
 



 



6М060100-Математика мамандығы бойынша магистратураға 

қабылдау емтиханының бағдарламасы 

 

6М060100 - «Математика» мамандығы бойынша магистратураға 

қабылдау емтиханының сұрақтары негізгі математикалық пәндер – 

математикалық анализ, алгебра, аналитикалық геометрия, дифференциалдық 

теңдеулер, ықтималдықтар теориясы курстары бойынша құрастырылған.  

Оқуға тапсырушы: 

1) аталған курстың негізін білуі; 

2) курс бойынша білімін теориялық және тәжірибелік мақсаттарда 

қолдана білу дағдысы болуы; 

3) негізгі ұғымдар мен анықтамаларды білуі; 

4) негізгі теоремалар мен олардың дәлелдемелерін және 

формулировкасын білу және оларды нақты есептерге қолдана алуы; 

5) курстың типтік есептерін шешу дағдысы болуы тиіс.  

 

Билет үш тапсырмадан құрылған: 

1) Алгебра және сандар теориясы, аналитикалық геометрия, 

ықтималдықтар теориясы пәндерінен теориялық сұрақтар. 

2) Математикалық анализ, дифференциалдық теңдеулер пәндерінен 

теориялық сұрақтар. 

3) Көрсетілген пәндерден практикалық тапсырма 

 

Дифференциалдық теңдеулер 

 

1-ші ретті дифференциалдық теңдеулер. Шешімнің бар және жалғыз 

болуы туралы теореманы тұжырымдау. 

Бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер және оған 

келтірілетін дифференциалдық теңдеулер. (Бернулли, Риккати)Толық 

дифференциалды теңдеулер. Интегралдық көбейткіштер. Туындыға қатысты 

шешілмеген бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер.  

Лагранж және Клеро теңдеулері. 

Айнымалыларға қарағанда біртекті теңдеулер және оған келтірілетін 

дифференциалдық теңдеулер. 

Екі белгісізді екінші ретті дербес туындылы теңдеулердің 

классификациясы. 

n-ші ретті сызықты тұрақты коэффициентті біртексіз 

дифференциалдық теңдеулер. Тұрақты шаманы варияциалау әдісі. Жоғарғы 

ретті тұрақты коэффициентті сызықты біртекті дифференциалдық 

теңдеулер. 

Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер. 

Реті төмендетілетін дифференциалдық теңдеу түрлері. Айнымалы 

коэффициентті жоғарғы ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулер. 

Лиувилль-Остроградский формуласы. Дифференциалдық теңдеулер 

жүйесі. 



 

Практикалық тапсырмалар 

 

1) 1-ші ретті дифференциалдық теңдеуді шешу 

2) 2-ші ретті сызықты тұрақты коэффициентті  дифференциалдық 

теңдеуді шешу 

3) Тұрақты коэффициентті  дифференциалдық теңдеулер жүйесін 

шешу 

4) Эйлер теңдеуінің жалпы шешімінін табу 

5)  Жоғарғы ретті  дифференциалдық теңдеуді шешу 

 

Математикалық анализ 

 

Тізбектің және функцияның шегінің анықтамасы.  Шектің негізгі 

қасиеттерін тұжырымдау Біреуін дәлелдеу. Бір айнымалыға  байланысты 

функция үшін үзіліссіздік ұғымы. Кесіндіде үзіліссіз  функцияның 

қасиеттерін тұжырымдау. Біреуін дәлелдеу. 

Туындының анықтамасы. Функцияны монотондыққа және 

экстремумға зерттеу ережелерін тұжырымдау. Біреуін дәлелдеу. 

Анықталған интеграл ұғымы. Үзіліссіз функцияның алғашқы 

функциясының бар болуы туралы теорема. 

Меншіксіз интегралдардың анықтамасы. Меншіксіз интегралдың 

жинақтылық белгілерін тұжырымдау. Біреуін дәлелдеу.  

Сандық қатардың қосындысы мен жинақтылығының анықтамасы.  

Мүшелері оң қатарлардың жинақтылығының жеткілікті белгілерін 

тұжырымдау. Біреуін дәлелдеу. 

Функцияның дәрежелік қатарға жіктелуі. Тейлор қатары.  

Тейлор қатары және оны тудырушы функцияның жинақтылық 

шарттарын тұжырымдау. Дәрежелік қатардағы мүшелеп интегралдау және 

диференциалдау  туралы теоремаларды тұжырымдау. Біреуін дәлелдеу. 

Функционалдық қатардың бірқалыпты жинақтылығының анықтамасы. 

Вейерштрасс белгісін дәлелдеу. Бірқалыпты жинақты қатарлардың 

негізгі қасиеттерін тұжырымдау.  

 

Практикалық тапсырмалар 

 

1) Анықталмаған интегралды есепте 

2)Бірінші не екінші текті меншіксіз интегралдарды есепте 

3) Функцияны үздіксіздікке зерттеу және үзіліс нүктелерінің сипатын 

анықтау 

4) Анықталған интегралды есепте  

5) Вейерштрасс белгісі бойынша функционалдық қатарды бірқалыпты 

жинақтылыққа зертте  

 

 



Алгебра және сандар теориясы 

 

Комплекс сандар өрісі. Комплекс санның тригонометриялық формасы,  

оған қолданылатын амалдар. Комплекс санның геометриялық кескіні және 

оған қолданылатын амалдар.Өрістегі көпмүшеліктер. Симметриялық 

көпмүшеліктер. Симметриялық көпмүшелік туралы негізгі теорема. 

Рационал коэффицентті көпмүшеліктердің рационал түбірлері.Матрицаның 

қайтылымдылық шарттары. Кері матрицаны есептеу әдістері. 

Анықтауыштар. Анықтауыштың қасиеттері. Минор және алгебралық 

толықтауыштар.Біртектес сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімдері. 

Фундаментальды шешімдер жүйесі. Біртектес емес сызықтық теңдеулер 

жүйесінің үйлесімділік критерийі. Біртектес емес сызықтық теңдеулер 

жүйесін белгісіздерді біртіндеп жою әдісімен шешу (Гаусс әдісі).  

Сызықтық кеңістік. Сызықтық кеңістіктегі векторлардың сызықтық 

тәуелділігі және сызықтық тәуелсіздігі. Базис туралы теорема. 

Сақина. Топ. Өріс.Анықтамасы, қарапайым қасиеттері мысалдар.  

Жай сандар. Жай сандар жиынының шексіздігі. Құрама сандардың 

канондық жіктелуі және оның жалғыздығы.Эйлер және Ферма теоремалары. 

Сызықтық салыстыруды шешу. 

 

Практикалық тапсырмалар 

 

1)Сақинаның анықтамасын, қарапайым қасиеттеріне арналған есептер  

2) Топтың анықтамасын, қарапайым қасиеттеріне арналған есептер 

3) Өрістің анықтамасын, қарапайым қасиеттеріне арналған есептер 

4) Біртектес емес сызықтық теңдеулер жүйесін үйлесімділікке зерттеу 

5) Сызықтық салыстыруды шешу. 

 

Аналитикалық геометрия 

 

Векторлардың скалярлық көбейтіндісі. Векторлардың векторлық 

көбейтіндісі. Векторлардың аралас көбейтіндісі.Анықтамалары. Қасиеттері. 

Қолдануы. Жазықтықтардың әртүрлі берілу жолдары және сәйкес 

теңдеулері. 

 Жазықтықтардың өзара орналасуы. Түзу мен жазықтықтың өзара 

орналасуы. Олардың арасындағы бұрыш. Екінші ретті қисықтар. 

Анықтамасы, қасиеттері, канондық теңдеуді қорытып шығару (бір теңдеудің 

мысалында). 

Айналу беттері. Жалпы теңдеуі. Бетке жанама. 

 

Ықтималдықтар теориясы  
 

Ықтималдықтың негізгі ұғымдары мен олардың анықтамалары. 

Қасиеттері. Қосу және көбейту теоремалары. Байес формуласы. Кездейсоқ 

шамалар.Түрлері. Үлестіру функциясы мен заңдары. 



 

Практикалық тапсырмалар 

 

1) Векторлардың векторлық көбейтіндісінің анықтамасына, қарапайым 

қасиеттеріне арналған есептер  

2) Векторлардың аралас көбейтіндісінің анықтамасына, қарапайым 

қасиеттеріне арналған есептер  

3) Жазықтықтың теңдеуін құруға арналған есептер 

4) Екінші ретті қисықтың канондық теңдеуін табу  

5) Ықтималдықтарды қосу және көбейту теоремаларына арналған 

есеп. 
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