equations " the student will: 

1) applies methods of solution and classification of equations of mathematical physics;  

2) solves a differential equation in an independent derivative; 

3) connects physics and mathematics with each other; 

4) capable of calculating complex solutions; 

5) offers ways to solve them by separating the problems associated with the types of the 

equation. 

Пререквизиттер / пререквизиты 

Дифференциалдық теңдеулер 

Дифференциальные уравнения 

Differential Equations 

Постреквизиттер / постреквизиты 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice 

 

 


