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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit  

«Есептеу математикасы», «Дифференциалдық теңдеулер» траекториялары бойынша 

жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: 

«Вычислительная математика», «Дифференциальные уравнения» 

General educational disciplines for educational trajectories::«Сalculus mathematics», 

«Differential Equations» 

1. 

EKN – 2101 

ОЕP  - 2101 

BEE – 2101 

Экономика және кәсіптіккерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

 The basice of Economiics and entrepreneurship 

5 

OTKN - 2101 

OBZh – 2101 

LSB – 2101 

Өмір тіршілігінің  қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности и жизнедеятельности  

Life Safety Basics 

ETD - 2101 

EUR – 2101 

ESD – 2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и  устойчивое развитие 

Ecology and  steady development 

OOT-2101 

Sam-2101 

SK-2101 

Өзін-өзі тану  

Самопознание 

Self-knowledge 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines –  

60 кредит/кредитов/credit 

«Есептеу математикасы», «Дифференциалдық теңдеулер» траекториялары бойынша 

базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Вычислительная 

математика», «Дифференциальные уравнения» 

Basic disciplines for educational trajectories:«Сalculus mathematics», «Differential 

Equations» 
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EM 2202 

EM -2202 

EM -2202 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics 

5 MEShP -2202 

PRMZ -2202 

 PWDMP -2202 

Математикалық есептер шешу практикумы 

Практикум по решению математических задач 

Practical work on decision of mathematical 

problems 

3 

ZhT -2203 

TM -2203 

ST -2203 

Жиындар теориясы 

Теория множеств 

Set Theory 
6 
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AST -2203 

ATCh -2203 

ATN -2203 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 

4 

MAU -2204 

MAT -2204 

MAT -2204 

Математикалық анализ-3 

Математический анализ-3 

Mathematical analysis-3 
6 

NA-2204 

DA-2204 

AA-2204 

Нақты анализ 

Действительный анализ 

Actual analysis 

5 

MAT -2205 

 MACh-2205  

MAF -2205 

Математикалық анализ-4 

Математический анализ-4 

Mathematical analysis-4 
5 

ZhKESh -2205 

RZPT -2205 

SPID -2205 

Жоғары қиындықты есептерді шешу 

Решение задач повышенной трудности 

Solving problems of increased difficulty 

6 

MFТ -3206 

UMF -3206 

EMP -3206 

Математикалық физика теңдеулері  

Уравнения   математической физики 

Equations of Mathematical Physics 
6 

PTI -3206 

 IZP -3206 

PDI -3206 

Параметрден тәуелді интегралдар 

Интегралы зависящие от параметра 

Parameter-dependant integrals 

7 

 

GEShP -3207 

PRGZ -3207 

PWDGP -3207 

Геометриялық есептерді шешу практикумы 

Практикум по решению геометрических задач 

Practical work on decision of geometrical problems 

6 

 

MOKTM -3207 

STTOM -3207 

MTTTM -3207 

Математиканы оқытудағы қазіргі теориялар мен 

технологиялар  

Современные теории и технологии в обучении 

математике  

Modern theories and technologies in teaching 

mathematics 

8 

FB-3208 

PF-3208 

 PF-3208 

Fortran бағдарламалау  

Программирование на  Fortran  

Programming in Fortran 
6 

BT -3208 

YaP -3208 

PL -3208 

Бағдарламалау тілдері  

Языки программирования 

Programming Languages 

9 

MOA -3209 

MPM -3209 

MTM -3209 

Математиканы оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания математики 

Methods of teaching mathematics 
5 MTM -3209 

IMM -3209 

HMM -3209 

Математика тарихы мен методологиясы 

История и методология математики 

History and methodology of mathematics 

10 

KKSZhK -3210  

POPDA -3210 

LBPAA -3210 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері  

Правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционной культуры  

Legal basics of ptofessional activity and anti-

corruptional culture 
5 

UD -3210  

NT -3210 

NT -3210 

Ұлттық дәстүрлері  

Национальные традиции  

National traditions 

MM-3210 

MM-3210 

MM-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 
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11 

Din -3211 

Rel -3211 

RS -3211 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

5 
Olk -3211 

Kra -3211 

LH -3211 

Өлкетану  

Краеведение  

Local history 

MM-3211 

MM-3211 

MM-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

 

12 

KSZhP - 3212 

MOS -3212 

MPC -3212 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 

5 

OMOIB – 3212 

IPPO – 3212 

IATL - 3212 

 

Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар  

Инновационные подходы в преподавании и 

обучении  

Innovative approaches in teaching and learning 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Есептеу математикасы »,  «Дифференциалдық теңдеулер» траекториялары бойынша 

кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: « Вычислительная 

математика »,  «Дифференциальные уравнения» 

Main disciplines for educational trajectories:  « Сalculus mathematics »,  «Differential 

Equations» 

13 

GTK -4313 

PTG -4313 

AGT -4313 

Графтар теориясының қолданылулары 

Приложения теории графов 

Applications of graph theory 

5 
MPMKK -4313 

PMPShK -4313 

UMPSC -4313 

Математикалық пакеттерді мектеп курсында 

қолдану 

Применение математических пакетов в 

школьном курсе 

The use of mathematical packages in the school 

course 

 14 

DMML -4314 

DMML 4314 

DMML -4314 

Дискретті математика және математикалық 

логика  

Дискретная математика и математическая 

логика 

Discrete Mathematics and Mathematical Logic 
6 

DM -4314 

DM -4314 

DM -4314 

Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete Mathematics 

15 

AST -4315 

TRS -4315 

TDS -4315 

Айырымдық схемалар теориясы 

Теория разностных схем 

Theory of difference schemes 
5 

ML -4315 

ML -4315 

ML -4315 

Математикалық логика 

Математическая логика 

Mathematical Logics 

16 

FZh -4316 

PF -4316 

AF -4316 

Функцияларды жуықтау  

Приближение функций  

Approximation of functions 
5 

OEShP -4316 Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 
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PROZ -4316 

WOPS -4316 

Практикум по решению олимпиадных задач 

Workshop on the Olympiad problem solving 

17 

DTShSA -4317 

ChMRDU -4317 

NMSDE -4317 

Дифференциалдық теңдеулерді шешудің 

сандық әдістері 

Численные методы решения 

дифференциальных  уравнений  

Numerical methods for solving differential 

equations 
5 

AF -4317 

SF -4317 

SF -4317 

Арнайы функциялар 

Специальные функции 

Special features 

18 

EA -4318 

MV -4318 

CM -4318 

Есептеу әдістері 

Методы вычислений 

Computing methods 

5 
DTShP-4318 

PRDU-4318 

PWDDE-4318 

Дифференциалдық теңдеулер шешу 

практикумы 

Практикум по решению дифференциальных 

уравнений 

Practical work on decision of differential 

equations 

19 

UA -4319 

MO -4319 

MO -4319 

Үйлесімдеу әдістері 

Методы оптимизаций 

Methods of optimization 

5 Bagd -4319 

Prog -4319 

Prog -4319 

Бағдарламалау 

Программирование 

Programming 
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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 теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: 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 обучения 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) генерировать предпринимательские идеи. 

 

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. 

Content of discipline: 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 
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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: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта мектеп 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы  

    Учебно-воспитательная педагогическая практика  

           Training and educational teaching practice 

  

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

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; 
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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 

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; 
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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. 

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 

 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable 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 дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

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

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) 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, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

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

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

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 
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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: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic 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: 

Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы  

           Учебно-воспитательная педагогическая практика  

           Training and educational teaching practice 

 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  
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Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Элементарлық математика  

Элементарная математика  

Elementary mathematics 

«Элементарлық математика » пәні фундаментальды пәндердің бірі болып келеді.  

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.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерді қосады : Арифметика. Рационал өрнектерді 

түрлендіру. Иррационал өрнектерді түрлендіру. Бүтін сандардың ЕҮОБ және ЕКОЕ. 

Евклид алгоритмі.  Математикалық индукция әдісі. Тригонометриялық және кері 

тригонометриялық өрнектерді түрлендіру. Көресткіштік-логарифмдік өрнектерді 

түрлендіру. Рационал теңдеулер. Иррационал теңдеулер. Рационал және иррационал 

теңдеулер жүйелері. Алгебралық теңсіздіктер. Транцендентті теңдеулер мен  

теңсіздіктер. Планиметрия. Стереометрия. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы  

1)Элементарлық математиканың негізгі ұғымдарын , анықтамаларын, формулаларын 

білуін көрсететін болады; 
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2) басқа оқу пәндерін оқу кезінде практикалық міндеттерді шешуге білімін қолданатын 

болады;  

3) негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдары мен дәлелдерін түсінеді, оларды 

нақты міндеттерді шешу кезінде қолданатын болады; 

4) ақпаратты жинақтап, талдап, кәсіби қызметте қолданатын болады 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Элементарная математика » является одним из основных курсов .  

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 

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Арифметика. 

Преобразование рациональных  выражений. Преобразование иррациональных  

выражений. Метод математической индукции. Тригонометоические уравнения и 

неравенства. Планиметрия. Стереометрия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных понятий , определений,  формул элементарной 

математики;  

2) примененять знания к решению практических задач при изучении других учебных 

дисциплин;  

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь применять 

их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию, использовать в профессиональной 

деятельности 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline "Elementary mathematics" is one of the main courses . 

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 content of the discipline includes the following sections: Arithmetic. Transformation 

of rational expressions. Transformation of irrational expressions. The method of mathematical 

induction. Trigonometric equations and inequalities. Planimetry. Stereometry. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts, definitions, formulas of elementary mathematics;  

2) apply knowledge to solving practical problems in the study of other academic disciplines;  

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be able to apply 

them in solving specific problems; 

4) summarize, analyze information, use in professional activities 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

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 
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Математикалық есептер шешу практикумы 

Практикум по решению математических задач 

Practical work on decision of mathematical problems 

«Математикалық есептер шешу практикумы» пәнімектеп курсындағы 

математикалық есептерді тиімді әрі рационалды шығару  қажетті әдіс тәсілдермен 

таныстырады 

Пәннің оқыту мақсаттары: болашақ математика мұғалімі болатын студенттердің 

мектептегі математика курсы бойынша білім, білік , дағдыларын  қалыптастыру және   әр 

уақытта бақылау. 

 Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады :теңбе-тең түрлендірулер. 

Рационал, иррационал өрнектерді түрлендіру. Көрсеткіштік-логарифмдік өрнектерді 

түрлендіру. Теңсіздіктерді дәлелдеу. Теңдеулер, теңдеулер мен теңсіздіктер жүйелері. 

Тригонометриялық және кері тригонометриялық өрнектер. Геометрия. Планиметрия. 

Стереометрия. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық есептерді, негізгі формулаларды және олардың дәлелдерін, негізгі 

ұғымдар мен терминдерді шешудің негізгі әдістерін білу 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда Құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдары мен дәлелдемелерін түсіну 

4) ақпаратты жалпылау, талдау математикалық терминдер мен фразаларды қолдану, 

есептер түрлерін ажырату 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина  «Практикум по решению математических задач» знакомит студентов  

со  стандартными и нестандартными способамирешения математических задач 

школьного курса.      

Цели и задачи дисциплины: формирование и постоянный контроль 

сформированности знаний, умений и навыков  студентов - будущих учителей по 

школьному курсу математики.   

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Тождественные 

преобразования. Преобразование рациональных, иррациональных выражений. 

Преобразование показательных, логарифмических выражений. Доказательство 

неравенств. Уравнения, системы уравнений и неравенств. Тригонометрические и 

обратные тригонометрические выражения. Геометрия. Планиметрия. Стереометрия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основных методов решения математических задач, 

основныех формул и их доказательства, основных понятий и терминов 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем 

4) обобщать, анализировать информацию применять математические термины и фразы, 

различать типы задач 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Practical work on decision of mathematical problems»familiarizes students 

with standard and non-standard ways to solve mathematical problems of a school course. 

Purposes and problems of discipline: formation and a constant control of formation of 

knowledge, skills of students - future teachers of a school course of mathematics.   

Training in the solution of mathematical tasks in the standard and non-standard ways.      

It is aware are considered:  Identical transformations. Transformation of rational, 

irrational expressions. Transformation of indicative, logarithmic expressions. Proof of 
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inequalities. Equations, systems of the equations and inequalities. Trigonometrical and return 

trigonometrical expressions. Geometry. Planimetry. Stereometry 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic methods of solving mathematical problems, basic formulas 

and their proof, basic concepts and terms 

2) competent in the selection of the efficient method to find solutions, testing how plausible 

these decisions.  

3)understand formulations and proofs of basic properties and theorems 

4) generalize, analyze information apply mathematical terms and phrases, distinguish types of 

problems 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі 

Теория и методика обучения математике 

The theory and technique of training math 

 

 

Жиындар теориясы 

Теория множеств 

Set Theory 

«Жиындар теориясы»пәні жиындар теориясының аксиоматикасымен, әдіс 

тәсілдермен таныстырады 

Пәнді оқытудың мақсаты: жиындар теориясының бастапқы ұғымдарын оқыту, 

сонымен қатар, жиындар теориясының аксиоматикасы, теоретикалық-жиындық 

концепцияларды жүйелеу мен логикалық және алгоритмдік ойлау әдіс-тәсілдерін 

қолдануды көрсету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады :  Жиын, ішкі жиын, жиын 

элементі, бірігу, қиылысу, жиындар айырмасы ұғымдарының мағынасың түсіндіру; 

жиындарға амалдар қолдануды,Эйлер-Венн диаграммалары көмегімен логикалық 

есептерді шешуді үйрету. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жиындар теориясының негізгі ұғымдары мен әдістерін білу 

2) математикалық әдістерді қолдануда, математикалық ұғымдарды формальды тілмен 

сипаттауда құзыретті 

 3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін түсіну, 

оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) ақпаратты жалпылау, талдау , жиындар теориясының ұғымдары мен бекітулерін дұрыс 

қолдану. 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Теория множеств» знакомит студентов с аксиоматикой, методами 

исследованния теории множеств   

Цель курса дать основные пончтия теории множеств, показать применение 

аксиоматики теории множеств  теоретико-множественные концепции, логические, 

алгоритмические методы. 

Исследовать понятия множество, подмножество, объединение, 

пересечение,разность множеств  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: отношения и операции 

определяемые на множествах. Решение логических задач с помощью диаграмм Эйлера-

Венна. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий и методы теории множеств 

2) компетентным в использовании математических приемов, описании математических 

понятий формальным языком 

 3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию , правильно применять понятия и утверждения  

теории множеств. 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline "Set Theory" introduces students to the axioms, methods of investigation of set 

theory 

The purpose of a course to give the main a ponchtiya of the theory of sets, to show 

application of axiomatics of the theory of sets set-theoretic concepts, logical, algorithmic 

methods. 

It is aware are considered: To investigate concepts a set, a subset, association, crossing, a 

difference of sets Various relations and operations defined on sets. The solution of logical tasks 

by means of Euler-Wenna's charts. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts and methods of set theory 

2) competent in the use of mathematical techniques, the description of mathematical concepts in 

formal language 

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be able to apply 

them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze information , correctly apply the concepts and statements of set theory. 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгебражәнесандартеориясы.  Математикалық талдау 

Алгебра и теория чисел.  Математический анализ. 

Algebra and theory of numbers.  Mathematical analysis 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жоғары қиындықты есептерді шешу 

          Решение задач повышенной трудности 

          Solving problems of increased difficult. 

  

 

Алгебра және сандар теориясы 

Алгебра и теория чисел 

Algebra and theory of numbers 

«Алгебра және сандар теориясы» пәні студенттерді негізгі математикалық 

нысандардың қасиеттерін  зерттеудің аналитикалық әдістерімен таныстырады  

Курстың мақсаты Бір қасиеттерге ие нақты объектілер жүйесіне негізделген 

абстрактілі объектілер жүйесін зерттеу, оларға қолданылатын амалдарды және осы 

амалдардың қасиеттерін білу..  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады :комплекс санның алгебралық және 

тригонометриялық формасына амалдар қолдана білу, кері матрица табу, матрицалық 

теңдеулер шешу, анықтауыштарды есептей білу, Крамер, Гаусс, Лаплас т.с.с. әдістерді 

қолданып сызықтық теңдеулер жүйесін шешу, сызықтық кеңістік, ішкі кеңістіктердің 

базисі мен өлшемділіктерін табусандардың ең үлкен ортақ бөлгіші мен ең кіші ортақ 

еселігі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) алгебра анықтамаларының негізгі ұғымдарын және сандар теориясын білу 

2) оқу бағдарламасында қамтылған математикалық тәсілдерді қолдануда құзыретті және 

нақты жағдайға сәйкес шешім әдісін таңдай алады.  
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3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін түсіну, 

оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) ақпаратты жалпылау, талдау Алгебра және сандар теориясының ЖОО-да оқытылатын 

басқа математикалық пәндермен байланысын көруДисциплина «Алгебра и теория чисел» 

знакомит студентов с аналитическими методами изучения основных математических 

объектов  

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Цель курса дать основные понятия дисциплины. Научить применению в других 

областях математики, в математических исследованиях.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: алгебраическая и 

трионометрическая формакомплексного числа, матрицы. Системы  линейных уравнений , 

методы Крамера , Гаусса, Лапласа.  понятий линейное пространство, базис и размерность  

подпространства,Нахождение НОК и НОД чисел 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий определений алгебры и теории чисел 

2) компетентным в использовании математических приемов, содержащихся в учебной 

программе, и способен выбрать метод решения, соответствующий конкретной ситуации. 

 3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию видеть связь алгебры и теории чисел с другими 

математическими дисциплинами, изучаемыми в вузе  

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Algebra and theory of numbers»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.  

It is aware are considered: To solve systems of the linear equations by means of Kramer, 

Gauss, Laplace's methods. To teach application of concepts linear space, basis and dimension of 

a subspace in other areas of mathematics, in mathematical researches.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic concepts, definitions of algebra and number theory 

2) competent in the use of mathematical techniques contained in the curriculum, and is able to 

choose a method of solution appropriate to the specific situation.  

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be able to apply 

them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze information to see the relationship of algebra and number theory with 

other mathematical disciplines studied at the University 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, элементарлық математика 

Школьный курс математики, элементарная математика  

School course of mathematics, elementary Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дискретті математика Математикалық логика 

Дискретная математика Математическая логика 

Discrete Mathematics Mathematical Logics 
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Математикалық анализ-3 

Математический анализ-3 

Mathematical analysis-3 

«Математикалық талдау-3» пәні жоғары математиканың және ғылыми- жаратылыс 

білімінің негізін қалайтын пән. 

Курстың мақсаты негізгі дифференциалдық  және интегралдық есептеуілер болып 

келнтің 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. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Көп айнымалыдан тәуелді 

функциялардың дифференциалдық есептеуі. сандық  қатарлар функциялдық  қатарлар 

теориясы 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық талдау негіздерін білуін көрсету 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3) басқа пәндерді оқытуда математикалық талдау әдістерін қалай пайдалану керектігін 

түсіну  

4) ақпаратты жинақтау, талдау 

5) негізгі ұғымдарды меңгеруге ықпал ететін типтік есептерді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің бастапқы дағдыларын дамытуға ықпал ететін есептерді шешу 

 

«Математический анализ-3»  это математическая наука, которая составляет 

фундамент математического и естественнонаучного образования. 

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. 

 Содержание дисциплины включает следующие разделы: Дифференциальные 

исчисления функций многих переменных. Теория числовых рядов, фуекциональные 

ряды.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ математического анализа 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать то, как использовать методы математического анализа в изучении других 

предметов  

4) обобщать, анализировать информацию 

5)решать типовые задачи, способствующих усвоению основных понятий, а также задачи, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования 

 

«Mathematical analysis-3»is a mathematical science that is the foundation of 

mathematics and science education. 

Course objective: to explorethe basic concepts andmethods ofthe studyvariablesby 

meansof infinitesimal analysis, which is based onthe theory ofdifferential and integral calculus; 

learn the basicmethods of solvingtypical problemsof the disciplineand be able toapply them in 

practice. 

It is aware are considered: Differential calculations of functions of many variables. The 

theory ofnumerical series, functional series. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate basic knowledge of mathematical analysis 

2) competent in the selection of the efficient method to find solutions, testing how plausible 

these decisions.  

3) understand how to use the methods of mathematical analysis in the study of other subjects  

4) summarize, analyze information 

5) solve typical tasks that contribute to the assimilation of basic concepts, as well as tasks that 

contribute to the development of initial skills of scientific research 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық анализ-1Математикалық анализ-2  

Математический анализ-1Математический анализ-2  

Mathematical analysis-1 Mathematical analysis-2    

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Математикалық анализ -4 Дифференциалды теңдеулер Функционалдық талдау  

Математический анализ -4 Дифференциальные уравнения Функциональный анализ  

Mathematical analysis -4 Differential equations  Functional analysis 

 

 

Нақты анализ 

Действительный анализ 

Actual analysis 

Классикалық анализде көбінесе сан аралыктарында аныкталған сыптығыр 

функциялар зерттеледі «Нақты анализдәе, жалпы алғанда, кезкелген сандық жиындарда 

анықталған функциялар қарастырылады.  

Мұндагы белорта мәселе - осы заманғы математикада және оның колдануларында 

аса маңызды. Студенттердің осы теориядағы объекттерді ұғып, оларды пайдалана білуі, 

теорияның аналитикалық аппаратын, өзіңдік ерекше әдістерің иrepyi - курстың негізгі 

талабы. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Лебег өлшемі мен интегралының 

теориясы 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Нақты талдау негіздерін білуін көрсету 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3) басқа пәндерді оқытуда нақты талдау әдістерін қалай пайдалану керектігін түсіну  

4) ақпаратты жинақтау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

В классическом анализе в основном исследуются функции определенные на 

числовых промежутках.В «Действительном анализе» рассматриваются функции 

заданные на любых числовых множествах. 

Основная цель курса изложение основных понятий и фактов, без знания которых 

была бы неполноценной аналитическая культура специалиста-математика, но так же 

было бы затруднительно изучение многих других разделов современной математической 

науки.   

Содержание дисциплины включает следующие разделы: теория меры , интеграла 

Лебега 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ действительного анализа 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать то, как использовать методы действительного анализа в изучении других 

предметов  

4) обобщать, анализировать информацию 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

In the classical analysis the functions defined on numerical intervals are generally 

investigated. In «Actual analysis» generally to a case the functions set on any numerical sets are 

considered.  

A main objective of a course«Actual analysis» the statement of the basic concepts and the 

facts  
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It is aware are considered: the theory of a measure and Lebesgue's integral without which 

knowledge there would be defective an analytical culture of the specialist mathematician, but 

would also be difficult studying of many other sections of modern mathematical science.   

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate basic knowledge of Actual  analysis 

2) competent in the selection of the efficient method to find solutions, testing how plausible 

these decisions.  

3) understand how to use the methods of аctual analysis in the study of other subjects  

4) summarize, analyze information 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық анализ  

Математический анализ  

Mathematical analysis  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Функционалдық талдау есептерін шешу практикумы 

Практикум по решению задач функционального анализа 

Practical work on decision of problems of functional analysis 

 

 

Математикалықанализ-4 

Математическийанализ-4 

Mathematicalanalysis-4 

«Математикалық талдау-4» пәні жоғары математиканың және ғылыми- жаратылыс 

білімінің негізін қалайтын пән. 

Курстың мақсаты көп айнымалыдан тәуелді функциялардың интегралдық есептеуі 

теорисымен , өріс теориясымен таныстыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Еселі интегралдар,Фурье 

қатарлары, еселі интегралдар, қисық сызықты интегралдармен жұмыс істеуді қйрету. 

Беттік интегралдар. Өлшем және Лебег интегралы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық талдау негіздерін білуін көрсету 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3) басқа пәндерді оқытуда математикалық талдау әдістерін қалай пайдалану керектігін 

түсіну  

4) ақпаратты жинақтау, талдау 

5) негізгі ұғымдарды меңгеруге ықпал ететін типтік есептерді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің бастапқы дағдыларын дамытуға ықпал ететін есептерді шешу 

 

«Математический анализ-4»  это математическая наука, которая составляет 

фундамент математического и естественнонаучного образования. 

Цель курса ознокомить с теорией интегрального исчисления функций многих 

переменных,с теорией поля.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: ряды Фурье, кратные 

интегралы, криволинейные интегралы. Поверхностные интегралы. Мера и интеграл 

Лебега.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ математического анализа 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать то, как использовать методы математического анализа в изучении других 

предметов  

4) обобщать, анализировать информацию 

5)решать типовые задачи, способствующих усвоению основных понятий, а также задачи, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования 
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«Mathematical analysis-4»is a mathematical science that is the foundation of 

mathematics and science education. 

The purpose of a course to acquaint with the theory of integral calculus of functions of 

many variables, with the theory of a field.  

It is aware are considered: To teach to work with Fourier's ranks, multiple integrals, 

curvilinear integrals. Superficial integrals. Measure and Lebesgue's integral.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate basic knowledge of mathematical analysis 

2) competent in the selection of the efficient method to find solutions, testing how plausible 

these decisions.  

3) understand how to use the methods of mathematical analysis in the study of other subjects  

4) summarize, analyze information 

5) solve typical tasks that contribute to the assimilation of basic concepts, as well as tasks that 

contribute to the development of initial skills of scientific research 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық анализ-1, Математикалық анализ-2, Математикалық анализ-3 

Математический анализ-1, Математический анализ-2, Математикалық анализ-3 

Mathematic alanalysis-1, Mathematic alanalysis-2 , Mathematic alanalysis-3  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Дифференциалды теңдеулер, Функционалдық талдау 

Дифференциальные уравнения, Функциональный анализ 

Differential equations, Functional analysis 

 

 

Жоғары қиындықты есептерді шешу 

Решение задач повышенной трудности 

Solving problems of increased difficulty 

«Жоғары қиындықты есептерді шешу» курста 5-6 сынып математикасы, 7-11 

алгебра, 7-11 сынып геометрия пәндері курсындағы жоғары қиындықты есептерді 

шешудің айла әдістері қарастырылады. 

Курс мақсаты Мектеп математикасынан белгілі мәліметті талдап 

қорыту(анықтамаларды, теоремеларды, дәлелдемелерін араларындағы байланыстарды 

есеп шығару әдістерін). 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математикалық  индукция 

принципі, алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктерге шолу, оларды шешү жолдары, 

жазықтықта геометриялық салулар, трансцендік теңдеүлер, векторлық алгебра. 

Практикада осы мәліметтерді қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) анықтаудың негізгі ұғымдарын, теңдеулерді, теңсіздіктерді және олардың жүйелерін 

шешу әдістері білуін көрсету  

2) математикалық әдістерді, геометрия әдістерін (түрлендірулер, векторлық, 

координаттық) қолдануда құзыретті және оларды геометриялық есептерді шешуде 

қолдану; теңдеулерді, теңсіздіктерді, есептерді шешуде стандартты емес әдістерді 

қолдану 

3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін түсіну, 

оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) алынған нәтижені жинақтау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

В курсе  «Решение задач повышенной трудности» рассматриваетприемы и методы 

решения задач повышенной сложности в курсе математики  5-6 классов; алгебры 7-11; 

геометрии 7-11классов. 
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Цель курса Обобщение известных сведений школьной математики (определений, 

теорем, их доказательств, связи между ними, методов решения задач), применение этого 

материала к решению практических задач. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Принцип математической 

индукции, обзор алгебраических уравнений и неравенств, способы решения, 

геометрические преобразования на плоскости,трансцендентные уравнения, векторная 

алгебра.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий определений методы решения уравнений, 

неравенств и их систем 

2) компетентным в использовании математических приемов, методов геометрии 

(преобразований, векторный, координатный) и применять их при решении 

геометрических задач; применять нестандартные методы при решении уравнений, 

неравенств, задач 

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь применять 

их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать полученный результат 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline  «Solving problems of increased difficulty» examines techniques and methods 

for solving problems of high complexity in the course of mathematics of 5-6 classes; algebra 7-

11; 7-11klassov geometry. 

The course considers receptions and methods of the solution of problems of the increased 

complexity it is aware of mathematics of 5-6 classes; algebras 7-11; geometry of 7-11 classes.  

It is aware are considered: The principle of mathematical induction, the review of the 

algebraic equations and inequalities, ways of the decision, geometrical transformations on the 

planes, the transcendental equations, vector algebra. Synthesis of known data of school 

mathematics (definitions, theorems, their proofs, communication between them, methods of the 

solution of tasks), use of this material to the solution of practical tasks. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts definitions methods for solving equations, 

inequalities and their systems 

2) competent in the use of mathematical techniques, methods of geometry (transformations, 

vector, coordinate) and apply them in solving geometric problems; apply non-standard methods 

in solving equations, inequalities, problems 

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be able to apply 

them in solving specific problems; 

4) generalize, analyze the result 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

 Элементарлық математика  

  Элементарная математика  

 Elementary mathematics  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

 Практикум по решению олимпиадных задач 

 Workshop on the Olympiad problem solving 

 

 

Математикалық физика теңдеулері  

Уравнения математической физики 

Equations of Mathematical Physics 

«Математикалық физика теңдеулері» пәні  физика есептерінін математикалық 

үлгілерін құру әдістермен таныстырады 
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Курстың мақсаты Математикалық физика теңдеулері  облысында базалық білім 

беру 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математикалық  физиканың 

негізгі теңдеулері. Гиперболалық типтес теңдеулер. Эллиптикалық типтес теңдеулер. 

Параболалық типтес теңдеулер. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық физика теңдеулерінің негізгі түрлерін және оларды шешу әдістерін 

білу  

2) шешімдерді іздеу үшін осы шешімдердің қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере 

отырып. тиімді әдісті таңдауда құзыретті,  

3) Математикалық физика теңдеулері мен дифференциалдық теңдеулер теориясының 

негізгі фактілерін, концепцияларын, принциптерін түсіну 

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Уравнения математической физики»  знакомит с методологией 

построения математических моделей физических задач 

Цель курса  формирование знаний математических методов, используемых в 

фундаментальных физических теориях  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Основные уравнения 

математической физики. Уравнения гиперболического типа. Уравнения эллиптического 

типа. Уравнения параболического типа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основных типы уравнений математической физики и 

методами их решений  

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать основные факты, концепции, принципы теорий дифференциальные 

уравнений и уравнений математической физики 

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

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 

It is aware are considered: The fundamental equations of mathematical physics. The 

hyperbolic Equations. The еlliptic equations. The parabolic equation. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic types of equations of mathematical physics and methods 

of their solutions  

2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how plausible 

these solutions are.  

3) understand the basic facts, concepts, principles of the theory of differential equations and 

equations of mathematical physics 

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / пререквизиты 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Ordinary Differential Equations 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 
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Математикалық физика есептерін шешудің сандық әдістері 

Численные методы решения задач математической физики 

Numerical methods for solving mathematical physics 

 

 

Параметрден тәуелді интегралдар 

Интегралы зависящие от параметра 

Parameter-dependant integrals 

Мамандық бойынша білім алу барысында «Параметрден тәуелді интегралдар» 

пәнін зерделеудің маңызы өте зор.  

Курстың мақсаты пәннің негізгі ұғымдары мен білім-біліктерін беру, элементарлық 

теориясымен таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Интегралдардың бірқалыпты 

жинақталуы. Бірқалыпты жинақталу шарты. Интегралдардың бірқалыпты жинақталын 

қолдану. Параметр бойынша өзіндік емес интегралдардың үзіліссіздігі және 

дифференциалдануы. Кейбір интегралдарды есептеуге қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық талдау негіздерін білуін көрсету 

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3) басқа пәндерді оқытуда математикалық талдау әдістерін қалай пайдалану керектігін 

түсіну  

4) ақпаратты жинақтау, талдау 

5) негізгі ұғымдарды меңгеруге ықпал ететін типтік есептерді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің бастапқы дағдыларын дамытуға ықпал ететін есептерді шешу 

 

 Дисциплина «Интегралы зависящие от параметра» готовит студента к восприятию 

математического аппарата специальных дисциплин 

Цель курса дать основные понятия дисциплины. Ознакомить с элементарной  

теорией.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Равномерная сходимость 

интегралов. Условие равномерной сходимости. Использование равномерной сходимости 

интегралов. Непрервность и дифференцируемость несобственных интегралов по 

параметру. Применение к вычислению некоторых интегралов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ математического анализа 

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать то, как использовать методы математического анализа в изучении других 

предметов  

4) обобщать, анализировать информацию 

5)решать типовые задачи, способствующих усвоению основных понятий, а также задачи, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования 

 

Discipline "Parameter-dependant integrals" prepares students to the perception of the 

mathematical apparatus of special subjects 

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

elementary theory.numerical sequences, numerical and the fuyektsionalnykh of ranks. 

 It is aware are considered:  the real numbers, functions depending on one variable. Not 

own integrals. Differential calculations of functions of many variables. Integrated calculations 

of functions of many variables. Multiple integrals. Curvilinear integrals. Superficial integrals. 

Fourier's ranks. Fourier's integrals.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate basic knowledge of mathematical analysis 

2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how plausible 

these solutions are.  

3) understand how to use the methods of mathematical analysis in the study of other subjects  
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4) summarize, analyze information. 

5) solve typical tasks that contribute to the assimilation of basic concepts, as well as tasks that 

contribute to the development of initial skills of scientific research 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық анализ  

Математический анализ  

Mathematical analysis  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Арнайы функциялар 

Специальные функции 

Special features 

 

 

Геометриялық есептерді шешу практикумы  

Практикум по решению геометрических задач 

Practical work on decision of geometrical problems 

«Геометриялық есептерді шешу практикумы»пәні мектеп бағдарлама көлеміне 

енген геометриялық  есептерін шығару қажетті әдіс тәсілдермен таныстырады 

Оқытудың мақсаты: планиметрияның,  стереометрияның негізгі бастапқы 

ұғымдарымен,  әдістерімен таңыстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Геометриялық түрлендірулер 

әдісі, салу есептерін шешудің алгебралық әдісі, симметрия әдісі , параллель көшіру әдісі,  

айналдыру әдісі,  гомотетия әдісі. Геометриялық есептерді  координаталар әдісімен 

шешу.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) геометрияның негізгі ұғымдарын, анықтамаларын, әдістерін (түрлендірулер, 

векторлық, координаттық) білуін көрсету 

 2) математикалық әдістерді қолдануда құзыретті және оларды геометриялық есептерді 

шешуде қолдану 

3)негізгі қасиеттері мен теоремаларының тұжырымдалуы мен дәлелдемелерін түсіну, 

оларды нақты міндеттерді шешу кезінде қолдана білу; 

4) ақпаратты жинақтау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Практикум по решению геометрических задач» знакомит студентов 

сосновными методами решения геометрических задач 

Цель курса изучение основных понятий и методов плпниметрии и стереометрии.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Метод геометрических 

преобразований, алгебраический метод решения задач на построение,метод симметрии, 

пераллельного переноса, поворота, гомотетии. Решение геометрических задач методом 

координат 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий, определений, методов геометрии 

(преобразований, векторный, координатный) 

 2) компетентным в использовании математических приемов и применять их при 

решении геометрических задач 

3)понимать формулировки и доказательства основных свойств и теорем, уметь применять 

их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать информацию 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Practical work on decision of geometrical problems» introduces students to 

the basic methods of solving geometric problems 
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Studying of the basic concepts and methods of a plpnimetriya and stereometry.  

It is aware are considered: A method of geometrical transformations, an algebraic method 

of the solution of tasks on construction, a method of symmetry, perallelny transfer, turn, a 

homothety. Solution of geometrical tasks by method of coordinates 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts, definitions, methods of geometry (transformations, 

vector, coordinate) 

 2) competent in the use of mathematical techniques and apply them in solving geometric 

problems 

3) understand the formulations and proofs of the basic properties and theorems, be able to apply 

them in solving specific problems; 

4) summarize, analyze information 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математикалық есептер шешу практикумы 

Практикум по решению математических задач 

Practical work on decision of mathematical problems 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

  Практикум по решению олимпиадных задач 

  Workshop on the Olympiad problem solving 

 

 

Математиканы оқытудағы қазіргі теориялар мен технологиялар 

Современные теории и технологии в обучении математике 

Modern theories and technologies in teaching mathematics 

«Математиканы оқытудағы қазіргі теориялар мен технологиялар» пәні 

студенттерді оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруды ақпараттық  технологиялармен 

таңыстырады. 

Курс мақсаты: Математиканы оқыту әдістемесін және оқытудың қазіргі 

технологияларын  білім беру жүйесінде қолдануды және оқу-тәрбие үрдісін 

ұйымдастыруды педагогикалық және дидактикалық тұрғыдан қамтамасыз етуді игеру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математиканы оқытудың 

қазіргі заманғы теориялары. Математиканы оқытудың қазіргі заманғы технологиялары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің қазіргі жай-күйін және негізгі даму 

тенденцияларын; математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің теориялық негіздерін; 

математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің құралдарын (әдістері, тәсілдері) білуін 

көрсету; 

2) математиканы оқыту теориясы мен әдістемесін жүзеге асыру үшін білім беру ортасын 

қалыптастыру; 

3) математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі саласында заманауи білім алу әдістерін 

қалай пайдалану керектігін түсіну; 

 4) математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің даму тенденцияларын жалпылау, 

талдау; 

5) математика сабақтарында, өзінің кәсіби қызметінде әртүрлі, соның ішінде электронды, 

ақпарат көздері мен тасымалдаушыларды пайдалануға, компьютерлік сауаттылық 

негіздерін меңгеруге; 

 

Курс «Современные теории и технологии в обучении математике» знакомит 

студентов с основными видами информационных технологий приемами работы с ними 

 Цель курса формирование профессиональных компетенций в сфере теории и 

методики в обучении  математики; формирование практических навыков по 

эффективному использованию информационных технологии при изучении теории и 

методики в обучении математики 
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Содержание дисциплины включает следующие разделы: современные теории 

обучения математики, современные  технологий обучения математике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  современного состояния  и основные тенденции развития 

теории и методики обучение математики; теоретические основы теории и методики 

обучение математики; инструментарий (методы, приемы) теории и методики обучение 

математики; 

2) формировать образовательную среду для реализации теории и методики обучение 

математики; 

3) понимать то, как использовать методы получения современного знания в области 

теории и методики обучение математики; 

 4) обобщать, анализировать тенденции развития теории и методики обучение 

математики; 

5) пользоваться на уроках математики, в своей профессиональной деятельности 

разнообразными, в том числе электронными, носителями и источниками информации, 

владение основами компьютерной грамотности 

 

Discipline «Modern theories and technologies in teaching mathematics»introduces 

students to the basic types of information technology techniques to work with them 

The course purpose formation of professional competences of the sphere of the theory 

and a technique in training of mathematics of mastering main types of information technologies 

working methods with them; formation of practical skills on effective use information 

technologies when studying  

It is aware are considered: the theory and a technique in training of mathematics of 

Sovremennye of the theory of training mathematicians Sovremennye of technologies of training 

in mathematics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge of the current state and the main trends in the development of the 

theory and methodology of teaching mathematics; 

2) to form an educational environment for the implementation of the theory and methodology of 

teaching mathematics; 

3) understand how to use the methods of obtaining modern knowledge in the field of theory and 

methodology of teaching mathematics; 

 4) generalize, analyze trends in the theory and methodology of teaching mathematics; 

5) to use at lessons of mathematics, in the professional activity various, including electronic, 

carriers and sources of information, possession of bases of computer literacy 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания математики 

Methods of TeachingMathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Іскерліктер мен дағдылар педагогикалық пәндер бойынша  сабақтарда және 

педагогикалық тәжрибеде қолданылуы мүмкін. 

Умения и навыки могут быть применимы на занятиях по педагогическим  дисциплинам, а 

также на педагогической практике. 

Skills canbe appliedin the classroom foreducationaldisciplines, as well as teaching  practice 

 

 

Fortran тілінде бағдарламалау 

Программирование на Fortran  

Programming in Fortran 

«Fortran тілінде бағдарламалау» курстың мақсаты: бағдарламалау мен алгоритмдер 

құрудың заманауи әдістемелерінің негізін, компьютерде есеп шығару кезінде алгоритмдік 

ойлау стилін қалыптастыру. 

Курстың мазмұны:алгоритм және оның қасиеттерінің негізгі ұғымдары, 

алгоритмдерді құрудың әдістері мен ұсынудың тәсілдері, Берілгендерді құрылымдау: 

қарапайым және күрделі құрылымдар негізгі алгоритмдік құрылымдар, Бағдарлама 
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құрудың технологиясы мен әдістері алгоритмдерді талдау, Фортран тіліндегі 

бағдарламаның құрылымы  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Фортран тілінде алгоритмдеу және бағдарламалау әдістерін, негізгі ұғымдарды 

анықтамаларды, білуін көрсету 

 2) бағдарламаларды әзірлеу және оларды іске асыру технологиялары мен әдістерінде, 

деректерді іздеу және сұрыптау міндеттерінің әртүрлі алгоритмдері туралы құзыретті  

3) операциялық жүйелермен және сервистік бағдарламалармен, бағдарламалық 

қабықшалармен қалай жұмыс істеу керектігін түсіну; құрылған бағдарламаны ретке 

келтіру және нәтижелердің дұрыстығын тексеру. 

4) есептерді шешудің тиімді алгоритмдерін құру және олардың бағдарламаларын 

компьютер көмегімен есептеуді 

5) негізгі ұғымдарды меңгеруге ықпал ететін типтік есептерді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің бастапқы дағдыларын дамытуға ықпал ететін есептерді шешу 

 

Цель курса «Программирование на Fortran»: обучение фундаменту современной 

методологии разработки программ – алгоритмам, а также формирование 

алгоритмического стиля мышления при решении задач с помощью компьютера. 

Содержание курса: базовые понятия алгоритма и его свойства, способы 

представления алгоритмов и методы разработки алгоритмов, структуризация данных, 

структура программы на языке фортран базовые алгоритмические структуры, Технология 

и методы разработки программ, и их реализация с использованием алгоритмического 

языка Fortran. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий, определений, методов алгоритмизации и 

программирования на  языке фортран 

 2) компетентным в технологии и методах разработки программ, и их реализации, о 

различных алгоритмах задач поиска и сортировки данных  

3) понимать  как работать с операционными системами и сервисными программами, 

программными оболочками; отладить созданную программу и проверить достоверность 

результатов. 

4) создавать эффективные алгоритмы решения задач и их программ владеть навыками 

алгоритмического стиля мышления при решении задач с помощью компьютера 

5)решать типовые задачи, способствующих усвоению основных понятий, а также задачи, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования 

 

The aim of the course "Programming in Fortran": the foundation of modern training 

methodology programming - algorithms, as well as the formation of algorithmic style of 

thinking in solving problems using a computer. 

Course content: Basic concepts of algorithm and its properties, ways of presenting 

algorithms and methods for the development of algorithms, data structuring, the structure of the 

language Fortran program basic algorithmic structures, technology and programming techniques 

and their implementation with the use of an algorithmic language Fortran. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts, definitions, algorithmization and programming 

methods in Fortran language 

 2) competent in technology and methods of program development, and their implementation, 

on the various algorithms of data search and sorting tasks  

3) understand how to work with operating systems and service programs, program shells; debug 

the created program and check the reliability of the results. 

4) to create effective algorithms for solving problems and their programs to possess the skills of 

algorithmic style of thinking in solving problems with the help of a computer 

5) solve typical tasks that contribute to the assimilation of basic concepts, as well as tasks that 

contribute to the development of initial skills of scientific research  

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бағдарламалау 

 Программирование 
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 Programming 

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 

 

 

Бағдарламалау тілдері 

Языки программирования 

Programming Languages 

«Бағдарламалау тілдері» пәні теориялық бағдарламалау негіздерімен таныстырады 

Оқытудың мақсаты: Информатика облысында білімін тереңдету және кеңейту. 

Бағдарламалық өнімдерді құрудың құралдар ортасы. Бағдарламалаудың формальды 

тілдері оқылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Бағдарламалау тілдерінің  

жіктелуі.Объектіге бағдарланған бағдарламалау. Құрылымдық және модульдік 

бағдарламалау. Мәліметтер қоры. Операторлар. Алгоритмдерді өңдеу принципі. 

Бағдарламаны құрудың негізгі принциптері 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Алгоритмдеу және бағдарламалау әдістерін, алгоритмдер құрылымдары мен деректер 

құрылымын білу,  

 2) алгоритмдерді, деректер құрылымдарын құру технологиялары мен әдістерінде 

құзыретті, базалық бағдарламалау тілдерін үйрену, бағдарламалаудың аспаптық ортасын 

меңгеру;  

3) операциялық жүйелермен және сервистік бағдарламалармен, бағдарламалық 

қабықшалармен қалай жұмыс істеу керектігін түсіну; құрылған бағдарламаны ретке 

келтіру және нәтижелердің дұрыстығын тексеру. 

4) есептерді шешудің тиімді алгоритмдерін құру және олардың бағдарламаларын 

компьютер көмегімен есептерді шешу кезінде алгоритмдік ойлау стилінің дағдыларын 

меңгеру 

5) негізгі ұғымдарды меңгеруге ықпал ететін типтік есептерді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің бастапқы дағдыларын дамытуға ықпал ететін есептерді шешу 

 

Дисциплина «Языки программирования» знакомит студентов с основами 

теоретического программирования. 

Цель курса расширить и углубить знания в области информатики. 

Инструментальные средства создания программных продуктов.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: формальные языки 

программирования.Классификация языков программирования.Объектно-

ориентированное программирование. Структурное, модульное программирование. 

Базовые типы данных. Операторы. Алгоритмические основы написания эффективных 

программ. Основные принципы разработки программ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основныех понятий, определений, методов алгоритмизации и 

программирования, структур алгоритмов и структур данных,  

 2) компетентным в технологии и методах создания алгоритмов, структур данных, 

изучение базовых языков программирования, освоение инструментальной среды 

программирования;  

3) понимать  как работать с операционными системами и сервисными программами, 

программными оболочками; отладить созданную программу и проверить достоверность 

результатов. 

4) создавать эффективные алгоритмы решения задач и их программ владеть навыками 

алгоритмического стиля мышления при решении задач с помощью компьютера 

5)решать типовые задачи, способствующих усвоению основных понятий, а также задачи, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования 
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Discipline «Programming Languages»introduces students to the basics of theoretical 

programming. 

The purpose of a course to expand and deepen knowledge in the field of informatics. 

Bases of theoretical programming are given. Tools of creation of software products. 

It is aware are considered: Formal programming languages are learned. Classification of 

programming languages. Object-oriented programming. Structural, modular programming. 

Basic types of data. Operators. Algorithmic bases of writing of effective programs. Basic 

principles of development of programs. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic concepts, definitions, algorithmization and programming 

techniques, algorithm structures, and data structures,  

 2) competent in the technology and methods of creating algorithms, data structures, the study of 

basic programming languages, the development of the instrumental programming environment;  

3) understand how to work with operating systems and service programs, program shells; debug 

the created program and check the reliability of the results. 

4) create effective algorithms for solving problems and their programs to possess the skills of 

algorithmic style of thinking in solving problems with the help of a computer 

5) solve typical tasks that contribute to the assimilation of basic concepts, as well as tasks that 

contribute to the development of initial skills of scientific research  

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. 

 

 

Математиканы оқытудың әдістемесі 

Методика преподавания математики 

Methods of teaching mathematics 

«Математиканы оқытудың әдістемесі»  пәні оқушылардың математикалықойлау 

қабілетіндамытудың әдістері мен тәсілдерімен таныстырады 

Курс мақсаты: Мектепматематикасын оқытуда болашақмұғалімдінақты біліммен 

қамтамасыз ету, студенттің педагогикалық ой-өрісін кеңейту, оған оқушылардың 

математикалықойлау қабілетіндамытудың әдістері мен тәсілдерін үйрету.. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математиканы оқыту әдістемесі 

пәні. Математиканы оқыту мақсаттары. Математиканы оқыту міндеттері. Математиканы 

оқыту әдістері. Математиканы оқыту әдістері мен құралдары. Математикалық ұғым, 

сөйлемдер және оны оқыту әдістері. Математиканы оқытудың психология-

педагогикалықнегіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) математиканы оқытудың негізгі мақсаттарын білу, оқыту әдістері мен тәсілдері 

2) оқыту бейініне сәйкес келетін оқыту құралдарын таңдауда құзыретті  

3) математикаға оқытудың ең тиімді әдістерін, құралдарын және түрлерін қалай қолдану 

керектігін түсіну;  

4) оқушылардың коммуникациясы мен оқу іс-әрекетінің нәтижелерін талдау, оларды 

игеру үшін әдістемелік материалдарды дайындау. 

5) математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің даму тенденцияларын жалпылау, 

талдау; 

 

 «Методика преподавания математики» знакомит студентов с общими 

положениями о формах и методах организации учебной математической деятельности 

школьников. 

  Цель курса вооружить будущего учителя конкретными знаниями в обучении 

школьной математике, расширить педагогический кругозор студента, помочь ему, о 
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развитий у них математического мышления, изучить связи методикипреподавания 

математики с философией, математикой, психологией, педагогикой. 

 Содержание дисциплины включает следующие разделы  цели и задачи изучения 

математики методы преподавния математики, псиголого-педагогические основы 

преподавания математики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных целей обучения математике. методы и приемы 

обучения 

 2) компетентным в выборе в многообразии средств обучения те, которые соответствуют 

профилю обучения  

3) понимать  как применть наиболее эффективные методы, средства и формы обучения 

математике;  

4) анализировать результаты коммуникации и учебной деятельности учащихся, отбирать 

источники и подготавливать методические материалы для их освоения. 

5) обобщать, анализировать тенденции развития теории и методики обучение 

математики; 

 

"Methods of teaching mathematics" introduces students to the general provisions on the 

forms and methods of teaching mathematical activity of schoolboys 

The aim of the course to equip the future teacher of specific expertise in teaching school 

mathematics, broaden educational horizons of the student, to help him, on the development of 

their mathematical thinking, to explore the connection metodikiprepodavaniya mathematics to 

philosophy, mathematics, psychology and pedagogy. 

Contents include the following sections of the goals and objectives of studying 

mathematics methods prepodavniya mathematics psigologo-pedagogical bases of teaching 

mathematics 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the main objectives of teaching mathematics. teaching methods 

and techniques 

 2) competent in the choice of a variety of learning tools those that fit the profile of training  

3) understand how to apply the most effective methods, tools and forms of teaching 

mathematics;  

4) analyze the results of communication and educational activities of students, select sources 

and prepare teaching materials for their development. 

5) generalize, analyze trends in the theory and methodology of teaching mathematics; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Мектеп математикасы 

Школьная математика  

School course of mathematics  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Математика тарихы мен методологиясы 

История и методология математики 

History and methodology of mathematics 

«Математика тарихы мен методологиясы» пәні жекелеген математикалық 

теориялар мен пәндердін тарихи жолын анықтайды.   

Оқытудың мақсаты:Математика тарихы және алғашқы математикалық ұғымдардың 

қалыптасуы туралы біліктілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Математика ғылымының 

қалыптасуы. Математикалық теориялардың пайда болуы. Элементар математиканың 

дамуы. Грекиядағы математиканың дамуы XVII, XVIII, XIX ғасырлардағы 

математиканың дамуы.ХХ ғасырдағы математиканың дамуының өзіндік ерекшеліктері. 
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Ресей математикасының дамуы. Қазақстан математикасының даму тарихынан. Сабақта 

және сыныптан тыс жұмыстардағы математика тарихы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) математика тарихы мен әдіснамасын білуін көрсету 

 2) курстың типтік есептерін шешуде құзыретті; өз бетінше әдебиетпен жұмыс істеуді 

үйренеді. 

3) математикаға оқытудың ең тиімді әдістерін, құралдарын және түрлерін қалай қолдану 

керектігін түсіну;  

4) оқушылардың коммуникациясы мен оқу іс-әрекетінің нәтижелерін талдау, оларды 

игеру үшін әдістемелік материалдарды дайындау. 

5) математиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің даму тенденцияларын жалпылау, 

талдау. 

 

Дисциплина «История и методология математики» анализирует исторический путь 

отдельных математических дисциплин и теорий. 

 Целью изучения является формирование компетенции по предмету истории 

математики.        

 Содержание дисциплины включает следующие разделы:Формирование начальных 

математических представлений. Пути формирование математической науки. Развитие 

элементарной математики. Созданиематематики в Греции. Математика XVII, XVIII, XIX 

веков. История развития математики в России и в Казахстане. История математики на 

уроках и на внеклассных мероприятиях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание истории и методологии математики 

2) компетентным в решения типовых задач курса;  научиться самостоятельно работать с 

литературой. 

3) понимать  как применть наиболее эффективные методы, средства и формы обучения 

математике;  

4) анализировать результаты коммуникации и учебной деятельности учащихся, отбирать 

источники и подготавливать методические материалы для их освоения. 

5) обобщать, анализировать тенденции развития теории и методики обучение математики 

 

The discipline of"History and methodology of mathematics"analyzes thehistorical pathof 

certainmathematical disciplinesand theories. 

The purpose of trainingis to createcompetencein the subjectof historyof mathematics. 

It is aware are considered:  Ways offormationof mathematical science. The 

developmentof elementary mathematics. Mathematics of XVII, XVIII, 

XIXcenturies.Mathematics inRussiaand Kazakhstan.The history of mathematicsin the 

classroomandextracurricular activities. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the history and methodology of mathematics 

2) competent in solving typical problems of the course; learn to work independently with 

literature. 

3) understand how to apply the most effective methods, tools and forms of teaching 

mathematics;  

4) analyze the results of communication and educational activities of students, select sources 

and prepare teaching materials for their development. 

5) generalize, analyze trends in the theory and methodology of teaching mathematics; 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика преподавания математики 

 Methods of TeachingMathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 
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Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің 

негіздерімен, кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық 

нормалармен таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі 

көріністері туралы білім алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, 

различных проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать 

их в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснятьсущность коррупции, формы проявления и причины её 

происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 

 

The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals 

of the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional 

activities; the provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various 

manifestations of corruption; the formation of anti-corruption culture. 

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

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 
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6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

National traditions 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес 

мемлекеттердің достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында 

болған дәстүрлі қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-

дәстүрлер, ойындар мен мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі 

әйел бейнесі. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы: 

1) салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, халықтың өмір салты, оның әдеттері, ұлттық 

ерекшеліктері, қазақтардың әдебі мен ділінің негіздері туралы білімдерін көрсету; 

2) дәстүрлерге адалдық, ата-бабаларымыздың, отбасында үлкендердің және 

балалардың естелігіне құрметпен қарау;  

3) басқа мәдениеттер мен діндерге қатысты төзімділік танытуға;  

4) қарым-қатынас этикеті мен мәдениетін меңгеру; 

5) тұрақты дамуды іске асыру кезінде талдамалық және басқарушылық міндеттерді 

шешу үшін қажетті Қазақстанның мәдениет саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу. 

6) Қазақстан Республикасындағы қазіргі заманғы мәдени процесті түсіну;  

7) қоғамдық және кәсіби қызметте "Рухани жаңғыру" идеясын қолдануға 

жәрдемдесу. 

 

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким 

уровнем национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия 

казахского и других народов Республики Казахстан; развитие этнической 

социализированности личности; пробудить интерес у студентов к проблеме ценностей 

казахской культуры, особенности современной казахской культуры и цивилизации в их 

историческом и методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов 

проявления феномена казахской культуры; характерные черты и сущности основных 

типов и субкультур современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и 

развития; обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм 

казахского народа, образ женщины в национальной культуре.  

В результате освоения дисциплины обучающийся будет: 
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1) демонстрировать знания о традициях и обычаях, укладе жизни народа, его 

привычках, национальных особенностях; основах этикета и менталитете казахов; 

2) проявлять верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, 

старшим в семье и детям;  

3) проявлять толерантность по отношению к другим культурам и религиям;  

4) владеть этикетом и культурой общения; 

5) проведить научно-исследовательские работы в области культуры Казахстана, 

необходимых для решения аналитических и управленческих задач при реализации 

устойчивого развития. 

6) понимать современный культурный процесс в Республике Казахстан;  

7) содействовать в применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и 

профессиональной деятельности. 

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on the development of its spiritual heritage of the Kazakh and other peoples of the 

Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of the individual; to arouse the 

interest of students to the problem of the Kazakh cultural values, especially the modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; disclose the 

specifics of the various aspects of the phenomenon of Kazakh culture; the characteristics and 

nature of the basic types and subcultures of the modern Kazakh society in the socio-cultural 

aspect. 

Course content: history of Kazakh culture as a basis for understanding contemporary 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the basic stages development of culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring Commonwealth 

states, the laws of their functioning and development; rituals, traditions and customs, games and 

holidays, national costume of the Kazakh people, the image of women in the national culture. 

As a result of the development of the discipline the student will: 

1) to demonstrate knowledge about traditions and customs, way of life of the people, its 

habits, national features; basics of etiquette and mentality of Kazakhs; 

2) show loyalty to traditions, respect for the memory of ancestors, elders in the family and 

children;  

3) show tolerance towards other cultures and religions;  

4) know the etiquette and culture of communication; 

5) conduct research in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve analytical 

and management problems in the implementation of sustainable development. 

6) understand the modern cultural process in the Republic of Kazakhstan;  

7) to promote the application of the ideas of "rukhani zhangyru" in public and 

professional activities. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия, Әлеуметтану, Қазақстан тарихы, Мәдениеттану 

Философия, Социология, История Казахстана, Культурология 

Philosophy, Sociology, History of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

 

 

 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 
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«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын 

қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік 

және демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, 

конфессиональной ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и 

веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, 

основных религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий 

и их значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its 

importance for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the 

principles of interfaith harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 
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3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 
Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Өлкетану  

Краеведение 

Regional studies  

«Өлкетану» блок мамандықтар болып табылады. 

Курс мазмұны облыс тарихы бойынша бөлімдер, әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық-саяси сипаттамаларын, тұлғалар, орны аттары, демографиялық және 

тарихшылар кіреді. 

Білім беру мақсаты - ғылыми-зерттеу олардың туған өлкенің табиғаты, тарихы, 

мәдениеті және экономиканың ерекшеліктерін, және практикалық дағдыларды туралы 

теориялық білім қалыптастыру. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) өлкетанудың теориялық негіздерін, өлкетанудың түрлері мен нысандарын, 

географиялық және әлеуметтік – экономикалық объектілерді өлкетану зерттеудің әдістері 

мен әдістемесін, өлкетану ұйымдарының құрылымы мен мазмұнын, туған өлкенің даму 

ерекшеліктерін зерделеудегі өлкетану мәліметтерінің рөлін білуін көрсету;  

2) тарихи және мәдени ескерткіштерді ажырату, мұрағаттық сақтауға жататын 

материалдарды іріктеу. 

3) тарихи процестің қозғаушы күші мен заңдылықтарын, тарихи процестегі адамның 

орнын, қоғамның саяси ұйымын түсіну;  

4) тарихи фактілерді түсіндіру үшін тарихи деректерді кешенді талдау әдістерін қолдану.  

5) туристік маршруттар мен экскурсияларды, жергілікті жерде бағдарлауды әзірлеу үшін 

өлкетану мәліметтерін жалпылау, талдау 

 

«Краеведение» входит в блок профилирующих дисциплин. 

Содержание курса включает разделы по истории края, социально-

экономические и общественно-политические характеристики, персоналии, топонимику, 

вопросы демографии и историографии. 

Цель обучения - формирование теоретических знаний об особенностях природы, 

истории, культуры, хозяйства родного края и практических умений по вопросам 

исследования. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1)демонстрировать знание – теоретических основ  краеведения, виды и формы 

краеведения, методы и методики краеведческого исследования географических и 

социально-экономических объектов, структуру и содержание краеведческих организаций, 

роль краеведческих сведений в изучении особенностей развития родного края;  

2) различать исторические и культурные памятники, отбирать материалы, подлежащих 

архивному хранению. 

3) понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  
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4) применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения 

исторических фактов.  

5) обобщать, анализировать краеведческие сведения для разработки туристских 

маршрутов и экскурсий, ориентации на местности 

 

"Local history" is a block majors. 

Course contentincludes sectionson thehistory of the region, socio-economic and socio-

politicalcharacteristics, personalities, place names, demographics, and historians. 

The purpose of education - the formation of theoretical knowledge about the 

peculiarities of nature, history, culture and economy of their native land, and practical skills for 

research. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1)demonstrate knowledge of the theoretical foundations of the history, types and forms of local 

history, methodology of studies of geographical and socio-economic objects, the structure and 

content of regional organizations, the role of regional information in the study of the native 

land;  

2) distinguish between historical and cultural monuments, select materials subject to archival 

storage. 

3) to understand the driving forces and laws of the historical process, the place of man in the 

historical process, the political organization of society;  

4) apply methods of complex analysis of historical sources to explain historical facts.  

5) to generalize, analyze local history information for the development of tourist routes and 

excursions, orientation on the ground  

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Қазақстан тарихы  

История Казахстана 

The history of Kazakhstan 

Постреквизиттер/постреквизиты/postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан 

халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі 

құндылығы ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және 

ғылым; жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" 

бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: 

семантикалық талдау; "Рухани Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі 

қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш 

Президент Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 
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5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала 

отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында 

педагогикалық және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей 

казахстанского патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, 

всесторонне развитой гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы 

современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 

святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного 

сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active 

civil and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to 

respond to the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the 
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"Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic 

analysis; subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public 

consciousness, the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the 

main imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most 

effective ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-

state educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

Оқыту мен оқудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в преподавании и обучении 

Innovative approaches in teaching and learning 

Курстың мақсаты студенттерде білім берудегі қазіргі заманғы технологиялар мен 

заманауи теорияларды оқыту негізінде кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру және білім 

беру технологиялары аумағында студенттердің ғылыми көз қарастарын кеңейту негізінде 

жаңа педагогикалық ойлауларын қалыптастыруға жағдай жасау. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Білім беру мен білім алудағы жаңа 

тәсілдер. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. Талантты және 

дарынды балаларды оқыту. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және 

оқыту. Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) "білім" ұғымын қалыптастыру әдістемесін; оқыту теориясының қазіргі концепцияларын; 

оқу процесіне тапсырманы енгізудің ұйымдастырушылық мақсатын; білім берудің заманауи 

теориялары мен технологияларын білуін көрсету; 

2) кәсіби шеберлікті жетілдіру мақсатында әр түрлі ақпарат көздерін пайдалану; 

3) қазіргі білім берудегі инновациялық үрдістерді ескере отырып, кәсіби өзін-өзі дамытудың 

перспективалық желілерін құру және іске асыру; 

4) өзінің ғылыми әлеуетін жетілдіру және дамыту; 

5) білім беру жүйесінің даму үрдістерін жалпылау, талдау 

 

Целью курса  является формирование профессиональных компетенций у студентов 

на основе обучения их современным теориям и технологиям образования и создание 

условия для формирования нового педагогического мышления на основе расширения 

общего научного кругозора студентов в области образовательных технологий.  
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Содержание курса включает следующие разделы: Новые подходы в преподавании 

и обучении. Обучение критическому мышлению. Оценивание для обучения и оценивание 

обучения.  Использование ИКТ в преподавании и обучении. Обучение талантливых и 

одаренных учеников. Преподавание и обучение в соответствии с возрастными 

особенностями учеников. Управление и лидерство в обучении.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1)демонстрировать знание  методологии формирования понятия «образование»; 

современных концепций теории обучения; организационной цели включения задания в 

учебный процесс; современных теорий и технологии образования. 

2)использовать различные источники информации с целью совершенствования 

профессионального мастерства; 

3)выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в современном образовании 

4) совершенствовать и развивать свой научный потенциал. 

5) обобщать, анализировать тенденции развития образовательной системы 

 

The purpose of a course is formation of professional competences at students on the basis 

of training in their modern theories and technologies of education and creation of a condition for 

formation of new pedagogical thinking on the basis of expansion of the general scientific 

outlook of students in the field of educational technologies.  

The maintenance of a course includes the following sections: New approaches in teaching 

and training. Training in critical thinking. Estimation for training and training estimation. Use of 

ICT in teaching and training. Training of talented and gifted pupils. Teaching and training 

according to age features of pupils. Management and leadership in training. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of the methodology of formation of the concept of "education"; 

modern concepts of the theory of education; organizational goals of inclusion of tasks in the 

educational process; modern theories and technologies of education. 

2) to use different sources of information to improve professional skills; 

3)to build and implement promising lines of professional self-development taking into account 

innovative trends in modern education 

4) to improve and develop its scientific potential. 

5) to generalize, analyze trends in the development of the educational system. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerekvizita 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

Графтар теориясының қолданылулары 

Приложения теории графов 

Applicationsof graph theory 

Пәннің мақсаты: «Графтар теориясының қолданылулары» студенттерді графтар 

теориясының  және оның қолданылуларының маңызды тарауларымен таныстыру 

мақсатын қояды. Пәннің мақсаттары студенттерді графтар теориясының фундаментальды 

түсініктерімен оларды ары қарай еркін қолдана алатындай етіп таныстыру, графтар 

теориясының заманауи мәселелерімен таныстыру, графтар теориясының есептерінің 

қойылуымен және оларды шешу әдістерімен таныстыру,теоретикалық-графтық 

алгоритмдермен және графтық модельдерді әр түрлі ғылым салаларында қолданумен 

таныстыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны келесі тарауларды қамтиды. 
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Графтар теориясының негізгі ұғымдары. Ағаштар. Ағаштардың қасиеттері. Эйлер 

графтары. Гамильтон графтары. Графтарды төбелік бояу. Графтарды қабырғалық 

бояу.визинг теоремасы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) пәннің мазмұнына кіретін негізгі ұғымдар мен бекітулерді, графтар теориясының 

есептерін шешу әдістерін білу;  

2) Эйлер циклін, ең қысқа жолды, ең жоғары ағысты және т. б. табу туралы есептерді 

шешудің қажетті стандартты алгоритмдерін таңдау және пайдалануда құзыретті.;  

3) жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен дискретті математика есептерін шешу 

үшін қолданбалы бағдарламалар пакеттерін түсіну және қолдану.  

4) графтар теориясының көмегімен шешілетін есептердің математикалық модельдерін 

құру мәселелерін жалпылау, талдау; 

5) негізгі ұғымдарды меңгеруге ықпал ететін типтік есептерді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің бастапқы дағдыларын дамытуға ықпал ететін есептерді шешу 

 

Цель дисциплины  «Приложения теории графов» ставит своей целью ознакомление 

студентов с важнейшими разделами теории графов и ее приложениями. К задачам курса 

относятся: ознакомление студентов с фундаментальными понятиями теории графов для 

последующего свободного их использования, изучение современной проблематики 

теории графов, усвоение постановок задач теории графов и методов их решения, 

овладение основными теоретико-графовыми алгоритмами, применение графовых 

моделей к различным областям науки.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: Основные понятия теории 

графов. Деревья. Свойства деревьев. Эйлеровы графы.. Гамильтоновы графы. Вершинная 

раскраска графов. Реберная раскраска графов. Теорема Визинга.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основных понятий и утверждений, входящих в содержание 

дисциплины, методах решения задач теории графов;  

2) компетентным в выборе и использовании необходимых стандартных алгоритмов 

решения задачи о нахождении эйлерова цикла, кратчайшего пути, максимального потока 

и т.д.;  

3) понимать и применять пакеты прикладных программ для решения задач дискретной 

математики с помощью новых информационных технологий. 

4) обобщать, анализировать проблемы  построения  математических  моделей задач, 

решаемых с помощью теории графов; 

5)решать типовые задачи, способствующих усвоению основных понятий, а также задачи, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования 

 

The purpose of discipline "Applications of graph theory" aims to familiarize students 

with the most important sections of the graph theory and its applications. The objectives of the 

course are: to introduce students to the fundamental concepts of the theory of graphs for 

subsequent free use, the study of contemporary problems of graph theory, the assimilation of 

productions tasks of graph theory and methods for solving them, mastery of basic graph-

theoretic algorithms, the use of graph models to different areas of science. 

Contentsinclude the following sections: 

Basic conceptsof graph theory. Trees. Propertiestrees. Eulergraphs, Hamiltonian graphs. 

Vertexcoloringgraphs.Edge coloring ofgraphs.VizingaTheorem. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic concepts and statements included in the content of the 

discipline, methods of solving problems of graph theory;  

2) competent in choosing and using the necessary standard algorithms for solving the problem 

of finding the Euler cycle, shortest path, maximum flow, etc.;  

3) understand and apply application software packages to solve discrete mathematics problems 

with the help of new information technologies. 

4) generalize, analyze the problems of constructing mathematical models of problems solved by 

graph theory; 
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5) solve typical tasks that contribute to the assimilation of basic concepts, as well as tasks that 

contribute to the development of initial skills of scientific research 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгебра негіздері Математикалық талдау  

Основы алгебры Математический анализ  

Fundamentals of AlgebraMathematical analysis  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Field practice 

 

 

Математикалық пакеттерді мектеп курсында қолдану 

Применение математических пакетов в школьном курсе 

The use of mathematical packages in the school course 

«Математикалық пакеттерді мектеп курсында қолдану» курста компьютерлік 

технологиялардың оқу үрдісінде қолдану мәселелері қарастырылып, қазіргі таңдағы 

математикалық пакеттерге шолу жүргізілген. 

Курстың мақсаты болашақ мамандардың оқу және кәсіби іс-әрекеттерінде 

математикалық пакеттерді қолдану, сондай-ақ математикалық пакеттерді игеру деңгейін 

арттыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : - математикалық пакеттердің 

мектеп білімінде қолданысы; 

- математикалық пакеттердің салыстырмалы талдауы; 

- MathCad және Maple математикалық пакеттерін мектеп математикасы курсындағы 

есептерді шығаруда қолдану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық есептерді сандық және символдық шешу негіздерін білу;  

2) пәндік саладағы есептерді шешу үшін қажетті математикалық пакеттерді таңдау және 

пайдалану, сондай-ақ компьютерлік математиканың негізгі элементтерін қолдану.  

3) Excel, m-файлдармен, және т. б. деректер алмасу технологиясын түсіну және қолдану.  

4) қазіргі заманғы бағдарламалық–техникалық ортадағы проблемаларды жалпылау, 

талдау 

5) негізгі ұғымдарды меңгеруге ықпал ететін типтік есептерді, сондай-ақ ғылыми 

зерттеудің бастапқы дағдыларын дамытуға ықпал ететін есептерді шешу 

 

В курсе «Применение математических пакетов в школьном курсе»рассматривается 

проблема использования компьютерных технологий в учебном процессе, приводится 

обзор современных математических пакетов. 

Целью курса является использования математических пакетов в учебной и 

профессиональной деятельности будущих специалистов, а также повышение уровня 

владения математическими пакетами.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: -применение 

математических пакетов в школьном образовании; 

-сравнительный анализ математических пакетов; 

-применение математических пакетов MathCadи Maple для решения учебных задач 

школьного курса математики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ численного и символьного решения математических 

задач;  

2) компетентным в выборе и использовании необходимых математических пакетов для 

решения задач предметной области, а также применении основные элементы 

компьютерной математики.  

3) понимать и применять технологии обмена данными с Excel, m-файлами MatLab, и т.д.  

4) обобщать, анализировать проблемы  в современной программно–технической среды 

5)решать типовые задачи, способствующих усвоению основных понятий, а также задачи, 

способствующих развитию начальных навыков научного исследования 
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The aim of the course «The use of mathematical packages in the school course»  is to use 

mathematical packages in the educational and professional activity of future specialists, as well 

as the improvement of knowledge of mathematical packages.  

It is aware are considered: - the use of mathematical software in school education; 

- comparative analysis of mathematical packages; 

- the use of mathematical packages like MathСad and Maple for the solution of 

educational tasks of school mathematics. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basics of numerical and symbolic solutions of mathematical 

problems;  

2) competent in the selection and use of the necessary mathematical packages for solving 

problems of the subject area, as well as the application of the basic elements of computer 

mathematics.  

3) understand and apply data exchange technologies with Excel, MatLab m-files, etc.  

4) generalize, analyze problems in modern software and hardware environment 

5) solve typical tasks that contribute to the assimilation of basic concepts, as well as tasks that 

contribute to the development of initial skills of scientific research 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика Дискретті математика 

Информатика Дискретная математика 

Informatics Discrete Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Дискретті математика және математикалық логика  

Дискретная математика и математическая логика 

Discrete Mathematics and Mathematical Logic 

Математика бойынша маман даярлау барысында  «Дискретті математика  және 

математикалық логика» пәнінің маңыздылығы өте зор 

Бұл курстың негізгі мақсаты: студенттерді математикалық логиканының алғашқы 

ұғымдарымен, дискретті математиканың негізгі бөлімдері және олардың қолдануларымен 

таныстыру, басқа пәндерді меңгеруге теориялық және практикалық тұрғыдан дайындау. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: ақырлы жиын, бульдік функция, 

айтылымдар алгебрасының формулалары, графтармен желілерформуласы, кодтау 

теориясыныңпроблемалары сияқты дискретті объектілермен жұмыс істеуге дағдыланады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық логика негіздерін, логикалық дұрыс пайымдаудың негізгі сұлбаларын, 

сөйлемдерді есептеуді, предикаттарды есептеуді, бірінші ретті формальды теорияларды 

құру принциптерін, Табиғи сандардың толық емес теориялары туралы Гедель теоремасын 

білуін көрсету. 

2) аксиомалар жүйесін таңдауда, олардың тәуелсіздікке және қайшылықсыз толықтығын 

тексеруде  құзыретті және қарапайым теоремаларды өз бетінше тұжырымдау және 

дәлелдеу.  

3) қолданбалы іс-әрекетте қазіргі математикалық аппаратты зерттеу , түсіну және қолдану  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) мәтінді формальды логика тіліне және формулаға вербалды тілге аудару, берілген 

формула бойынша ақиқат кестесін құру, логикалық формулаларды дәлелдеу, 

предикаттың ақиқат саласын анықтау, теоремаларды дәлелдеу және формулаларды 

шығару 

 

Дисциплина «Дискретная математика и математическая логика» знакомит 

студентов с формальным языком для описания математических понятий. 



45 
 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:исчислениями 

высказываний и предикатов, понятиями теорий первого порядка, понятиями 

интерпретаций и моделей, логическими средствами построения математических теорий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ математической логики, основные схемы логически 

правильных рассуждений, построение исчисления высказываний, исчисления 

предикатов, принципы построения формальных теорий первого порядка, теорему Геделя 

о неполноте теорий натуральных чисел. 

2) компетентным в выборе и проверке независимости и непротиворечивости системы 

аксиом, их полноты, самостоятельного формулирования и доказательства несложных 

теорем.  

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный 

математический аппарат  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) переводить текст на язык формальной логики и формулу на вербальный язык, строить 

таблицу истинности по заданной формуле, доказывать логические формулы, определять 

область истинности предиката доказывать теоремы и выводить формулы  

 

The discipline "Discrete mathematics and mathematical logic" introduces students to the 

formal language for describing mathematical concepts 

Contents include the following sections: the propositional calculus and predicate concepts 

of first-order theories, concepts and models of interpretation, logical means of constructing 

mathematical theories. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basics of mathematical logic, the basic scheme of logically 

correct reasoning, construction of propositional calculus, predicate calculus, principles of formal 

theories of the first order, gödel's theorem on the incompleteness of theories of natural numbers. 

2) competent in the selection and verification of the independence and consistency of axioms, 

their completeness, self-formulation and proof of simple theorems.  

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied activity  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to translate the text into the language of formal logic and the formula into verbal language, to 

build a truth table for a given formula, to prove logical formulas, to determine the area of truth 

of the predicate to prove theorems and derive formulas. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Алгебра, Мектеп математика курсы 

Алгебра, Школьный курс математики 

Algebra, School course of mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

 

 

Дискретті математика 

Дискретная математика 

Discrete Mathematics 

«Дискретті математика»пәні студенттерді негізгі математикалық ұғымдарды 

сипаттау үшін үстірітін тілімен таныстырады  

Пәннің оқыту мақсаттары: Студенттерді дискретті математиканың негізгі 

бөлімдерімен таныстыру. Дискретті математиканың, комбинаториканың әдістерін 

меңгеру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:Графтар теориясының, кодтау 

теориясының және рекурсивті теориясының негізгі ұғымдарымен таныстыру.Жиындар 

теориясының негізгі ұғымдарын және әдістерін, жиындарға қолданылатын амалдарды 

орындауды, комбинаториялық есептерді шешуді үйрету.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) жиындар теориясының, буль функциялары теориясының, графтар теориясының, 

кодтау теориясының, алгоритмдер теориясының негізгі ұғымдары мен әдістерін білуін 

көрсету  

2) теориялық информатикада, жасанды интеллект теориясында, логикалық 

бағдарламалауда және т. б. құзыретті;  

3) зерттеу және қолданбалы іс-әрекетте қазіргі математикалық аппаратты түсіну және 

қолдану  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) соңғы бағандарда әртүрлі қасиеттерді тексеру, алгоритмдер бағандарын құру, кодтауға 

стандартты тәсілдерді қолдану 

 

«Дискретная математика» знакомит студентов с формальным языком для описания 

математических понятий 

Цель курса ознакомить студентов с основными разделами дискретной математики. 

Объяснить методы дискретной математики и комбинаторики.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы: теория графов, теориия 

кодирования, рекурсивных функций. теория множеств, задачи комбинаторики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основных понятий и методов теории множеств, теории 

булевых функций, теории графов, теории кодирования, теории алгоритмов  

2) компетентным  в теоретической информатике, теории искусственного интеллекта, 

логическим программированием и др;  

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный 

математический аппарат  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5)проверки различных свойств на конечных графах, построения графов алгоритмов, 

применения стандартных пофсодов к кодированию 

 

«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.  

It is aware are considered: To teach to work with the basic concepts and methods of the 

theory of sets, Rasht of a problem of combination theory. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic concepts and methods of set theory, Boolean function 

theory, graph theory, coding theory, algorithm theory  

2) competent in theoretical computer science, artificial intelligence theory, logical 

programming, etc;  

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied activity  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) verification of various properties on finite graphs, construction of graph algorithms, 

application of standard approaches to coding 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, Алгебра негіздері 

Школьный курс математики, Основы алгебры 

School course of mathematics , Fundamentals of Algebra 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

 

 

Айырымдық схемалар теориясы 

Теория разностных схем 

Theory of difference schemes 
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«Айырымдық схемалар теориясы»  пәні осы теорияныннегізгі ұстанымдарымен 

таныстырады 

Курс мақсаты: айырымдық схемалар теориясының негізгі ұстанымдарын 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Айқын айырымдылық схема, 

айқындалмаған айырымдылық схема секілді  ұғымдарды анықтау. Айырымдық схемалар 

теориясының математикалық негіздері, басқа салаларды практикалық есеп шығару 

қолдану алгоритмдері, принциптері және әдістері беріледі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) айырымдық схемалар теориясының математикалық негіздерін білуін көрсету.  

2) тәжірибелік міндеттерді шешу үшін айырымдық схемалар теориясының әдістерін 

таңдау және қолдану; 

3) зерттеу және қолданбалы іс-әрекетте қазіргі математикалық аппаратты түсіну және 

қолдану  

4) Тәжірибелік зерттеулер немесе өндірістік қызмет нәтижесінде алынған ақпаратты 

өңдеу үшін қорыту, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

 

Дисциплина «Теория разностных схем»  знакомит студентов с базовыми  

понятиями данной теории. 

Цель курса:формирование базовых понятий о теории разностных схем, логического 

мышления для уяснения основных понятий теории дисциплины такие как явная 

разностная схема, неявная разностная схема. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:основы теории разностных 

схем, алгоритмы и принципы использования теории разностных схем, техники 

применения методов для решения практических задачтеории в других областях 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  математических основ теории разностных схем.  

2) компетентным в выборе и применять методы теории разностных схем для решения 

практических задач; 

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный 

математический аппарат  

4) обобщать, анализировать для обработки информацию, полученную в результате 

экспериментальных исследований или производственной деятельности. 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Theory of difference schemes»introduces students to the basic concepts of the 

theory. 

The purpose a kursa:formirovaniye of basic concepts about the theory of differential 

schemes, logical thinking for explanation of the basic concepts of the theory of discipline such 

as the obvious differential scheme, the implicit differential scheme. 

 It is aware are considered:  Mathematical bases of the theory of differential schemes, 

algorithms and the principles of use of the theory of differential schemes, technology of 

application of methods for the solution of practical tasks of the theory in other areas are given 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the mathematical foundations of the theory of difference schemes.  

2) competent in the choice and apply the methods of the theory of difference schemes to solve 

practical problems; 

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied activity  

4) to generalize, analyze for processing the information obtained as a result of experimental 

research or production activities. 
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5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Сызықты алгебра . Математикалық талдау 

Линейная алгебра мМатематический анализ 

 Linear algebra Mathematical analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Field practice 

 

 

Математикалық логика 

Математическая логика 

Mathematical Logics 

«Математическая логика» студенттерді математикалық теорияларды құру 

логикалық амалдарымен таныстырады 

Студенттерді математикалық логика негіздерімен айтылымдар және предикаттар 

қисабтарымен, бірінші ретті теория, мағыналау және модель, таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады:Комбинаторика. Бүтін сандар және 

бөлінгіштік. Пікірлер логикасы. Предикаттар логикасы. Алгоритмдер теориясының 

элементтері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) Математикалық логика негіздерін, логикалық дұрыс пайымдаудың негізгі сұлбаларын, 

сөйлемдерді есептеуді, предикаттарды есептеуді, бірінші ретті формальды теорияларды 

құру принциптерін, Табиғи сандардың толық емес теориялары туралы Гедель теоремасын 

білуін көрсету. 

2) аксиомалар жүйесін таңдауда, олардың тәуелсіздікке және қайшылықсыз толықтығын 

тексеруде  құзыретті және қарапайым теоремаларды өз бетінше тұжырымдау және 

дәлелдеу.  

3) қолданбалы іс-әрекетте қазіргі математикалық аппаратты зерттеу , түсіну және қолдану  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) мәтінді формальды логика тіліне және формулаға вербалды тілге аудару, берілген 

формула бойынша ақиқат кестесін құру, логикалық формулаларды дәлелдеу, 

предикаттың ақиқат саласын анықтау, теоремаларды дәлелдеу және формулаларды 

шығару 

 

Дисциплина «Математическая логика» знакомит стужентов с логическими 

средствами построения математических теорий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основ математической логики, основные схемы логически 

правильных рассуждений, построение исчисления высказываний, исчисления 

предикатов, принципы построения формальных теорий первого порядка, теорему Геделя 

о неполноте теорий натуральных чисел. 

2) компетентным в выборе и проверке независимости и непротиворечивости системы 

аксиом, их полноты, самостоятельного формулирования и доказательства несложных 

теорем.  

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный 

математический аппарат  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) переводить текст на язык формальной логики и формулу на вербальный язык, строить 

таблицу истинности по заданной формуле, доказывать логические формулы, определять 

область истинности предиката доказывать теоремы и выводить формулы  

 

Discipline «Mathematical Logics»It introduces students to the logical means of 

constructing mathematical theories. 
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To acquaint students with bases of mathematical logic, calculations of statements and 

predicates, concepts of theories of the first order, concepts of interpretations and models, logical 

construction tools of mathematical theories. Combination theory. Integers and divisibility. Logic 

of statements. Logic of predicates. Elements of the theory of algorithms.           

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basics of mathematical logic, the basic scheme of logically 

correct reasoning, construction of propositional calculus, predicate calculus, principles of formal 

theories of the first order, gödel's theorem on the incompleteness of theories of natural numbers. 

2) competent in the selection and verification of the independence and consistency of axioms, 

their completeness, self-formulation and proof of simple theorems.  

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied activity  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to translate the text into the language of formal logic and the formula into verbal language, to 

build a truth table for a given formula, to prove logical formulas, to determine the area of truth 

of the predicate to prove theorems and derive formulas 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп математика курсы, Алгебра негіздері, Дискреттіматематика 

Школьный курс математики, Основы алгебры Дискретная математика 

School course of mathematics , Fundamentals of Algebra, Discrete Mathematics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

 

 

Функцияларды жуықтау 

Приближение функций 

Approximation of functions 

Пәннің мақсаты: «Функцияларды жуықтау» математикалық модельдерді оларды 

есептеу алгоритмдерін құрып, қандай-да бір алгоритмдік тілде оны іске асыру арқылы 

зерттеу әдістерін терңдете оқыту; Өндірістік технологиялардың үрдістері және 

аппараттарын зерттеудің математикалық әдістерін қолданып студенттердің ғылыми 

ойлау қабілеттерін дамыту. 

Пәннің мазмұны келесі тарауларды қамтиды. Лагранж көпмүшелігі. Ньютонның 

интерполяциялық формуласы. Кері интерполяциялау және сандық дифференциалдау. 

Сандық интегралдау. Квадратуралық формулалар. Интегралды жуықтап есептеу үшін 

тіктөрбұрыштар, немесе трапециялар, немесе одан күрделі квадратуралық формула 

қолданылады. Бұл жағдайда интеграл астындағы функция интегралы жылдам табылатын 

сатылы функциямен немесе іштей сызылған қисықпен жуықталады. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) әртүрлі компоненттер бойынша реакция жылдамдығы арасындағы байланысты білуді 

көрсету. Гидродинамика, диффузия, масса алмасу, фазалардың бөліну шекарасындағы 

химиялық түрленулер. Диффузияны математикалық модельдеу жаһандық сын-қатерлерді 

және әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

2) химия-технологиялық үрдістерді математикалық модельдеу әдістерін қолдануда 

Құзыретті. массаны, импульсті, энергияны, қоспа компонентін тасымалдаған жағдайда 

бастапқы және шекаралық жағдайларда. 

3) қазіргі заманғы математикалық аппаратты зерттеу және қолданбалы іс-әрекеттерде 

қолдану және түсіну.  

4) алынған нәтижені жинақтау, талдау, тасымалдау теңдеулерінің жалпы жүйесі үшін 

шеттік жағдайларды зерттеу  

5)математикалық әдістерді қолдана отырып, химиялық технологияның нақты есептерін 

шешу үшін алынған білімді қолдану, квадраттық интегралдарды есептеу. 

 

Цель дисциплины  «Приближение функций» углубленное изучение методов 

исследования математических моделей с разработкой алгоритмов их расчета и созданием 

программного кода на одном из алгоритмических языков; Развитие у студентов научного 
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мышления, с использованием математических методов исследования процессов и 

аппаратов производственных технологии .    

Содержание дисциплины включает следующие разделы  Многочлен Лагранжа.  

Интерполяционная формула Ньютона.  Обратное интерполирование и численное 

дифференцирование. Численное интегрирование. Квадратурные формулы. Для 

приближённого вычисления интеграла используется формула 

прямоугольников или формула трапеций, или более сложная квадратурная формула. 

Фактически при этом происходит приближение подынтегральной функции ступенчатой 

функцией или вписанной ломаной, интеграл от которой считается мгновенно. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1)демонстрировать знание связи между скоростями реакции по различным компонентам. 

Гидродинамика, диффузия, массообмен, химические превращения на границе раздела 

фаз. Математическое моделирование диффузии оценивать глобальные вызовы и 

тенденции развития мирового сообщества; 

2) компетентным в использовании приемов математического моделирования химико-

технологических процессов. начальными и граничными условиями в случаях переноса 

массы, импульса, энергии, компонента смеси. 

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный 

математический аппарат.  

4) обобщать, анализировать полученный результат, исследовать краевые условий для 

общей системы уравнений переноса  

5)применять полученные знания для решения конкретных задач химической технологии 

с использованием математических методов, вычислить квадратурные интегралы. 

 

Aims and objectives ofthe discipline «Approximation of functions»depth study 

ofmethods of researchof mathematical modelswith the development ofalgorithmsfor their 

calculationand the establishment ofsoftware codein one of theprogramming languages; 

Development ofthe students'scientific thinking, using mathematicalmethods for studyingthe 

processesand apparatusesof chemical technology. 

It is aware are considered: Lagrangepolynomial. Newtoninterpolation formula. The 

inverseinterpolationandnumerical differentiation. Numerical integration. Quadrature formulas. 

Foran approximatecalculation of the integralformulais usedrectanglesortrapezoidsformula, ora 

more complicatedquadrature formula. In fact,this is accompanied byan approximationof the 

integranda step functionora broken lineinscribed, the integral ofwhichis considered to 

beinstantaneous. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the relationship between reaction rates across different componnts. 

Hydrodynamics, diffusion, mass transfer, chemical transformations at the interface. 

Mathematical modeling of diffusion to evaluate global challenges and trends in the development 

of the world community; 

2) competent in the use of methods of mathematical modeling of chemical processes. initial and 

boundary conditions in the cases of mass, momentum, energy, mixture component transfer. 

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied activity.  

4) generalize, analyze the result, explore the boundary conditions for the General system of 

transport equations  

5)to apply the knowledge to solve specific problems of chemical technology using mathematical 

methods, calculate quadrature integrals. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Сызықты алгебра , Математикалық талдау 

Линейная алгебра , Математический анализ 

Linear algebra, Mathematical analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Field practice 
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Олимпиадалық есептерді шешу практикумы 

Практикум по решению олимпиадных задач 

Workshop on the Olympiad problem solving 

«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.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Мектеп олимпиадаларының 

есептерің шешу әдістері. Студенттік  олимпиадалардың есептерің шешу әдістері. Мектеп 

бағдарламасы бойынша стандартты емес есептерді шешу. Логикалық, теориялық 

есептерді шығару. Геометриялық есептерді  координаталар әдісімен шешу. Теңсіздіктерді 

дәлелдеудің  әдістері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) олимпиадалық есептерді шешудің негізгі әдістерін, шығармашылық және логикалық 

ойлау қабілетін көрсету. 

2) математикалық әдістерді, геометрия әдістерін (түрлендірулер, векторлық, 

координаттық) қолдануда құзыретті және оларды геометриялық есептерді шешуде 

қолдану; теңдеулерді, теңсіздіктерді, есептерді шешуде стандартты емес әдістерді 

қолдану 

3)мектептегі математикалық білім берудің мақсаты мен мазмұнын түсіну, оларды нақты 

міндеттерді шешуде қолдана білу; 

4) алынған нәтижені жинақтау, талдау, есептер түрлерін ажырату 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

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  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:Методы решения задач 

школьных олимпиад. Методы решения задач студенческих олимпиад.Решение задач вне 

школьной программы. Решение логических задач. Задачи теоретико-числового характера. 

Решение нестандартных задач по геометрии методом координат. Методы решения 

неравенств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных методыов решения олимпиадны задач, способность 

творческого и логического мышления. 

2) компетентным в использовании математических приемов, методов геометрии 

(преобразований, векторный, координатный) и применять их при решении 

геометрических задач; применять нестандартные методы при решении уравнений, 

неравенств, задач 

3)понимать цели и содержание школьного математического образования, уметь 

применять их при решении конкретных задач; 

4) обобщать, анализировать полученный результат, различать типы задач 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

«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. 
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It is aware are considered:  Methods of the solution of problems of the school Olympic 

Games. Methods of the solution of problems of the student's Olympic Games. The solution of 

tasks out of the school program. Solution of logical tasks. Problems of number-theoretic 

character. Solution of non-standard tasks in geometry by method of coordinates. Methods of the 

solution of inequalities. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic methods of solving Olympiad problems, the ability of 

creative and logical thinking. 

2) competent in the use of mathematical techniques, methods of geometry (transformations, 

vector, coordinate) and apply them in solving geometric problems; apply non-standard methods 

in solving equations, inequalities, problems 

3) understand the goals and content of school mathematics education, be able to apply them in 

solving specific problems; 

4) generalize, analyze the result, distinguish types of tasks  

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Математикалық есептер шешу практикумы 

Практикум по решению  математических задач 

Practical work on decision of mathematical problems 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 

 

Дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері 

Численные методы решения дифференциальных уравнений  

Numerical methods for solving differential equations 

«Дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері» пәні негізгісандық 

әдістермен таныстырады 

 Курстың мақсаты сандық әдістері облысында базалық білім беру 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Қарапайым дифференциалдық 

теңдеулерді шешудің сандық әдістері Коши есебін шешу сандық әдістері: айқын және 

айқындалмаған тәсілдері , дифференциалдық теңдеулер қарапайым жүйесін шешу сандық 

әдістері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) әртүрлі әдістерді қолдану алгоритмдерін білуін көрсету, олардың мазмұны мен 

пайдалану саласын талдау 

2) коши есебін шешуде математикалық әдістерді, әдістерді қолдануда құзыретті, 

қарапайым дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептерді шешудің есептеуіш 

алгоритмдердің компьютерлік технологиясы көмегімен қолдану  

3) зерттеу және қолданбалы қызметте дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық 

әдістерін түсіну және қолдану 

4) алынған нәтижені жинақтау, талдау, есептер түрлерін ажырату 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Численные методы решения дифференциальных уравнений» 

знакомит ссовременными методами численного анализа 

 Цель курса  освоение способов построения численных схем для сложных 

уравнений, включая уравнения в частных производных, а также возможностей 

применения методов к решению практически важных проблем. 

Содержание дисциплины включает следующие разделы:численные методы 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений, численные методы решения 
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задачи Коши: явные и неявные методы,  численные методы решения простейших систем 

дифференциальных уравнений 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание алгоритмов применения различных методов, анализ их 

содержания и области использования 

2) компетентным в использовании математических приемов, методов при решении 

задачи Коши, применения с помощью компьютерных  технологий вычислительных 

алгоритмов решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений  

3)понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности численные 

методы решения  дифференциальных уравнений 

4) обобщать, анализировать полученный результат, различать типы задач 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline "Numerical methods for solving differential equations" introduces modern 

methods of numerical analysis 

The purpose of the course development of methods for constructing numerical schemes 

for complex equations, including partial differential equations, as well as opportunities for 

application methods to the solution of important practical problems. 

It is aware are considered:  Numerical methods for solving ordinary differential 

equations.Numerical methods for the solution of the Cauchy problem: explicit and implicit 

methods for the numerical methods for solving simple systems of differential equations 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of algorithms of application of various methods, analysis of their 

contents and area of use 

2) competent in the use of mathematical techniques, methods in solving the Cauchy problem, 

applications of computational algorithms for solving boundary value problems for ordinary 

differential equations with the help of computer technologies  

3) to understand and apply in research and application numerical methods for solving 

differential equations 

4) generalize, analyze the result, distinguish types of task 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 

Математикалық анализ, Дифференциалдық теңдеулер, Алгебра негіздері 

Математический анализ , Дифференциальные уравнения ,Основы алгебры.  

 Mathematical analysis, Differentia equations, Fundamentals of Algebra.  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Field practice 

 

 

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. Кезгелген орьогональды 

қисықсызықты координаталар жүйесінде модельдеуге өз бетімен математикалық физика 

есептерін шығаруға үйрету. 

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Гамма функциялардың, толымсыз 

гамма функциялардың, пси функциялардың, бета функциялардың, толымсыз бета 

функциялардың, толық ретті бессель функциялардың қасиеттерің зерттеу.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1) Арнайы функциялардың әр түрлі түрлерін қолдану ерекшеліктерін, оларды әртүрлі 

есептерде алу ережелерін және көріністердің әр түрлі түрлерін білуді көрсету  

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексере отырып.  

3) зерттеу және қолданбалы іс-әрекетте қазіргі математикалық аппаратты түсіну және 

қолдану  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

«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  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:гамма-функций, неполная 

гамма- функций, пси- функций, бета- функций, неполной бета- функций, функций 

Бесселя целого порядка.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  особенности применения различных видов специальных 

функций, правила их получения в различных задачах и различные типы представлений  

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный 

математический аппарат  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

" 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. 

It is aware are considered:  To Iuchit properties of gamma functions, incomplete gamma 

functions, psi-functions, beta functions, incomplete beta functions, Bessel's functions of the 

whole order. Training in the independent solution of problems of mathematical physics and 

mathematical modeling in any orthogonal curvilinear systems coordinates 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the application of different types of special functions, the rules for 

obtaining them in different tasks and different types of representations  

2) competent in the selection of the efficient method to find solutions, testing how plausible 

these decisions.  

3) to understand and apply modern mathematical apparatus in research and applied activity  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisite 

Алгебра, математикалықталдау 

Алгебра, математический анализ 

Algebra Mathematical analysis. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Field practice 
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Есептеу әдістері 

Методы вычислений 

Computing methods 

«Есептеу әдістері»пәні есептерді шығарудағы жуық әдістермен таныстырады 

Курстың мақсаты студенттерде қолданбалы есептерді шығарудағы жуық әдістер 

туралы жүйеленген түрдегі түсініктерді қалыптастыру болып табылады және 

математикалық үлгілеу, қателіктер көздері мен алынған нәтижелерге талдау жасау 

дағдыларын қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады :  қолданбалы есептерді шешудің 

жуықтау әдістері, қателер теориясы, бір айнымалы сызықтық емес теңдеулерді шешу, 

сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу, функцияны жуықтау теориясы, сандық 

интерполяциялау, сандық интегралдау, дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық 

әдістері.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кейбір физикалық процестер мен құбылыстардың математикалық модельдерін білуін 

көрсету; 

2) ЭЕМ-ді пайдалана отырып, қолданбалы есептерді жуықтап шешу үшін сандық 

әдістерді таңдауда және пайдалануда құзыретті;  

3) қолданбалы есептерді шешудегі математикалық модельдеу мен есептеу 

экспериментінің рөлін түсіну;  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина  «Методы вычислений» знакомит с приближенными методами 

решения прикладных задач. 

Целью курса является формирование у студентов в систематизированной форме 

понятия о приближенных методах решения прикладных задач, методах математического 

моделирования, источниках ошибок и умение анализировать полученные результаты.  

Содержание дисциплины включает следующие разделы:приближенные методы 

решения прикладных задач, теория погрешностей, решение нелинейных уравненений с 

одной переменной, теория приближения функции, численная интерполяция, численное 

интегрирование, численные методы решения дифференциальных уравнений.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  математических моделей некоторых физических процессов и 

явлений; 

2) компетентным в выборе и использовнии численных методов для приближенного 

решения прикладных задач с использованием ЭВМ;  

3) понимать - роль математического моделирования и вычислительного эксперимента 

при решении прикладных задач;  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

Discipline  «Computing Methods» introduces the approximate methods of solving 

applied problems 

The purpose of a course is formation at students in the systematized concept form of 

approximate methods of the solution of applied tasks, methods of mathematical modeling, 

sources of mistakes and ability to analyze the received results. 

It is aware are considered:  It is aware approximate methods of the solution of applied 

tasks, the theory of errors, the solution of nonlinear uravneneniye from one variable, the theory 

of approach of function, numerical interpolation, numerical integration, numerical methods of 

the solution of the differential equations are considered.  

As a result of studying the discipline the student will: 
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1) demonstrate knowledge of mathematical models of some physical processes and phenomena; 

2) competent in the choice and use of numerical methods for approximate solutions of applied 

problems using computers;  

3) understand-the role of mathematical modeling and computational experiment in solving 

applied problems;  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Информатика. Бағдарламалау.  

Информатика. Программирование.  

Informatics. Programming.  

Постреквизиттер / Постреквизиты /  Post-requisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

 

 

Дифференциалдық теңдеулер шешу практикумы 

Практикум по решению дифференциальных уравнений 

Practical work on decision of differential equations 

«Дифференциалдық теңдеулер шешу практикумы» пәнідифференциалдық 

теңдеулер ді тиімді әрі рационалды шығару  қажетті әдіс тәсілдермен таныстырады 

Пәннің оқыту мақсаттары: студенттердің дифференциалдық теңдеулербойынша 

білім, білік , дағдыларын  қалыптастыру. 

 Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады  жоғарғы ретті дифференциалды 

теңдеулері, Коши есебің, қарапайым дифференциалды теңдеулер жүйесі, дербес 

туындылы дифференциалды теңдеулері 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) дифференциалдық теңдеулердің негізгі түрлерін және оларды шешу әдістерін білу  

2) шешімдерді іздеу үшін тиімді әдісті таңдауда құзыретті, осы шешімдердің 

қаншалықты шындыққа ұқсайтынын тексеру  

3) дифференциалдық теңдеулер теориясының негізгі фактілерін, концепцияларын, 

принциптерін түсіну  

4) фундаменталды математика мәселелерін жалпылау, талдау 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина  «Практикум по решению дифференциальных уравнений» знакомит 

студентов  со  стандартными и нестандартными способамирешениядифференциальных 

уравнений.      

Цели и задачи дисциплины:Систематизировать полученные ранее знания о 

решении дифференциальных уравнений.   

Содержание дисциплины включает следующие разделы: дифференциальные 

уравнения высших порядков, Задачу Коши, системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений, уравнения с частными производными. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание  основных типы дифференциальных уравнений и методов их 

решений  

2) компетентным в выборе эффективного метода для поиска решений, проверяя, 

насколько правдоподобны эти решения.  

3) понимать основные факты, концепции, принципы теорий дифференциальные 

уравнений  

4) обобщать, анализировать проблемы  фундаментальной математики 

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 
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письменной, так и устной формах 

 

Discipline «Practical work on decision of differential equations»familiarizes students 

with standard and non-standard ways to solve mathematical problems of a school course. 

Purposes and problems of discipline: Systematize received priorknowledge of thesolution 

of differential equations.   

It is aware are considered: the differential equations of the highest orders, Cauchy's Task, 

systems of the ordinary differential equations, the equations with private derivatives  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic types of differential equations and methods of their solutions  

2) competent in choosing an effective method for finding solutions, checking how plausible 

these solutions are.  

3) understand the basic facts, concepts, principles of the theory of differential equations  

4) generalize, analyze the problems of fundamental mathematics 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Ordinary Differential Equations 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Диплом алдындағы іс-тәжірибе  

Преддипломная практика  

Pre-diploma practice 

 

 

Үйлесімдеу әдістері 

Методы оптимизаций 

Methods of optimization  

«Үйлесімдеу әдістері  » пәні үйлесімді басқару теориясымен негізгі формулалар 

мен олардың дәлелдеулерімен таныстырады. 

Курстың мақсаты пәннің негізгі ұғымдары мен білім-біліктерін беру, элементарлық 

теориясымен таныстыру.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Үйлесімді басқару есебі, 

Понтрягиннің максимум принципі зерттеледі. Сызықты жүйелерді үйлесімді басқару 

қарастырылады, үйлесімділіктің қажетті және жеткілікті шарттарын анықталады.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) оптимизациялау есептерінің математикалық модельдерін құру негіздерін білу, олардың 

жіктелуі, сызықты және сызықты емес бағдарламалау есептерін шешудің теориялық 

негіздері мен сандық алгоритмдерін көрсету 

2) оңтайландыру есептерін шешу алгоритмдерін құрастыруда құзыретті; 

3) түпкілікті оңтайландыру міндеттерінің формалды және мазмұнды қойылымдарын 

тұжырымдау мен дәлелдемелерді түсіну, 

4) ақпаратты жинақтау, талдау, зерттеу және қолданбалы іс-әрекетте заманауи 

математикалық аппаратты қолдану 

5) математикалық тұжырымдар мен олардың дәлелдемелерін, мәселелерді және олардын 

шешімдерін кәсіби аудитория үшін түсінікті терминдерде, жазбаша да, ауызша да түрде 

анық және дәл ұсынуға 

 

Дисциплина «Методы оптимизаций» учит студентов составлению математичеких 

моделей операций и по формализации задач, возникающих в различных предметных 

областях (экономической, технической и других), в виде математически 

сформулированных оптимизационных задач; 

Цель курса ознакомить с теорией оптимального управления, с основными 

формулами и их доказательствами.  
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Содержание дисциплины включает следующие разделы: задача оптимального 

управления, принцип максимума Понтрягина. Рассматривается оптимальное управление 

линейными системами, определены необходимые и достаточные условия оптимальности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основ построения математических моделей задач 

оптимизации, их классификаций, теоретические основы и численные алгоритмы решения 

задач линейного и нелинейного программирования 

2) компетентным в составлении алгоритмов  решения оптимизационных задач; 

3)понимать формулировки и доказательства формализованные и содержательные 

постановки задач конечномерной оптимизации, 

4) обобщать, анализировать информацию, применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат.  

5) представлять математические утверждения и их доказательства, проблемы и их 

решения ясно и точно в терминах, понятных для профессиональной аудитории, как в 

письменной, так и устной формах 

 

The discipline "Мethods of optimization" teaches students drawing matematichekih 

models of operations and formalization of problems arising in the various domains (economic, 

technical, etc.), as a mathematically formulated optimization problems; 

The purpose of a course to acquaint with the theory of optimum control, with basic 

formulas and their proofs.  

It is aware are considered: The problem of optimum control, the principle of a maximum 

of Pontryagin are investigated. Optimum control of linear systems is considered, necessary and 

sufficient conditions of an optimality are defined. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basics of mathematical models of optimization problems, their 

classification, theoretical foundations and numerical algorithms for solving linear and nonlinear 

programming problems 

 2) competent in compiling algorithms for solving optimization problems; 

3)understand the formulations and proofs of formalized and meaningful statements of finite-

dimensional optimization problems, 

4) to generalize, analyze information, apply modern mathematical apparatus in research and 

applied activity. 

5) to present mathematical statements and their proofs, problems and their solutions clearly and 

accurately in terms understandable to a professional audience, both in written and oral forms 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Сызықты алгебра . Бағдарламалау  

Линейная алгебра Программирование 

Linear algebra Programming  

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Өндірістік іс-тәжірибе  

Производственная практика  

Field practice 

 

Бағдарламалау  

Программирование 

Programming 

«Бағдарламалау» пәнді оқытудың міндеті болып студенттерде  кең түрдегі 

практикалық есептерді шығаруда жоғары деңгейлі алгоритмдік тілдерді қолдану 

дағдыларын дамыту болып табылады Оқытудың мақсаты: Информатика облысында 

білімін тереңдету және кеңейту. Теориялық бағдарламалау негіздері беріледі.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады : Бағдарламалық өнімдерді 

құрудың құралдар ортасы. Бағдарламалаудың формальды тілдері оқылады. 

Бағдарламалау тілдерінің  жіктелуі.Объектіге бағдарланған бағдарламалау.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) жоғары деңгейдегі қандай да бір тілде (Бейсик, Паскаль және т. б. алгоритмдеу мен 

бағдарламалаудың негізгі қарапайым әдістерін білу.); 
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 2) компьютердің көмегімен есептерді шешу кезінде алгоритмдерді құрастыруда 

құзыретті; 

3) дербес компьютерді пайдалану, іздеу және алу үшін жергілікті компьютерлік желілер, 

ғаламдық компьютерлік интернет желісі қызметтерін пайдалану, 

4) ақпаратты жинақтау, талдау, зерттеу және қолданбалы іс-әрекетте заманауи 

математикалық аппаратты қолдану; 

5) операциялық жүйелермен және сервистік бағдарламалармен, бағдарламалық 

қабықтармен жұмыс істеу. 

 

Задачей преподавания дисциплины «Программирование» является развитие у 

студентов навыков использования алгоритмических языков высокого уровня при 

решении широкого круга практических задач. 

Цель курса расширить и углубить знания в области информатики.Даются 

основы теоретического программирования. Инструментальные средства создания 

программных продуктов. 

 Содержание дисциплины включает следующие разделы: формальные языки 

программирования.Классификация языков программирования.Объектно-

ориентированное программирование.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных элементарных методов алгоритмизации и 

программирования на каком-либо языке высокого уровня (Бейсик, Паскаль и др.); 

 2) компетентным в составлении алгоритмов  при решении задач с помощью компьютера; 

3) пользоваться персональным компьютером, пользоваться услугами локальных 

компьютерных сетей, глобальной компьютерной сети Интернет для поиска и получения, 

4) обобщать, анализировать информацию, применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат.  

5) работать с операционными системами и сервисными программами, программными 

оболочками. 

 

The task of teaching "Programming" is to develop students' skills in the use of high-

level programming languages for a wide range of practical problems. 

The purpose of a course to expand and deepen knowledge in the field of informatics.  

It is aware are considered: Bases of theoretical programming are given. Tools of 

creation of software products. Formal programming languages are learned. Classification of 

programming languages. Object-oriented programming.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of basic elementary methods of algorithmization and programming 

in any high-level language (basic, Pascal, etc.); 

 2) competent in drawing up algorithms for solving problems using a computer; 

3) use a personal computer, use the services of local computer networks, the global computer 

network Internet to search for and obtain, 

4) to generalize, analyze information, apply modern mathematical apparatus in research and 

applied activity.  

5) work with operating systems and service programs, software shells. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites: 
Мектептегі информатика және математика. 

Школьная информатика и математика. 

School informatics and 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 canbe used indesigning thecourse and degree. 


